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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz

tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

Zapište si do diáře…
Pondělí a úterý 10. a 11. 4. od 9 do 18 h
Velikonoční výstava
Sobota 22. 4.
VI. výlet do Novohradských hor
POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ
(ale v Novohradských horách)
Sobota 22. 4. od 15 h
Pohádka pro děti
O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI
divadelní sál
Neděle 23. 4. od 13 h
JÍZDA ZRUČNOSTI
Neděle 30. 4. od 16 h
LEDENICKÁ MÁJKA
Více na str. 12

Ať slunečné jarní dny Vám štěstí a sílu přinesou
a Velikonoce dny pohody pro Vás jsou.
Přeje starosta městyse Ledenice Jiří Beneda
a redakce Ledenického zpravodaje

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
Čtvrtek 4. 5. od 18 h
Půlhodinka s kronikářem
Návštěvy mistra Rostropoviče
v Ledenicích
Sobota 6. 5.
Jízda pro Růži

NABÍDKA PRONÁJMU
Městys Ledenice v souladu se zák. o obcích č. 128/2000 Sb.
v platném znění, oznamuje, že nabízí k pronájmu objekt pohostinství na adrese Ledenice, Náměstí čp. 68, za účelem provozování pohostinské činnosti.
Předmětem nájmu je celý objekt postavený na pozemku
2
parc. č. st. 16 o výměře 728 m v k. ú. Ledenice.
V objektu je samostatný salónek a velký sál restaurace s možností
rozdělení na dva menší prostory, kuchyně, sklady, chodby, sociální
zařízení. Velká část budovy je podsklepena.
Uvedený objekt je nabízen s vnitřním vybavením.
Osobní prohlídka objektu je možná po domluvě se starostou městyse
(tel. č. 606 751 152).
Počátek nájmu dohodou po skončení nutných oprav
uvedeného objektu.
Na vybraného nájemce bude proveden přepis elektroměru,
plynoměru a vodoměru.

Požadujeme k nabídce doložit:
¡ platné živnostenské oprávnění k provozování pohostinské činnosti
¡ praxi v pohostinské činnosti

Písemné nabídky:
je možné podávat do 21. dubna 2017 na adresu:
Městys Ledenice, Náměstí čp. 89, 373 11 Ledenice
nebo osobně do 21. dubna 2017 do 11.00 hodin
na podatelně Úřadu městyse Ledenice.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 1. března 2017
Rada městyse schválila:
 vyrovnaný rozpočet ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice na ro 2017, který je tvořen finančním plánem rozpočtu v celkové výši 4.370.000 Kč,
z toho příspěvek od zřizovatele městyse Ledenice činí 2.500.000 Kč.
 Odpisový plán na vybavení základní školy a
školní jídelny při ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
na rok 2017.
 smlouvu o bezplatné výpůjčce části poze2
mku parc. č. 1121/1 o výměře 2 m (u hřbitova) v k. ú. Ledenice s Českou poštou, s. p.,
Praha, DEPO České Budějovice, za účelem
umístění listovní doručovací schrány – veřejně prospěšného zařízení.
 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
nebytového prostoru – pohostinství v Ohrazení, uzavřené dne 17. 3. 2016 s nájemcem
Petrem Fickem. Dodatkem č. 1 je schváleno
smluvní nájemné ve výši 200 Kč/měsíc
včetně DPH s platností od 1. 3. 2017, ostatní
ustanovení Smlouvy o nájmu nebytového
prostoru zůstávají beze změn.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci žadatelce Janě Pelikánové
v sobotu 8. 4. 2017 – jednodenní akce
Rada městyse projednala:
 žádost Milana Kadlečka o souhlas městyse
Ledenice, vlastníka pozemku parc. č. 4636/3
a 4649/3 v k. ú. Ledenice, s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky dle přiložené dokumentace. Rada městyse souhlasí
s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do výše uvedených pozemků městyse
Ledenice k soukromým pozemkům parc. č.
2850/2 a 2117/16 v k. ú. Ledenice za podmínky: převedení – rekolaudace části
kanalizační přípojky manželů Václava a
Ludmily Fenclových na veřejnou kanalizační síť.
 žádost občanů z ulice F. Sládka o řešení
problému opakovaného porušování nočního
klidu v budově hasičské zbrojnice i v ulici
F. Sládka mezi obydlenými domy (hlasitá
hudební produkce, hlasité projevy účastníků
akce a použití pyrotechniky po 22.00 hodině). Rada městyse pověřila Mgr. Vladislava
Šestáka, aby tuto žádost řešil se členy výboru SDH Ledenice a na příštím zasedání
Rady městyse 15. 3. 2017 sdělil přijatá
opatření, aby nedocházelo k porušování
nočního klidu při dalších akcích konaných
v hasičské zbrojnici v Ledenicích.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 15. března 2017
Rada městyse schválila:
 výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace u čp. 27 Zborov“ ze dne 15. 3. 2017 a
doporučuje starostovi s vybranou dodava-










telskou firmou Stavitelství Matourek s. r. o.,
dopravní a inženýrské stavby, Rudolfov
uzavřít smlouvu o dílo s cenou ve výši
336.887,32 Kč bez DPH (tj. nejnižší nabídková cena).
účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za
rok 2016 na základě doporučení Finančního
výboru městyse Ledenice, který projednal
účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice dne
14. 3. 2017.
pronájem dalšího nebytového prostoru o vý2
měře 9 m v přízemí budovy DPS v Ledenicích (vyznačen v příloze) pro potřeby zubní
ordinace. S nájemcem firmou KP DENT s. r. o.,
Srubec bude uzavřena Smlouva o nájmu nebytového prostoru s celkovou výměrou pro2
najatých prostor 52,64 + 9 = 61,64 m
s platností od 1. 4. 2017.
vyúčtování XVIII. reprezentačního plesu
konaného dne 28. 1. 2017.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB-014330037215/001 na pozemku městyse Ledenice parc.č. 2438/1 a 1575/1 v k. ú.
Zborov s E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu
„Zborov čp. 54, Šeda – úprava NN“ v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 13. 5. 2016.
návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvám o nájmu nebytového prostoru sloužícího k podnikání na adrese čp. 70 v Ledenicích
s těmito nájemci:
– Šárkou Michnerovou
– smlouva ze dne 1. 3. 2016
– Denisou Bilerovou
– smlouva ze dne 1. 3. 2016
– Radkem Šustrem
– smlouva ze dne 31. 3. 2016
– PLAXTON s. r. o.
– smlouva ze dne 26. 4. 2016
Dodatkem se upravuje odst. V. výše uvedených smluv v tomto znění: Náklady za služby spojené s nájmem – elektrická energie,
vodné, stočné a zemní plyn je nájemce povinen uhradit pronajímateli do 30 dnů po obdržení faktury vystavené pronajímatelem na
základě příslušného vyúčtování od jednotlivých dodavatelů služeb, s přihlédnutím
k výsledku samostatného podružného měření nájemce.

Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci místostarosty o přijetí nového zaměstnance městyse Ledenice. Od 1. 4. 2017
nastoupí na pracovní pozici administrativní
a spisový pracovník/pracovnice vybraná
uchazečka paní Kamila Hůrková.
Rada městyse projednala:
 žádost Jana Junka o dlouhodobý pronájem
veřejného prostranství na náměstí v Ledenicích – část parc. č. 4651/1 k provozování
stánkového prodeje točené zmrzliny, ledové tříště a ledové kávy. Rada městyse doporučuje místostarostovi zveřejnění záměru
pronájmu části veřejného prostranství na
pozemku parc. č. 4651/1 vyznačeného v pří-

loze žádosti o výměře 6,25 m , za účelem
umístění a provozování prodejního stánku na
dobu určitou v měsících duben až září v roce
2017.
Rada městyse v souladu s usnesením č. 18 ze
dne 1. 3. 2017 opakovaně jednala o žádosti
občanů z ulice Fr. Sládka o řešení problému
opakovaného porušování nočního klidu v budově hasičské zbrojnice i v ulici Fr. Sládka
mezi obydlenými domy (hlasitá hudební produkce, hlasité projevy účastníků akce a použití
pyrotechniky po 22.00 hodině) a schválila
opatření předložená výborem SDH Ledenice
ze dne 13. 3. 2017.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 22. března 2017
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 společný záměr podnikatelů Ing. Zdeňka
Hrušky na výstavbu administrativní budovy
a skladové haly a Zbyňka Slacha na výstavbu multifunkční haly (skladový, prodejní a
administrativní prostor) v průmyslové zóně
v katastrálním území Ledenice, na části pozemků parc. č. 3852/3, parc. č. 3881/3 a
parc. č. 3898/5, které jsou v současnosti ve
vlastnictví městyse Ledenice. Zastupitelstvo městyse souhlasí se společným
sjezdem z komunikace II. třídy do budoucích průmyslových areálů výše uvedených podnikatelů dle předloženého
celkového situačního výkresu vypracovaného TM stavební projekce – Jana Mikolášová, Borovany.
 roční účetní závěrku městyse Ledenice za
rok 2016 na základě doporučení a zápisu Finančního výboru zastupitelstva městyse Ledenice ze dne 13. 3. 2017 o provedené
kontrole a ověření účetní závěrky městyse
Ledenice za rok 2016.
 Dodatek č. 15 ke smlouvě č. 60002/98 na
sběr svoz a odstranění směsného komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen a. s.
ve znění dle přílohy zápisu a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 15.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 závěrečný účet městyse Ledenice za rok
2016 a souhlasí s celoročním hospodařením městyse Ledenice za rok 2016 dle
ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., a to bez výhrad.
 a schválilo závěrečný účet městyse Ledenice za rok 2016 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok 2016 od Krajského úřadu Č. Budějovice, oddělení přezkumu hospodaření. Při
přezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona
č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly
již napraveny.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 žádost Pavla Šimáka o projednání žádosti
o informaci ze dne 21. 2. 2017 v Zastupitelstvu městyse Ledenice. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu zaslat žadateli Pavlu
pokračování na str. 3
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 2
Šimákovi písemnou odpověď na otázky
uvedené v žádosti ve věci provozu a zabezpečení antukové plochy na veřejném prostranství ve Zborově, ve znění uvedeném
v příloze zápisu.
 informace z jednání zástupců Svazu měst a
obcí se zástupci České národní banky
k poskytování půjček svým občanům ze
dne 1. 3. 2017 v souvislosti s novým zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru, který nabyl účinnosti 1. 12. 2016.
Zastupitelstvo městyse s ohledem na podmínky stanovené výše uvedeným zákonem
č. 257/2016 rozhodlo, že městys Ledenice
nebude v roce 2017 poskytovat svým občanům půjčky z Fondu rozvoje bydlení.

Vážený pane starosto,
dovolte, abychom Vaším prostřednictvím poděkovali členům Sboru dobrovolných hasičů Ledenice, kteří nám velmi
pomohli v sobotu 4. února 2017 na ledové
cestě od památníku Jana Žižky. Lesní cesta
ve 14 hodin byla jako sklo a přes nejvyšší
opatrnost mé manželky, která řídila, se
auto stalo neovladatelným a pomalu při
stání klouzalo napříč silnicí s výhledem na
„zaparkování“ na některé straně z jeden a
půlmetrového srázu… Manželka v této
zoufale bezvýchodné situaci dokázala zavolat na 150 s prosbou o pomoc. Během
15 minut přijela výjezdová skupina hasičů
z Vašeho městyse. Díky navijáku a jejich
šikovnosti nás ze svízelné situace dostali
pomocí navijáku zásahového auta. Poprvé
v životě jsme se přesvědčili, jak dokážou
obecní hasiči pomoci lidem v nouzi. Dosud
jsme jejich činnost pravidelně sledovali
jako diváci na soutěžích a společenských
akcích v malé obci Jeníkov na Vysočině.
Jsme velmi vděčni za prokázanou pomoc,
kdy hrozilo nebezpečné klouzání i hasičům
i jejich vozu.
Protože jsme se na Vašich www stránkách dozvěděli o mnoha aktivitách, kterými
občané žijí, dovolili jsme si touto formou
a Vašim prostřednictvím poděkovat Vám i
radě obce za podporu záslužné práce „navíc“ u Vašich spoluobčanů – hasičů.
Ať se Vám všem daří!
Vděční Marie a Jiří Zicháčkovi, Praha

 informaci starosty městyse o písemném
Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení k provozování loterie nebo jiné podobné
hry na adrese Náměstí čp. 4, Ledenice, zaslané Ministerstvem financí městysu Ledenice a firmě R & P a. s., Veselí nad
Lužnicí v souvislosti s OZV městyse Ledenice č. 2/2017 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v oblasti
omezení hazardu.

POZEMKY
Zastupitelstvo městyse Ledenice
I. schvaluje návrh zadání změny č. 1 územního plánu Ledenice, (ve znění březen 2017)
dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „stavební zákon“),
II. ukládá starostovi městyse ve spolupráci
s pořizovatelem zajistit vypracování návrhu
změny č. 1 územního plánu Ledenice.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
pozemků č. 1009991705 od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví městyse Ledenice:
– v k. ú. Ledenice:
parc. č. 4244/10, 4270/3, 4270/4, 4271,
4272/2, 4272/3, 4305/30, 4305/41
– v k. ú. Zborov:
parc. č. 78/3, 88/21, 718/1, 2423/5
a pověřuje starostu městyse podpisem této
smlouvy.
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 uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku č. 1001981705 od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví městyse Ledenice v k. ú. Ledenice: parc. č. 918 a pověřuje
starostu městyse podpisem této smlouvy.
 uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku č. 1008991705 od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví městyse Ledenice: v k. ú. Ledenice: parc. č. 1618/6,
4244/7, 4244/8, 4244/9, 4244/11, 4244/12,
4266/1, 4269, 4270/1, 4270/2, 4305/43,
4305/45, 4305/46 v k. ú. Zborov parc. č.
2222/2a pověřuje starostu městyse podpisem této smlouvy.
 uzavření nových Smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské
sítě pro stavbu „Ledenice, Ohrazení – kanalizace a ČOV“, z důvodu změny čísel
služebných PK pozemků uvedených ve
smlouvách budoucí uzavřených v červnu
2016 se soukromými vlastníky pozemků.
Po digitalizaci katastrální mapy v k. ú.
Ohrazení se jedná o pozemky:
– parc.č. KN 1281/39,
– parc.č. KN 1208/3 a 1281/10,
– parc.č. 1208/6.
Platnost obnoveného katastrálního operátu
v katastrálním území Ohrazení byla vyhlášena Katastrálním úřadem Č. Budějovice
dne 18. 7. 2016.
Zastupitelstvo městyse odložilo:
 rozhodnutí o žádosti Ing. Petra Frejlacha a
Štěpánky Frejlachové o prodej části pozem2
ku par. č. 1249/1 o výměře 25m (díl „a“)
v k. ú. Ledenice, která byla oddělena GP
č. 1435-21/2016, s přihlédnutím ke stanovisku Komise výstavby a územního plánování ze dne 15. 3. 2017.

VELIKONOČNÍ PRODEJ KAPRŮ NA SÁDCE U LAZNY
Pátek 14. 4. od 9 do 11 h

Výstavba chodníku v ulici Dr. Stejskala ke hřbitovu se blíží svému dokončení.
Do užívání bude chodník předán v průběhu měsíce dubna.
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci dubnu oslaví své jubileum
75 let
Václav Mojha
Jana Vrchotová
80 let
Marie Benediktová
83 let
František Hloušek
84 let
Věra Poláčková
85 let
Marie Janouchová
89 let
Jaroslav Krofika
Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 387 995 437, 606 443 518, případně
e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce

Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Vlastou Janovskou,
zemřela dne 16. března ve věku 83 let.
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Kardinál Miloslav Vlk a Ledenice
Určitě jsme slyšeli zprávu, že zemřel kardinál Miloslav Vlk. Souvisí jeho osoba nějak s naším městysem?
I když nechodíte pravidelně do kostela, určitě jste si všimli při nějakém koncertě, vystoupení
vašich dětí, že náš kostel má nejen nové, ale velmi pohodlné lavice. Aby kostel mohl mít nové lavice, věnovali obyvatelé Zalin dřevo, podle návrhu Jaroslava Sýkory je v učňovském středisku
vyrobili a nalakovali speciálním lakem, který věnoval obchodní řetězec Ikea. Na finančních nákladech se podílelo i Biskupství českobudějovické, a to díky rozhodnutí Miloslava Vlka, který
byl v letech 1990–1991 českobudějovickým biskupem. Protože jsem v těchto letech ve farnosti
nepůsobil, jsem velmi rád, že mi tuto událost připomněl bývalý starosta František Jelínek, který
byl koordinátorem celé akce. Pokud jste si lavic nevšimli nebo jste do kostela nepřišli, nevadí.
Až tam někdy zavítáte a posadíte se do lavice, můžete s vděčností vzpomenout i na kardinála Miloslava Vlka.
Pavel Poláček, jáhen

ZO SPCCH Borovany - Ledenice
¡ Srdečně zveme na Velikonoční výstavu „U Králů“ v Ledenicích
ve dnech 10. a 11. dubna při posezení s harmonikou a písničkou u kávy.
¡ 26. dubna pojedeme do Gmündu na koupání. Při nahlášení možno zaplatit dopravu
(členové 100 Kč, nečlenové 150 Kč) + vstup 11,90 EUR, ZTP 9,90 EUR.
Hromadný nákup vstupenek urychlí odbavení, budou vám potom jen rozdány.
¡ Letos naposledy!!! Poslední možnost přihlásit se na pobyt na Slovensku v Podhajské
v léčebných lázních, nabízející i wellness. Zájezd se koná od 27. 5. do 3. 6. 2017.
Doprava činí 1400 Kč, ubytování se snídaní a 1x večeře 110 EUR.
Jednodenní výlet do Bratislavy.
Bližší informace podá paní Himlová. Tel. 724 771 343.
¡ Na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou máme zamluveno představení „Zkrocení zlé
ženy“ 4. srpna. Cena 200 Kč, členové 150 Kč. Možno se přihlásit u paní Havelové, paní
Votrubové, paní Uhlířové. V případě většího zájmu můžeme vstupenky přiobjednat.
Příspěvek na autobusovou dopravu 100 Kč.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

LEDENICKÁ FARNOST

GRATULACE
Významné životní jubileum oslavila v březnu paní Růžena
Konopová ze Zalin, která je v této době nejstarším trvale hlášeným občanem městyse Ledenice.
K jejím 95. narozeninám ji osobně přišli pogratulovat místostarosta městyse Ledenice pan Michal Vazač a za osadní výbor pan
Pavel Viktora.
S přáním všeho nejlepšího a především pevného zdraví se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
TJ SLAVOJ LEDENICE
Výkonný výbor TJ Slavoj Ledenice zve všechny své členy
na výroční členskou schůzi, která se koná v sále U Králů
dne 22. 4. 2017 od 18 h. Tato schůze je volební,
tudíž vyzýváme kandidáty do nového výboru, aby se již hlásili.
Program:
1. Prezence 18.00
2. Zahájení schůze 18.30
3. Zpráva o činnosti TJ za uplynulé období
4. Zpráva sportovních oddílů
5. Zpráva hospodáře
6. Zpráva revizní komise
7. Schválení mandátové a volební komise
8. Volba nového výkonného výboru
9. Volba členů kontrolní komise
10. Vyhlášení významného sportovního počinu za r. 2016
11. Diskuse
12. Návrh usnesení a jeho schválení
13. Závěr

PŘIPRAVUJE
Pořad velikonočních bohoslužeb
hostem bude Dr. Ing. Alois Křišťan, ThD.
ředitel Vyšší odborné školy JABOK
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

Neděle 9. 4.
Čtvrtek 13. 4.
Pátek
14. 4.
Sobota 15. 4.

Ò Neděle 16. 4.
Ò Pondělí 17. 4.

Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek křížová cesta
obřady
Vigilie ze Slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně
v 9.30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
v 9.30 Pondělí velikonočního oktávu

v 9.30
v 18.00
v 17.30
v 18.00
v 19.30

Aktuální informace naleznete na: www.ledenice-farnost.cz

Co znamenají Velikonoce
Velikonoce znamenají,
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet
vzkříšení i my sami na sobě a že můžeme k životu probouzet i druhé.
Kristus byl vzkříšen jako první, v něm všichni dojdou života.
1. Kor 15,20-22
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Pečující rodiny se nesmí obětovat
Péče o blízkého člověka je v rodině přirozeně. Rodiče pečují o děti, děti pak o své rodiče. Vzájemně vypomáháme osamělé tetě,
bratrovi…
Mezi pečujícím a opečovávaným se většinou vytvářejí silná pouta, ale i závislost. Existenční, bez pomoci by blízký nemohl být
doma, ale i psychická. Péče je z těchto důvodů
náročná a vysilující. Proto by pečující měl mít
na paměti, jak je důležité dbát o vlastní osobní
a rodinný život. Neměl by se na úkor sebe a rodiny obětovat, neměl by z pomoci mít ani takový pocit. Často máme pocit, že když se
nepostaráme my, nikdo jiný to neudělá. Často
chceme mít vše v rodině (i širší) pod svou
kontrolou. Často neodhadneme své síly a jednoduše se vydáme moc. Většinou, když se
pečující zcela obětuje, tak po nějaké době
tělo, ten nápor, nejen fyzický ale i psychický
neunese a dochází k úbytku sil a psychické
rovnováhy.
Na druhou stranu je velmi důležité, aby rodinný člen, který je nesoběstačný, setrval v domácím prostředí co nejdéle. Domov, známé
prostředí má vliv na spokojený a radostný život. Také proto vznikl zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.), kde je ustanoven tzv.
příspěvek na péči a zařazena terénní pečovatelská služba. Oboje umožňuje pečujícím rodi-

nám a jednotlivcům vystřídání v péči, oddych,
načerpat nové síly a zrelaxovat se.
Proto organizace ARCHA terénní pečovatelkou službu vykonává, aby pomohla odlehčit náročnou situaci rodinám, které pečují
o člena rodiny anebo přímo seniorům či osobám s postižením. Naši službu poskytujeme
v Ledenicích a okolí, v Borovanech, Trhových Svinech, Jílovicích, Olešnici a v Českých Velenicích. Pomůžeme s oblékáním, při
přesunu z lůžka na invalidní vozík, při osobní
hygieně. Pečovatelky pomohou při běžném
úklidu, zajistí topení v kamnech. K pečovatelské službě patří také doprovody – na procházky, k lékaři, na úřad a jiné. Naše služby jsou
poskytovány 7 dní v týdnu od 7.00 do 19.00 hodin. Pro bližší informace volejte sociální pracovnici Ivu Jelínkovou na tel.: 777 62 09 73.
Našim cílem je umožnit lidem, aby mohli
zůstat u sebe doma a nemuseli se stěhovat do
pobytových zařízení. Naším cílem je podpořit
rodinné pečovatele tak, aby nebyli vyčerpaní a
čas s jejich blízkým je i přes náročnou péči bavil a užívali si jej jak oni, tak klient. V našem
úsilí nás město Ledenice finančně podporuje,
za což mnohokrát děkujeme. Bez této podpory
by péče o obyvatele v Ledenicích a okolních
osadách nebyla tolik možná.
T. Umlaufová

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Pečovatelská služba Ledax o.p.s. pomáhá v Ledenicích a okolí již devátým rokem. Náš stabilní pracovní
tým tvoří pečovatelky, které samy pocházejí z místa, kde
pečují o své klienty. Znají dobře místní lokalitu, průběžně se vzdělávají a mají za sebou dlouhá léta zkušeností.
Pomáhají s přípravou a zajištěním stravy (dovoz obědů), s osobní hygienou (koupání, omývání na lůžku),
s chodem domácnosti (úklid, praní a žehlení prádla, nákupy), zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na poštu či úřad) a dopravují
zájemce naším vozem za jejich záležitostmi.
Sociální pracovnice pro naše uživatele poskytují bezplatně základní sociální poradenství, do kterého se zahrnují činnosti, jako je například: vyřízení příspěvku na
péči, bydlení, mobilitu nebo ZTP, vyplnění žádostí do
Domova pro seniory nebo do Domu s pečovatelskou
službou.
Naše služby nabízíme ve všední dny od 6.30 do 18.00,
o víkendech a svátcích od 7.00 do 13.00. Nad rámec této
pracovní doby poskytujeme také službu „osobní asistence“, která může být využívána kdykoliv v průběhu celého dne či noci.
Obě tyto služby mohou být využívány jak pravidelně, tak nárazově, pokud pečující rodina
potřebuje zastoupit například v době dovolené, při vysokém pracovním vytížení apod.
Zázemím pro naši práci je dům s pečovatelskou službou ve Školní ulici č. p. 588 v Ledenicích, kde se staráme o místní obyvatele nebo poskytujeme péči přímo v domácnostech uživatelů
kdekoliv po městě a okolí.
Pro bližší informace můžete kontaktovat vedoucí pečovatelské služby Ledax o.p.s. Terezu Čudovou, DiS. na telefonním čísle 725 071 958. Další informace rovněž naleznete na
www.ledax.cz.
Tereza Čudová, DiS., vedoucí pečovatelské služby Ledax o.p.s.
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INFORMACE
Z KNIHOVNY
19.- 20. 4. DOVOLENÁ

Knižní novinky
Pro děti a mládež:
Zd. Miler, J. Žáček Krtek kamarád
Zdeněk Miler
Krtek a rybka
Jana Havlíčková
Kouká Mína
do komína
Adolf Dudek
Špalíček pohádek
a říkadel
Disney
Ledové království
Disney
Kráska a zvíře
Disney
Anna a Elsa 1-4
Stacia Deutschová Šmoulové
Zapomenutá vesnice
Angela Weinholdová Pozor, tady jezdí auta!
Klára Smolíková
Vynálezce Alva
Pro dospělé čtenáře:
Lars Kepler
Lovec králíků
Wilbur Smith
Predátor
Nora Robertsová
Aféry privilegovaných
Barbara Woodová Země odpoledního
slunce
Kateřina Janouchová Bosá dívka
Oldřiška Ciprová
Guta Habsburská
Jiří Hanibal
Mrazné květy na skle
Jarmila Pospíšilová Skořápky na vodě
Jana Benková
Čistá láska
kol. autorů
Budějovické povídky

Nová kniha Zlaté okamžiky českobudějovického fotbalu autorů Michala Průchy a
Zdenka Zuntycha ukazuje nejen přepestrou
historii nejpopulárnějšího sportu v jihočeské metropoli, ale jeho organizované počátky nově posouvá až do 2. března 1900,
kdy se zakládal Sportovní klub Č. Budějovice. Tedy o pět let dříve, než se dosud
uvádělo.
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Informace k přijímání dětí do Mateřské školy
v Ledenicích na školní rok 2017-2018
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích pro školní rok
2017–2018 proběhne ve dnech 2., 3. a 4. května 2017 vždy od 15.00
do 17.00 hodin v kanceláři MŠ Ledenice.
Aby nedošlo k dlouhé čekací době, bude třeba dodržet tento časový harmonogram:
2. 5. přijdou rodiče, jejichž příjmení začíná na písmeno A–H
3. 5. přijdou rodiče, jejichž příjmení začíná na písmeno CH-Š
4. 5. přijdou rodiče, jejichž příjmení začíná na písmeno T- Ž
Rodiče s sebou přinesou
¡ vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,
¡ přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou
od dětského lékaře,
¡ vyplněnou přihlášku ke stravování,
¡ rodný list dítěte,
¡ občanský průkaz zákonného zástupce.
Všechny potřebné dokumenty naleznete na internetových stránkách školy, kde si je můžete stáhnout (www.skolaledenice.cz). V papírové podobě budou připraveny k vyzvednutí v mateřské škole dne
18. dubna 2017 od 14.30 do 16.30 hodin v kanceláři vedoucí učitelky
MŠ Ledenice.
Rozhodnutí o přijetí
se nebude doručovat zákonným zástupcům dítěte, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Tento
seznam bude zveřejněn dne 10. května 2017 na internetových stránkách školy Ledenice (www.skolaledenice.cz) a na vstupních dveřích
hlavního vchodu do budovy MŠ Ledenice.
Rozhodnutí o nepřijetí
se i nadále bude oznamovat písemně, do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Ledenice ve školním roce 2017–2018:
1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem
ve spádové oblasti městyse Ledenice podle § 34, odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (děti, které dovrší k 31. 8.
2017 pěti let a děti s odkladem školní docházky)
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2017 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti městyse
Ledenice
3. Ostatní děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti městyse Ledenice k pravidelné celodenní docházce.

Masopustní rej ve školce

4. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti městyse Ledenice k pravidelné celodenní docházce.
Při rozhodování o přijetí v bodě 3. bude postupováno podle data narození dětí, tj. od nejstarších k nejmladším do naplnění kapacity mateřské školy (108 dětí) – přednost má starší dítě.
Podle bodu 4. bude při rozhodování o přijetí postupováno v případě, že budou přijaty všechny děti podle bodu 1., 2. a 3. a nebude naplněna kapacita mateřské školy.
Mateřskou školu mohou navštěvovat děti až po dovršení 3 let věku.
Doplňující kritéria:
¡ opakovaná žádost o přijetí dítěte do MŠ,
¡ opakované zrušení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
¡ výdělečná činnost rodičů
(zaměstnání, OSVČ, ÚP, prezenčně studující),
¡ sociální potřebnost (zákonný zástupce doloží příslušné doklady).
Dle §34a Školského zákona je „zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání
dítěte (viz §34 odst. 1).“
Podmínky docházky do MŠ Ledenice
1. Platit pravidelně předepsanou úplatu.
2. Dbát na pravidelnost docházky.
3. V případě delší nedocházky dítěte do MŠ z jiných důvodů než
zdravotních bude s rodiči jednáno o ukončení docházky dítěte
a jeho vyřazení z evidence.
Co máte udělat pro to, aby pro Vaše dítě byl pobyt
ve školce radostí a aby se na každý den těšilo?:
¡ včas odbourejte plíny, dudlíky, kojenecké láhve, odsávačky
rýmy a kočárky,
¡ naučte dítě smrkat, jíst lžící, pít z hrnečku, kousat, utřít si ruce do
ručníku, používat WC,
¡ učte dítě být aspoň chvilku denně bez maminky,
¡ naučte dítě v rodině dodržovat pravidelnou dobu spánku, jídla
(u stolu a vsedě), dobu pobytu venku, hry a krátké procházky.
Pokud budete vždycky myslet na své děti a na to, jak jim první velkou životní změnu usnadnit, budete komunikovat s paní učitelkou a
hlavně nic nezatajovat, pak věřte, že Vaše dítě bude ve školce šťastné,
nadšené a Vy budete vědět, že máte to nejúžasnější dítě. Nebojte se
informovat personál školky, pokud vznikne nějaký problém, paní učitelky Vám ochotně poradí, jak výchovně postupovat, aby se Vaše
dítko správně rozvíjelo.
Přejeme Vám hodně radosti s Vašimi dětmi a těšíme se na Vás!!
Bc. Kamila Saláková, vedoucí MŠ

Příprava masopustních koblih ve třídě Koťátek
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Je moje dítě zralé pro vstup
do mateřské školy?
Blíží se termín přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a tak mi
dovolte pár slov…
Předškolní období je obdobím „kouzelným“ – je to mimořádně příznivé období pro celkové rozvíjení osobnosti dítěte. Velmi intenzivně
probíhají procesy zrání i učení, je to období pohádek, rozvoje fantazie a
tvořivé hry, vzniká smysl pro humor. Na začátku předškolního věku je
dítě „zralé“ pro vstup do mateřské školy – na jeho konci je „zralé“ pro
vstup do školy základní.
Mateřská škola je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy, a proto je hlavní náplní předškolního vzdělávání doplňovat (NE nahrazovat) rodinnou výchovu, zajistit dítěti prostředí s
dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji, vzdělávání a učení, naučit
dítě pravidelnému režimu, usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu a částečně dítě odpoutat od závislosti na rodičích.
Nástup dítěte do mateřské školy bývá v mnoha případech podceňovaný ve prospěch nástupu do školy základní. Avšak i vstup do školy
mateřské je velmi závažnou a důležitou změnou v životě malého dítěte,
které bylo dosud zvyklé téměř výhradně na mateřskou náruč.
Podobně jako hovoříme o zralosti resp. připravenosti pro základní
školu, můžeme tedy uvažovat i o zralosti pro školu mateřskou.
Mateřská škola představuje pro dítě přechod do nového sociálního
prostředí, v němž platí jiná pravidla než v rodině. Dítě zůstává v mateřské
škole bez přítomnosti rodičů, rozvíjí vztahy se skupinou ostatních dětí,
učí se novým pravidlům (např. že hračka nepatří jen jednomu, ale všem),
musí se přizpůsobit novému dennímu rytmu a musí si vytvořit důvěru
k nové blízké osobě – učitelce, která je zde současně pro řadu jiných dětí.
Změny související se vstupem dítěte do mateřské školy pociťují i
jeho rodiče. V jejich postavení dochází také ke změnám, s nimiž se
musí vypořádat - stávají se z nich rodiče dítěte z mateřské školy a očekává se od nich, že budou důvěřovat učitelkám a budou schopni akceptovat, že jejich dítě je jen jedním ve skupině ostatních dětí.
Na otázku, kdy svěřit dítě do cizí péče, si musí každý rodič odpovědět sám. Je jasné, že existuje mnoho lidských a rodinných životních příběhů a mnoho dětí s mnoha odlišnými potřebami. Při rozhodování
týkajícího se dítěte by ale nikdy neměly být v popředí potřeby matky a
otce, ale vždy potřeby dítěte!
Ze zkušenosti vím, že je v silách rodičů, dítě na vstup do mateřské
školy připravit. A není to žádný nadlidský úkol. Jde jen o to si uvědomit, že děti jsou mnohem samostatnější a schopnější než si myslíte. Nechte je, ať vám ukáží, co v nich skutečně je. Pak bude dítě po nástupu do
mateřské školy šťastné a spokojené a vy s ním.
Bc. Kamila Saláková, vedoucí učitelka MŠ
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Jaro na základní škole
První radostnou vlaštovkou byly výsledky soutěže Cambridge
Competition, která probíhala od listopadu 2016 a do níž se zapojila
tři družstva žáků druhého stupně. Jednotlivé úkoly byly hodnoceny
procenty a žáci naší školy se již několik let drží mezi 80% a 90%.
Nejvíce získali deváťáci (87,22%), v závěsu za nimi sedmáci
(86,67%) a o něco méně osmáci (84,31%). Vzhledem k účasti skupin z víceletých gymnázií či škol s rozšířenou výukou jazyků je toto
skvělý výsledek. Blahopřeji!
V polovině března se žáci osmé a deváté třídy vypravili do jazykové školy v Českých Budějovicích, kde na ně čekali dva rodilí
mluvčí, aby si společně pohovořili a vyzkoušeli své znalosti a dovednosti a zároveň se naučili překonat ostych a trému. Obě skupiny
si tuto akci pochvalovaly a osmáci se prý těší na příští rok, kdy si
setkání zopakují.
V hodinách angličtiny hovořili deváťáci o receptech a přípravě
pokrmů. Také si sami zkusili podle anglicky psaného návodu jídlo
uvařit, vše nafotit a přípravu daného pokrmu v angličtině odprezentovat.
Sedmáci si v březnu připomněli den čísla „p“ (Pi Day). Pracovali
s anglickým textem, zkusili si jeden tradiční zvyk se zapamatováním několika desetinných míst tohoto čísla, poslechli si rapovou píseň o „p“, zjišťovali informace o Albertu Einsteinovi a na konci
hodiny o tomto vědci tvořili anglické věty.
Žáci šesté třídy se v rámci občanské výchovy zúčastnili tří interaktivních výukových programů v Jihočeském muzeu. Tématem byl
pravěk a doba bronzová. Na jednotlivých setkáních si žáci povídali
o způsobu života v dané době, mohli si osahat nástroje, zbraně či keramiku, zhlédli prezentaci a vyplňovali pracovní listy. Věřím, že
tyto exkurze byly pro ně poučením i zábavou.
Mgr. Jana Dastichová

Návštěva v jazykové škole

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zima ukončila svojí vládu, přivítali jsme jaro a společně s dětmi v mateřské škole se těšíme
na velikonoční svátky, na oslavu Dne matek, pomalu a jistě na loučení s předškoláky a na plánování letních prázdnin. Ale co jsme v mateřské škole minulé týdny zažili?
Bylo toho mnoho... Mnohým z nás utkvěl v paměti vydařený masopustní rej, kterým jsme zakončili celý masopustní týden. V tomto týdnu jsme si povídali o této tradici, pekli jsme masopustní dobroty a připravovali si masky. Všechny děti, i paní učitelky se navzájem těšily ze svých
převleků. Den plný tance, soutěží a zábavy jsme si opravdu užili.
Jako už několik let, tak i letos začátkem března přijela zástupkyně firmy Prima Vizus o. p. s.,
aby dětem provedla preventivní screeningové vyšetření zraku. Vyšetření kamerou PlusoptiX je
rychlé, bezbolestné a zcela dobrovolné. Rodiče vyšetřených dětí dostali vyjádření s výsledky
a v případě zjištění problému doporučení k návštěvě očního lékaře. O toto vyšetření mají rodiče
velký zájem a děkujeme firmě Prima Vizus o.p.s. za vstřícné a profesionální jednání.
V měsíci březnu jsme navštívili místní knihovnu při příležitosti oslavy Měsíce knihy. Děkujeme paní Janě Fraňkové za milé přivítání, za laskavé a poučné povídání a za možnost nahlédnut
do dětských knížek. Děti se vždy na tuto příležitost těší a za rok se moc rádi vrátíme.
Předškolní děti, které už toto září čeká nástup do 1. třídy ZŠ navštívili současné první třídy.
Měly příležitost se posadit do lavic, promluvit s paní učitelkou, prohlédnout si prostředí školy. Děkujeme paní učitelce Haně Jindrové a paní učitelce Aleně Pařízkové, že děti mohly nahlédnout do
míst, která už jim nebudou za chvíli vůbec cizí a kde získají tolik potřebného pro svůj další život.
Školní rok je v plném proudu, přejeme všem prosluněné jaro a mnoho nevšedních zážitků.
Za kolektiv učitelek a dětí MŠ Ivana Martínková

UZAVŘENÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
BĚHEM LETNÍCH
PRÁZDNIN
Mateřská škola Ledenice
bude během letních prázdnin
úplně uzavřena v termínu
17. 7. – 20. 8. 2017
Nahlásit děti k docházce v průběhu
letních prázdnin bude možné ve středu
7. června 2017 od 15.00 do 16.30 hodin
v kanceláři vedoucí učitelky mateřské
školy (1. patro, vchod a).
(Jiný den, nebo po naplnění kapacity,
již nebude možné dítě k docházce na letní
prázdniny nahlásit.)
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Recitační soutěž 2017
Letošní jaro přivítali žáci ledenické základní školy recitační soutěží,
které se poprvé zúčastnily oba stupně. Se svojí básní před porotu předstoupily děti z prvního stupně. Po jejich vyhodnocení přišla řada na
starší děti.
Po verdiktu poroty si pro odměnu v podobě knihy přišli tito
recitátoři:
1. stupeň 1. Martin Volf, 2. Marie Kohoutová, 3. Hana Voharčíková.
2. stupeň 1. Adéla Šindelářová, 2. František Titz, 3. Václav Voharčík.
Všem zúčastněným patří velká pochvala za nadšení a odvahu.
Mgr. Kateřina Viková

Šesťáci při interaktivním výukovém programu v Jihočeském muzeu

Vítězové I. stupně

den čísla p (Pi Day)

Výročí mistra Rostropoviče
V letošním roce si připomínáme několik kulatých výročí spojených
s postavou významného violoncellisty, dirigenta a disidenta Mstislava
Rostropoviče, který zanechal trvalou stopu také v ledenických dějinách. Nebude proto jistě na škodu si v krátkosti životní jubilea (připadající z velké části právě na jarní měsíce) tohoto světoznámého hudebníka
připomenout:
w 90 let od narození v Baku (27. 3. 1927)
w 70 let od prvního vystoupení na Pražském jaru (1947)
w 65 let od seznámení se s dirigentem Václavem Talichem (1952)
w 60 let od první návštěvy v Ledenicích (10. 12. 1957)
w 55 let od prvního veřejného dirigování v Nižním Novgorodu na festivalu uspořádaném společně s Dmitrijem Šostakovičem (1962)
w 50 let od navázání přátelských styků se spisovatelem Alexandrem
Solženicynem (listopad 1967)
w 40 let od jmenování šéfem Národního symfonického orchestru ve
Washingtonu (1977)
w 30 let od slavného výroku Ronalda Regana: „Prezidentem USA jsem
já, ale slávou Ameriky je Rostropovič.“ (1987)
w 20 let od čtvrté (poslední) návštěvy v Ledenicích (31. 5. 1997)
w 15 let od otevření muzea v rodném domě v Baku (4. 3. 2002)
w 10 let od úmrtí v Moskvě (17. 4. 2007)
w 10 let od odhalení pamětní desky v Ledenicích (16. 12. 2007)
w 5 let od odhalení sochy v Moskvě (29. 3. 2012)
w 5 let od úmrtí manželky-vdovy, operní pěvkyně Galiny Višněvské
(11. 12. 2012)
Více se můžete o Rostropovičově životě a jeho návštěvách v Ledenicích dozvědět v článku, který je součástí sborníku Československo v letech 1954–1962 (k zapůjčení v ledenické knihovně),
anebo když zavítáte na květnovou Půlhodinku s kronikářem (čtvrtek 4. 5. 2017, 18.00 hod., DPS).
PhDr. Jiří Cukr

Vítězové II. stupně

Rostropovič navštívil Ledenice v letech 1957, 1958, 1960 a 1997. Nechal si tady vyrobit nábytek do ložnice a do pracovny, přispěl k založení umělecké školy a stal se čestným členem sboru dobrovolných hasičů
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KOMUNITNÍ ŠKOLA BOROVANY

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
¢ První termín 7. – 11. 8.

Vznik a vývoj života na Zemi

Děti se budou formou hry seznamovat se vznikem živočichů na Zemi. Zahrají si na archeologii a paleontologii. Propojení nejrůznějších výtvarných technik.

¢ Druhý termín 21.– 25. 8.

Tajemství našeho lesa

Cena příměstského tábora je 1 750 Kč. V ceně je pitný režim, ovoce a zelenina, oběd.
Storno poplatky a měsíc do začátku tábora 50%, 14 dní před začátkem tábora 100%.
Přihlášení na tábor – vyplnění a zaslání přihlášky - zaplacení tábora do 31. 5.
Další informace na tel.: 604 736 064.
Po celou dobu tábora je zajištěný kvalifikovaný parsonál!
Těšíme se na Vás.

Tým Komunitní školy

Poděkování vám všem, kteří jste se v únoru zúčastnili sportovního plesu ve Zborovské Bumbálce. Byli jste skvělí! Poděkování patří i těm, kteří nám pomohli náš ples uskutečnit.
Za TJ Sokol Zborov Jiří Holeček

SLÁVISTÉ VE ZBOROVĚ
Ve čtvrtek 23. března měli zborovští fotbalisté jedinečnou možnost zažít trénink vedený trenéry pražské Slávie. Téměř všichni hráči i činovníci si tuto jedinečnou šanci nenechali ujít a trénink pod vedením špiček českého fotbalu si pořádně užili. Slávističtí trenéři byli super! J
Děkujeme všem za krásné odpoledne a třeba se nám ho podaří v budoucnu zopakovat.
Za TJ Sokol Zborov Jiří Holeček

Slávisté před zborovskou Pig arénou. Vlevo Radek Černý – trenér
brankářů, uprostřed Jan Bauer – asistent trenéra, vpravo Jaroslav Šilhavý – trenér
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POZVÁNKA
na koncert
„Cantate et Gaudete“
(Zpívejte a radujte se)
V postní době, čase duchovního usebrání, kontemplace a sbírání sil, ve svém
nitru napjatě očekáváme zázrak Velikonoc. Koncert pražského souboru Amor
aeternus se sólistkou Zuzanou Zaimlovou bude oslavou tohoto zázraku i jarní
doby. Duchovní hudba byla komponována s jediným cílem – dotknout se duší
svých posluchačů a zanechat v nich hluboký dojem. Stejný přístup jistě volil
G. Reutter v Kantátě ke Vzkříšení Páně,
kterou soubor Amor aeternus již provedl
v novodobé premiéře podle notového
materiálu dochovaného v českokrumlovské zámecké hudební sbírce. V období plného jarního májového rozpuku se
do hudebních kompozic dostávala celá
řada veskrze pozitivních emocí – více
než vypovídajícím příkladem může být
tzv. Svatební kantáta J. S. Bacha, která je
oslavou lásky a radosti. Kde jinde by takový repertoár mohl znít než v Malovaném sále borovanského zámku, který se
stal dějištěm řady svatebních obřadů?
Jarní prosluněná nálada plná životadárné
energie sálá také z děl G. Ph. Telemanna,
A. Vivaldiho a českých skladatelů J. A.
Plánického a A. Reichenauera.
Soubor Amor aeternus vznikl roku 2014
na půdě Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. Zaměřuje se na poučenou
interpretaci hudby 17. a 18. století, kterou
provádí na kopie dobových nástrojů. Tvoří
jej mladí profesionální hudebníci.
Na společné radování při krásné sváteční hudbě se 1. 5. od 18 hodin v Malovaném
sále zámku Borovany těší...
...Amor Aeternus

Společné foto slávistických trenérů a zborovských fotbalistů
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Modelářský start do nové sezony se vydařil!
Zatímco lodní či letečtí modeláři přes zimu chystají své miláčky na letní období, kdy hrdě vyplují a vyletí, my kitaři, neboli plastikoví modeláři máme sezonu soutěží v plném proudu. Loňského závěru roku v podobě listopadového
Budějovického kapra jsme se zúčastnili spíše symbolicky (i když některé z našich modelů přehlédnout nebylo možno), ale na začátku letošního roku jsme se
do toho opět pustili.
Tradičně už navštěvujeme soutěž Písecký šturmovik (konala se 12. 2. 2017),
odkud si naši kluci, rovněž tradičně, přivážejí ocenění svých výtvorů. Letos zabodovali dvakrát v juniorských kategoriích letadel a bojové techniky v měřítku
1:72. V sobotu 25. března jsme pak vyrazili spíše na zkušenou - na celorepublikové mistrovství do Jihlavy, kde naši mládežníci nabírají inspiraci a sledují
nové trendy v „kitařském“ řemesle.
Pokud by někdo z mládeže měl zájem vyzkoušet si svou zručnost v práci
s titěrnými součástkami z plastu, kovu i papíru, může za námi přijít každé úterý
do hlavní budovy základní školy od 15.30 do 17.00. Jste-li ovšem jen zvědaví, co to vlastně vytváříme, přijďte do školy o letošní ledenické pouti na výstavu plastikových modelů.
Nebude sice tak rozsáhlá jako naše loňská výstava uniforem, ale k vidění tam toho jistě
bude také dost.
Za plastikové modeláře Mgr. Josef Pařízek

Dětské tvoření v Ohrazení
V únoru jsme dětem připravili krásné zimní a valentýnské tvoření. Každý vyrobil
něco krásného mamince či babičce. Děti si domů odnášely krásné výtvory a jistě s nimi
udělaly někomu velikou radost. Moc děkujeme všem za účast.
Libuše Holubová

Úspěšné Sharks cheerleaders cestují za oceán
Do první jarní soutěže Roller Coaster
Cupu vstoupily Sharks cheerleaders
třemi zlatými medailemi
zásluhou Nikol Hartové v kategorii individual junior, Terezy Hajné, Jany Fenclové, Lucie Grausgruberové, Hany Strakové a Elen
Herdové v kategorii GROUP STUNT senior
level 6, Evy Hajné, Elišky Bicerové, Lucie
Kadlecové a Natky Cmuntové v kategorii
GROUP STUNT junior level 5.
Stříbro přidala Eliška Uhlířová v kategorii
individual peewee a o bronz se zasloužila Elena Herdová v kategorii individual senior.
Skvěle nás reprezentovaly v kategorii indivi-

dual peewee Míša Nováková 7. místo, v Group
stunt level 5 Simona Koktová, Rozálie Křešničková, Klárka Hajná a Adéla Sabó 7. místo.
V kategoriii Group stunt level 3 Lucinka Řimnáčová,Veronika Kroupová, Gábinka Vitoušková a Lenka Borovková 7. místo.
První hlavní jarní soutěž je tedy za námi a
my musíme tvrdě makat a připravovat se na
Národní soutěž malých divizí, která se bude
konat 14. 4. v Praze.
13. 5. nás čeká Mistrovství ČR a tým Sharks
musí zabojovat o postup na European Cheerleading Championships, které bude probíhat
24.-25. 6. a tentokrát zavítá do Prahy.

V kategorii Group Stunt senior level 6 nás
pojedou 3.-5. 6. reprezentovat na mezinárodní soutěž ELITE Cheerleading Championship
do německého Bottropu.
Czech National Cheer Team JUNIOR
Historicky první juniorský reprezentační
tým vycestuje v dubnu na Floridu, kde se bude
konat mistrovství světa junior Worlds 2017.
Konkurzu na sezonu 2016/2017 se účastnily cheerleaders z celé České republiky. Bylo
vybráno 24 dětí a my máme tu čest být mezi
nimi. Za Sharks cheerleaders nás budou reprezentovat 26. 4. v Orlandu na Floridě Adéla
Sabó, Nikol Hartová a Eva Hajná.
Veronika Pokorná
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KRUH PŘÁTEL HUDBY

JÍZDA PRO RŮŽI

PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
F. PIŠINGERA TRHOVÉ SVINY

Kdy: V sobotu 6. května

42. KONCERTNÍ SEZÓNA 2016–2017

Kde: Žižkovo náměstí, Borovany
Registrace: od 8.00, start: v 9.00
V sobotu 6. května od 8 hodin budou pořadatelé očekávat prvé
cyklisty před radnicí v Borovanech, aby všem předali pamětní listy,
stravenku na svačinu a mapku se základními pokyny pro jízdu.
Tradiční bude i start jízdy v 9 hodin, trasa jízdy i místa pro otisky
pamětních razítek v jednotlivých obcích, které budou popsány
v pokynech pro jízdu.

Razítkování pamětních listů:
9:15 - 9:45
9:50 – 10:30
10:15 – 11:00
10:45 – 11:20

Ledenice – parkoviště před hřbitovem
Mladošovice – na návsi
Jílovice – na návsi
Petříkov – před hospodou U Bečků
Nové Hrady – infocentrum na náměstí
12:30 – 13:10
Horní Stropnice – před OÚ
13:50 – 14:30
Čížkrajice – na návsi
Trhové Sviny – infocentrum na náměstí
V případě předpovědi nepříznivého počasí na 6. 5. bude akce odložena na další sobotu 13. 5. Rozhodnutí bude učiněno 5. 5. v 10 hodin. V případě nejasností volejte do borovanského infocentra na
tel.: 387 001 356, kde budete informováni o případném odložení akce.

LEDENICKÉ STŘÍLENÍ
Za účasti devadesáti střelců se 25. března odehrál již osmnáctý ročník střelecké soutěže O putovní pohár starosty městyse Ledenice.
V dopolední části se vystřídalo 35 závodníků v dětských kategoriích.
Odpoledne, které je určeno mládeži nad 15 let a dospělým, se v sokolovně pohybovalo 50 soutěžících a spousta diváků. Jako každý rok se
čekalo, zda loňský vítěz obhájí pohár. Bohužel se to pro tentokrát nepodařilo. Po napínavém vyhlašování byl absolutním vítězem s největším počtem bodů vyhlášen Ondřej Vacek. Gratulujeme!
Závěrem poděkování realizačnímu týmu, díky němuž proběhla celá
soutěž hladce, bez technických potíží a s výborným zázemím.
jk
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Jiří Hošek
violoncello

Dominika Weiss Hošková
violoncello

Kulturní dům Trhové Sviny
19. dubna 2017 v 19.00 hodin
Vstupné 200 Kč (důchodci 100 Kč, děti zdarma)
Odjezd autobusů:
Kaplice 18.00, Soběnov 18.15, Besednice 18.20
Ledenice 18.15, Borovany 18.20 – dle zájmu
Koncerty finančně podporuje
Jihočeský kraj, Nadace Český hudební fond, město Trhové Sviny,
městys Ledenice, městys Besednice.

Výsledky:
¡ Kategorie A , B - maximální nástřel 100 b
(terč o velikosti 15,5 cm, vzdálenost 7 m)
¡ Kategorie C až G - maximální nástřel 150 b
(terč o velikosti 8,5 cm, vzdálenost 10 m)
kategorie A - děti do 9 let
1. Dušan Chvál (78 bodů)
2. Petr Jindra (73 bodů)
3. Nicolas Čech (71 bodů)

kategorie E - muži do 45 let
1. Ondřej Vacek (123 b)
2. Vladislav Šesták (118 b)
3. Aleš Goszler (114 b)

kategorie B- děti do 12 let
1. Adéla Šindelářová (93 b)
2. Veronika Bláhová (91 b)
3. Martin Volf ( 83 b)

kategorie F - ženy nad 45 let
1. Ivana Pecková (103 bodů)
2. Jana Hartová (100 bodů)
3. Ludmila Vlášková (91 b)

kategorie C- mládež do 15 let
1. Marek Duda (98 b)
2. Jakub Svoboda (90 b)
3. Václav Hinterhölz (87 b)

kategorie G - muži nad 45 let
1. Svatopluk Goszler (113 b)
2. Jiří Straka (112 b)
3. Milan Pecka (109 b)

kategorie D - ženy do 45 let
1. Lenka Šestáková (103 b)
2. Jitka Volfová (101 b)
3. Jana Votrubová (98 b)

Sportovní fanoušci,v dubnu začíná nová sezona
Ledenického slowpitche
Pokud máte zájem a chtěli byste se zúčastnit,
ať už jako 5členný tým nebo jako hráč, můžete se přihlásit
na tel. 733 759 781 (Jan Volf),
nebo na e-mail: vlkjohny@seznam.cz.
Více informací na facebookových stránkách
Ledenický Slowpitch.
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KULTURNÍ PŘEHLED
Ó Pondělí a úterý 10. a 11. 4. od 9 do 18 h

Velikonoční výstava
Sál U Králů Ledenice
Prohlédnout i koupit si můžete velikonoční
kraslice. Děti si je mohou i samy vymalovat.
Členky se zaměřily se svými výrobky hlavně na děti a to nejen s velikonoční tématikou. Rádi uvítáme děti ze školky, školy,
družiny, ale i dospěláky.
Po prohlídce výstavy můžete posedět u domácího cukroví, čaje, kávy...
Ó Sobota 22. 4.

O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI
Pohádka pro děti v podání Studia Dell´arte
Divadelní sál Ledenice
Začátek v 15 h, vstupné dobrovolné

PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
Téma: Návštěvy mistra
Rostropoviče v Ledenicích
Kdy: čtvrtek 4. května 2017 od 18 h
Kde: společenský sál DPS
Přes letní měsíce se „Půlhodinky
s kronikářem“ nekonají. Sejdeme se
opět na podzim ve čtvrtek 5. října
2017. Téma bude včas upřesněno.

Uzávěrka dalšího vydání
Ledenického zpravodaje
je 25. dubna 2017

Ó Neděle 23. 4. od 13 h
Základní škola Ledenice a SDH Ledenice
zvou všechny nadšené řidiče jízdních kol
všech věkových kategorií na další ročník

JÍZDY zručnosti,
která se koná v již tradičním prostoru u Domu
s pečovatelskou službou v Ledenicích.
Soutěžit se bude v kategoriích: odrážedla
(pro nejmenší), první a druhá třída, třetí až
pátá třída, šestá až devátá třída, muži a ženy.
Vybrané disciplíny: slalom, převoz kelímku, podjezd laťky, přehupovací lávka, navlečení kroužku na tyč, jízda po prkně,
přesné zastavení a další.
Nebojte se nic a přijeďte si zasoutěžit a pobavit se.

Ó Neděle 30. 4. od 16 h
LEDENICKÁ MÁJKA
Pořádá MO ČRS Ledenice ve spolupráci
s Úřadem městyse Ledenice.
Program:
- stavění májky v cca 17 h,
- hudba v průběhu celého odpoledne
i večera,
- večerní májová veselice.
RC Ledňáček - škola kouzel pro všechny
nedočkavé učedníky se otevře v magických 16 h, kdy vypukne velký rej čarodějnic a čarodějů a jejich první pokusy
s kouzly.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na setkání

PODĚKOVÁNÍ – 18. Živnostenský ples v Zalinech
POŘADATELÉ: Hana a Jan Štarkovi, Jaroslav Klečka, Karel Račák, Václav Papáček
HLAVNÍ SPONZOŘI: Agra Zvíkov, Autoservis Jiří Seiml, Armor, Autoservis u Novotných, Bemi
Tvaroh, Bicek Instalatérství, Beton Hronek s. r. o., Bláha Martin, Čalounictví u Ambrožů, Drogerie DM
Č. B., Farma Míčka Váša, Farma Papáček, Fiktus Josef, HR Technik, Hamlet production, Elektroinstalace Klečka, Jihočeská farma, Moto assistance, Pražírna kávy Hospodářský, Procházka Robert, Pronovo, Račák Zednictví, Relaxcentrum Mrkáček, Sádrokartony Profant, Sokar Gastro – Pečínka, Štark
keramika, Tetragon, Tvaroh hrnčířství, Truhlářství Volf , Záviš Servis zahradní techniky.
OSTATNÍ SPONZOŘI: Aspera, Autoservis Petřáš, Bioplynová stanice Hronek Pavel, Bláha Václav,
Cukrárna u Fabiánů, Drogerie Žaludová, Epogon A Ledenice, Fajna nábytek Lišov, Flosman, Fulgur
Battman, Hospůdka U Říhů, Kafka Ivan, Inkomo cz, Kadeřnictví Kudrnová Ledenice, Kohoutek Jakub,
Květiny Šustrová Ledenice, městys Ledenice, Novotný Petr, rodina Bumbova, rodina Klečkova, rodina
Račákova, rodina Sójkova, Švédova, Růžička Karel, Řeznictví Číhal Petr, Saiko, SMS elektro, Super
levná PC, Stavebniny Sviták, SPV Truhlářů Ledenice, Studio Preistoria Bláža, Truhlářství Fencl,Vaňková Vlasta, VD Ledenický nábytek, Zednictví Papežík, Železářství Ledenice.
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ: SDH Zaliny, Radim Vaněk, Markéta Lieblová, Eva Seimlová, Sandra
Jounová, Petr Macháček.
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O Janu Masarykovi už vyšla řada knih, a
tak by se mohlo zdát, že k jeho portrétu není
co dodat, že pohled na život tohoto muže
stojícího uprostřed dění dvou osudových
krizí, které v roce 1938 o deset let později
klíčově ovlivnily vývoj našeho státu a národa, je vyčerpávající. Autoři „pravdivého příběhu“, prvního uceleného a dosud zřejmě
nejobjektivnějšího životopisu Jana Masaryka, napsaného živým, čtivým stylem, nás
přesvědčují o opaku. Na základě dostupné
literatury, a především zevrubného prostudování dosud neznámých archivních pramenů, nám podávají nový,
překvapivý portrét politika, který vedle své lidové, veřejností určené
masky, měl ještě jinou tvář, temnější a složitější, a jehož rozporuplný život byl opředen mnoha idealizujícími mýty. Vedle neznámých
faktů z jeho soukromého života, stejně jako ze života rodiny TGM;
přináší kniha také zasvěcený pohled do zákulisí československé
zahraniční politiky, na jejímž utváření se Jan Masaryk ve své době
výrazně podílel.

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz
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MAS podpoří první projekty
Koncem února Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo Strategii
Místní akční skupiny Sdružení Růže pro rozvoj regionu, což je nutným předpokladem pro to, aby MAS mohla podpořit projekty žadatelů z území. První výzvy pro podávání žádostí o dotace MAS
připravuje už na počátek dubna. Cca 5. dubna bude na webových
stránkách MAS zveřejněna výzva k Operačnímu programu Zaměstnanost a to pro dvě opatření, a to: Podpora poskytování sociálních
služeb a Prorodinná politika.
Budou podporovány tyto sociální služby podle Zákona o sociálních službách:
w Odborné sociální poradenství - § 37
w Terénní programy - § 69
w Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65
w Raná péče - § 54
w Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62
w Sociální rehabilitace - § 70
w Sociálně terapeutické dílny - § 67
w Služby následné péče - § 64
w Podpora samostatného bydlení - § 43
w Osobní asistence - § 39
w Odlehčovací služby - § 44
Předpokládáme podporu projektů poskytovatelů sociálních služeb
ve prospěch cílových skupin z regionu v rozsahu cca 400 tis. –
1 mil. Kč, které mohou být až tříleté.
V opatření Prorodinná politika podpoříme
w Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
w Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
w Příměstské tábory.
w Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
w Dětské skupiny (pro veřejnost i podnikové).
w Vzdělávání pečujících osob.
Zde předpokládáme podporu projektů ve prospěch cílových skupin z regionu v rozsahu cca 400 tis. – 1 mil. Kč, které rovněž mohou
být až tříleté.
Seminář pro žadatele do těchto výzev OPZ proběhne 20. dubna
v sídle MAS. Více informací k výzvě, semináři, možným konzultacím apod. bude zveřejněno spolu s výzvou 5. dubna na
http://mas.sdruzeniruze.cz
Výzvy k dalším operačním programům v gesci MAS (PRV,
IROP) budou vyhlášeny v průběhu května až června 2017, další výzvy pak následně během září.
Z. Guthová, MAS Sdružení Růže
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ZAHRADNICKÉ PRÁCE
JAROSLAV OUPIC

Kompletní realizace zahrad a mnoho dalších
činností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena)

Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz
geometrické plány a ostatní geodetické práce
Na Zahradách 512, Ledenice

HLEDÁME

PANÍ NA ÚKLID
do provozovny v Ledenicích
Více info na tel. 723 567 850

mobil: 602 662 693

NABÍZÍM PRÁCI
Z DOMOVA NA PC/NET
NA VČ 7-10 TIS MĚS. / NA HČ OD 25 TIS MĚS.
Více info na: www.podnikejzdomova.cz/urbankova1
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