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Zdarma

Zapište si do diáře…
Sobota 10. 2.
PRODEJ KAPRŮ, sádka Lazna
Sobota 10. 2.
19. ŽIVNOSTENSKÝ PLES, Zaliny
Středa 14. 2.
TVOŘENÍ MAMINEK, loutkárna
Čtvrtek 15. 2.
DĚTSKÉ TVOŘENÍ, loutkárna
V celém letošním roce se budeme věnovat 740. výročí od první písemné zmínky o městysu Ledenice. Na
stránkách Ledenického zpravodaje si přečtete mnoho
zajímavého nejen o historii Ledenic, ale uvidíte například i jaká razítka a hlavičkové papíry používaly
v minulosti ledenické úřady, firmy, živnostníci apod.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 17. ledna 2018
Rada městyse schválila:
 zadání zakázky malého rozsahu včetně výběrového řízení na akci „Rekonstrukce závlahového systému fotbalového hřiště –
automatický závlahový systém“ za předpokladu, že na tuto akci bude přidělena dotace
Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Podpora sportu“, opatření č. 1 Rekonstrukce a opravy sportovišť
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB-014330039828/001 na pozemcích městyse
Ledenice parc. č. 1434/4 a 1434/3 v k. ú.
Zaliny s E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu
„Zaliny, K 1434/3, ČOV – kabel NN“
v souladu se Smlouvou č.1030033845/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 15.12. 2016.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromé akce ve dnech 17. 2. a 24. 3.
2018.
 ukončení nájmu bytu č. 7 v bytovém domě
na adrese Náměstí č. p. 86 v Ledenicích
dohodou k 31. 1. 2018, na základě výpovědi podané nájemcem bytu Veronikou Čížkovou.
 přidělení uvolněného bytu č. 7 o velikosti
1+1 v 1. patře bytového domu na adrese
Náměstí č. p. 86 v Ledenicích žadatelce Miroslavě Mrkvičkové od 1. 2. 2018.
 Koncepci rozvoje ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
na období 2018-2020, kterou zpracoval a









předložil Mgr. Vladislav Šesták, ředitel ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice. Schválený dokument
je přílohou zápisu.
záměr městyse Ledenice na nákup zásahových přileb a rukavic pro zásahovou jednotku JPO III. Ledenice a podání žádosti
o dotaci z dotačního programu Jihočeského
kraje.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030034893/001 na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 1442/7 a
613/14 v k. ú. Zaliny s E.ON Distribuce,
a. s., pro stavbu „Zaliny 9, Ziegler – úprava
NN“ za jednorázovou úhradu za omezení
vlastnického práva ve výši 1.300 Kč bez
DPH.
žádost členů Požární komise městyse Ledenice na zvýšení limitu čerpání PHM jednotlivých zásahových jednotek (Ledenice,
Zborov, Ohrazení, Ohrazeníčko, Zaliny)
ze současných 100 litrů PHM/rok/JPO na
150 litrů PHM/rok/JPO. Důvodem je provoz hasičských automobilů, ale i provoz nových agregátů jako jsou motorové pily,
elektrocentrály, plovoucí čerpadla.
záměr nákupu nových přenosných požárních stříkaček pro jednotlivé JPO (Ledenice, Zborov, Ohrazení, Ohrazeníčko, Zaliny)
v rámci udržování akceschopnosti zásahových jednotek v působnosti městyse Ledenice. Nákup přenosných požárních stříkaček
je vázán na získání finančních prostředků
z vhodného dotačního titulu a může být rozčleněn do jednotlivých etap.

Neděle18. 2.
MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
Zborovská Bumbálka
Čtvrtek 22. 2.
LEDENICKÝ ROK 1278-2018
Přednáška Archeologické nálezy
z pravěku a raného středověku
na Ledenicku, divadelní sál
Sobota 24. 2.
XIX. REPREZENTAČNÍ PLES
sokolovna
Sobota 24. 2.
SPORTOVNÍ PLES
Zborovská Bumbálka
Čtvrtek 1. 3.
PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
dům s peč. službou
Sobota 3. 3.
SPORTOVNÍ PLES, sokolovna
Neděle 4. 3.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ, sál U Králů
Více informací
uvnitř Ledenického zpravodaje

Starosta městyse svolává

XXII. veřejné

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
městyse Ledenice,
které se koná ve středu

21. února
od 18.00 hodin
v zasedací místnosti radnice
v Ledenicích
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
V LEDENICÍCH
Jako každý rok probíhala i letos v první polovině ledna v celé České republice Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou ČR. Jedná se o největší dobrovolnickou akci na našem území. Do
ulic a měst během ní vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek, které tvoří více než
50 000 dobrovolníků.
K Tříkrálové sbírce se již tradičně připojuje i ledenická farnost. První lednový víkend vyrazilo koledovat v Ledenicích a okolních osadách celkem 17 kolednických skupinek složených
z 58 dětských králů a 17 dospělých vedoucích. Jako obvykle měly skupiny rozdělené ulice, kterými procházely a přinášely požehnání obyvatelům jednotlivých domů. Symbol K + M + B +
2018, který zapisoval na dveře obydlí většinou vedoucí skupinky, je zkratkou slov „Christus
mansionem benedicat“, jež v překladu znamenají „Kristus požehnej tomuto domu“. Obyvatelé
koledníkům přispívali do zapečetěných kasiček a byli opravdu štědří, protože v letošním roce se
Milé překvapení potkalo skupinku koledníků
v Ledenicích a okolí podařilo vykoledovat celkem 73 313 Kč.
Z organizačních důvodů letos s pořádáním sbírky pomáhala Diecézní charita České Budějovi- procházející ulicemi na Hradě. Na plotě jedce a část činností včetně rozpečeťování kasiček a počítání peněz probíhalo v Českých Budějovi- noho z domů byla připevněna obálka s penězi
cích. Vykoledovaná částka putuje na účet Charity ČR, kde dochází k přerozdělení peněz dle adresovaná třem králům. Její obsah byl vložen
předem jasně daných pravidel. 15 % z vykoledované částky připadá Diecézní charitě na podporu do kasičky
jejích projektů, 10 % poslouží potřebným v zahraničí, 5 % se využije na celostátní projekty Charity ČR a 5 %
pokrývá režii celé sbírky. Zbylých 65 %
se vrátí zpět ledenické farnosti, která
z výtěžku v letošním roce podpoří Hospic Kleofáš v Třeboni a Dům sv. Františka chráněné bydlení ve Veselí nad
Lužnicí. Podrobnější informace o Tříkrálové sbírce, jejích výnosech a využití
a mnohé další je možné zjistit na webových stránkách http://www.trikralovasbirka.cz.
Koledování v Lednicích by se neobešlo bez mnoha obětavých lidí, kteří se jeho přípravě věnovali ve svém
volném čase. Zvláštní poděkování
patří paní Adéle Pixové, která si letos
vzala na starost koordinaci kolednických skupinek, všem vedoucím skupin a dětským koledníčkům, dále
ženám z farnosti, které nebyly sice vidět, ale zajišťovaly na faře potřebné
zázemí koledníkům. A největší dík
patří všem dárcům za jejich štědrost.
Jiří Kohout Tříkráloví koledníci, které jste mohli potkat v sobotu 6. ledna

Tříkráloví koledníci
VEDOUCÍ SKUPINY

KRÁLOVÉ

Jana Votrubová

Radovan a Lada Horákovi, Marie Petrášová

Adéla Pixová

Zuzana a Ondřej Chadimovi, Magdalena Turinská, Justýna a Matyáš Homerovi

Jaroslava Žaludová

Anna Krejčová, Baruška Bubeníková, David Prokop, Ema Davidová

Štěpán Franěk

Anna a František Fraňkovi, Markéta Papoušková

Šárka Kubínová

Lina Chadimová, Anna a Jáchym Kubínovi

Zuzana Sasková

Veronika Sasková, Kateřina Fixová, Lukáš Jordanov

Věra Uhlířová

Eliška a Miloslav Uhlířovi, Tereza Petříková

Eva Šrajerová

Matyáš Čouza, Vojtěch Saska, David Hořejš

Marie Dudová

Martin Kříha, Vilém Bártík, Martin Volf, Tomáš Duda

Martina Papoušková

Matěj Papoušek, Josef Kohout, Tomáš Fencl

Jiří Kohout

Magdaléna Kohoutová, Marie a Josef Pumprovi, Lucie Hálová

Marcela Míková

Jana Křížová, Magdalena a Markéta Míkovy, Matěj Brůha

Miroslava Borovková

Lenka Borovková, Markéta a Elenka Melmerovy, Marie Kříhová

Markéta Viktorová

Anežka Viktorová, Matěj Seiml, Šimon Beran

Pavel Hronek

Lucie Minářová, Vašík a Johanka Jaloševských

Jaroslav Tůma

Michaela Vazačová, Natálie Juhasová, Kamila Voharčíková

Michaela Fuková

Štěpán Fuka, David a Tereza Allizarovi

ZALINY
OHRAZENÍČKO
ZBOROV
OHRAZENÍ

Tříkráloví koledníci – Ohrazení

únor 2018
Počet uzavřených sňatků občanů
z Ledenic a přilehlých osad
v roce 2017
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k 31. 12. 2017

celkem . . . . . . . . . . . . . 9
na úřadě v Ledenicích . . . . . 6
v kostele v Ledenicích . . . . . 3

Výsledky volby prezidenta republiky
konané ve dnech 12. 1. – 13. 1. a 26. 1. - 27. 1. 2018
Výsledky v městysu Ledenice (včetně osad)

Tříkráloví koledníci – Zborov (foto z roku 2017)

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Tříkráloví koledníci – Ohrazeníčko

Tříkráloví koledníci – Zaliny

Předtím než koledníci vyrazili do ulic, požehnal jim ledenický jáhen Pavel Poláček
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PŘEHLED MĚSTYSŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
PŘEHLED MĚSTYSŮ
POČET
OBYVATEL

PRVNÍ
PÍSEMNÁ
ZMÍNKA

POVÝŠENÍ NA MĚSTYS
historicky/nově

Bernartice

1299

1248

1636/2014

Besednice

838

1395

1910/2006

Borotín

678

1333

1386/2006

Čestice

883

1243

1908/2006

Dolní Bukovsko

1749

1323

před 1323/2007

Dub

380

1274

1869/2006

Frymburk

1279

1270

1379/2007

Chlum u Třeboně

1983

1399

1921/2006

Katovice

1356

1318

1505/2006

Křemže

2853

1263

před 1365/2006

Ledenice

2431

1278

před 1398/2007

Lhenice

1952

1283

1544/2006

Malšice

1817

1279

1868/2008

Radomyšl

1324

1284

před 1320/2006

Sepekov

1320

1243

1869/2006

Stádlec

569

1287

1925/2011

Strážný

455

1359

1843/2010

Strunkovice nad Blanicí

1237

1227

před 1350/2006

Ševětín

1385

1352

2008 (nově vyhlášen)

Štěkeň

844

1318

1784/2007

NÁZEV MĚSTYSE

Městyse s nejvyšším počtem obyvatel
1. Křemže, 2. Ledenice, 3. Chlum u Třeboně
Městyse s nejnižším počtem obyvatel
1. Dub, 2. Strážný, 3. Stádlec
Nejstarší městyse podle první písemné zmínky
1. Přídolí, 2. Strunkovice nad Blanicí, 3. Čestice a Sepekov
Nejstarší městyse podle data prvního získání titulu
1. Radomyšl, 2. Dolní Bukovsko, 3. Přídolí
U některých lokalit není známo přesné datum povýšení na městys a
udělení tohoto titulu. Uveden je tudíž letopočet, ke kterému je daná lokalita prvně v písemných pramenech jako městys zmíněna. To je i případ Ledenic, které jsou jako městys poprvé uváděny v listině vydané
v Praze 29. 4. 1398. V této česky psané listině osvobozuje majitel Ledenic Vilém z Landštejna zdejší obyvatele od odúmrtě, což znamenalo, že
v případě nevyhotovení závěti nebo v případě neexistence mužských
potomků nepřipadl movitý či nemovitý majetek vrchnosti, ale pozůstalí
o něm rozhodovali sami, v případě sporu o dědictví měli vše projednat
ledeničtí konšelé. Vilém byl v té době nejvyšším zemským komorníkem a staral se o veškeré hospodářské a finanční záležitosti krále. Tuto
významnou úřednickou funkci u dvora zastával již jeho otec Vítek, který část Ledenic vlastnil od roku 1369. K povýšení na městys muselo
tedy dojít mezi léty 1369–1398. Pány z Landštejna, jednu z větví Vítkovců, nám dodnes připomíná obecní znak, vycházející z rodového
landštejnského erbu – bílá pětilistá růže v červeném poli, dále občasné
pojmenování ledenického hradu jako Landštejn nebo název sídliště Na
Oborách podle obory, kterou založili.

Dolní Bukovsko

Frymburk

Ledenice

Městyse v jednotlivých okresech
Okres České Budějovice – Dolní Bukovsko, Ledenice, Ševětín
Okres Český Krumlov – Besednice, Frymburk, Křemže, Přídolí
Okres Jindřichův Hradec – Chlum u Třeboně
Okres Písek – Bernartice, Sepekov
Okres Prachatice – Dub, Lhenice, Strážný, Strunkovice nad Blanicí
Okres Tábor – Borotín, Malšice, Stádlec
Okres Strakonice – Čestice, Katovice, Radomyšl, Štěkeň
Městyse, které mají v obecním znaku pětilistou růži,
připomínající různé odnože rozvětveného rodu Vítkovců
Dolní Bukovsko, Frymburk, Ledenice, Sepekov, Stádlec, Strunkovice
nad Blanicí, Ševětín
Městyse bez obecní vlajky
Bernartice, Ledenice (bude představena během oslav v červnu)
Jihočeské obce, které byly v historii městysem
a mají na tento titul právo
Adamov, Číměř, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Horní Stropnice,
Chvalšiny, Kunžak, Orlík nad Vltavou, Ratibořské Hory, Rožmitál na
Šumavě, Staré Hobzí, Studená, Záblatí
(z toho mají v obecním znaku pětilistou růži Dolní Dvořiště, Horní
Dvořiště, Horní Stropnice, Kunžak, Ratibořské Hory, Rožmitál na Šumavě, Staré Hobzí a Studená; obecní vlajku nemají Ratibořské Hory
a Studená).
PhDr. Jiří Cukr

Sepekov

Stádlec

Strunkovice nad Blanicí

Ševětín

únor 2018

Pozvánka na přednášku
doc. Mgr. Ondřeje Chvojky, Ph.D.
na téma

Archeologické nálezy
z pravěku a raného
středověku
na Ledenicku
Čtvrtek 22. únor
Divadelní sál Ledenice
Začátek v 18 h
Vstupné dobrovolné

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
O čem bude řeč?
Podhůří Novohradských hor nebylo sice
našimi dávnými předky trvale osídleno, přesto
existuje z okolí Ledenic řada zajímavých pravěkých i raně středověkých archeologických
nálezů, které ukazují na využívání zdejší krajiny lidmi již od doby kamenné. Podél řek Malše,
Lužnice i Stropnice vedly v některých epochách dálkové komunikace, lidé mohli ve zdejší krajině vyhledávat i příhodné suroviny a
občas se zde alespoň na kratší dobu i usazovali.
O trvalejším osídlení zdejší krajiny můžeme
hovořit především od raného středověku, tj.
cca od 8. století n. l. To dokládají některá sídliště, hradiště i mohylová pohřebiště, z nichž
jedno z nejlépe prozkoumaných se nacházelo
poblíž Ledenic. Nejen o tomto výzkumu bude
pojednáno v této přednášce.

LEDENICE A VÝSTAVY – VÝZVA OBČANŮM
S žádostí k občanům o zapůjčení materiálů k přípravě pouťových výstav jsme se obrátili
již několikrát. Poprvé to bylo v roce 2000, kdy u Králů probíhala výstava na téma Výrobky ledenických občanů. Podruhé v roce 2006, kdy jsme chystali fotografickou brožuru a výstavu
Ledenice včera a dnes. V roce 2013 jsme při příležitosti rekonstrukce kulturního domu
U Králů sháněli staré fotografie hospod, kořalen a náleven. Tuto výstavu jsme doplnili výtvarnými pracemi místních občanů.
Při všech žádostech jsme se setkali s pozitivním ohlasem a velkým zájmem našich občanů, díky kterému jsme mohli výstavy zrealizovat.
Nyní nastal čas na další žádost, nebo výzvu. I o letošní pouti bychom chtěli pro naše obyvatele, ale i návštěvníky připravit poutavu výstavu. Tentokrát na téma sběratelství.
Prosíme proto občany: Jste sběratelé? Zajímá vás historie Ledenic (staré pohledy, staré truhlářské nářadí, keramika z doby, kdy v Ledenicích fungovalo mnoho hrnčířských dílen)? Ale i
když sbíráte úplně něco jiného a byli byste ochotni zapůjčit svou sbírku nebo její vybrané části
na chystanou výstavu, prosíme, kontaktujte pí Křížovou, která vám sdělí podrobnosti.
Děkujeme.
Kontakt: Jaroslava Křížová, tel. č. 387 995 437, mobil: 606 443 518
e-mail: kultura@ledenice.cz

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ SE STÁLE NĚCO DĚJE
Uběhla první polovina školního roku a ani my ve školní družině jsme nezaháleli. Září jsme
zahájili celoroční hrou „Družinyjáda“. Děti každý měsíc plní netradiční disciplíny a na konci
roku nás čeká vyhodnocení. Před Vánocemi proběhla už známá akce „Družina má talent“.
Vzhledem k letošnímu vysokému počtu dětí v ŠD se poprvé uskutečnila v divadelním sále. Děti
zpívaly, hrály na hudební nástroje, tančily a všichni jsme si to moc užili. Navštívili jsme také několik krásných divadelních představení. I letos se naše družiny podílely na vánoční výstavě.
V lednu jsme se byli podívat v místním kostele na jesličky, o nichž nám poutavě vyprávěla
p. Tröstlová. Těšíme se na další akce a zábavu, která nás ještě v dalších měsících čeká.
Za ŠD Kateřina Bártová
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Kdo je doc. Mgr. Ondřej Chvojka,
Ph.D.?
Od roku 1998 dodnes pracuje jako archeolog v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. V letech 2006–2010 byl odborným
asistentem nově vzniklého Archeologického
ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, od roku 2010 je ředitelem ústavu. Spolupracuje i s dalšími českými univerzitami.
Podílí se na archeologických výzkumech po
celých jižních Čechách, hlavním tématem
jeho zájmu je pravěk a doba bronzová v jihočeském a středoevropském regionu. Jako redaktor nebo člen redakčních rad se podílí na
vydávání mnoha českých archeologických časopisů, je funkcionářem České archeologické
společnosti (vědecký tajemník, předseda jihočeské pobočky), dále členem mnoha oborových a
vědeckých rad a pořadatelem odborných konferencí. Rozsáhlá je jeho publikační a přednášková činnost.

Místní knihovna
v Ledenicích
nabízí svým čtenářům
literární novinky
Pro děti a mládež:
Jindřiška Ptáčková Houpánky a kolébánky
Petr Horáček
Husa Líza
Jim Pipe
Bájné bytosti
Roland Garrigue Jak vyzrát na duchy?
Gilles Laurendon Venkovské práce
Gilles Laurendon
Zajíc, divočák, skřivánek a bažant
Christine Serbource
Lasička, jezevec a lišák
Disney Medvídek Pú – Čtyři roční období
Medvídek Pú – Všude dobře,
doma nejlépe
Můj první obrázkový atlas
Hasiči v akci
Pro dospělé čtenáře:
Hana Hindráková Očarovaná
Hana Marie Körnerová
Minuta na rozloučenou
Naďa Horáková
Pro jméno a čest
Elizabeth Lowell Nech minulost spát
Patrick Taylor
Doktore, tak na zdraví!
Samantha Towle Trable
Carrie Adamsová Kmotra
Jill Mansellová
Myslím jenom na tebe
Gayle Callenová Nečekaný návrat
Christina Larsson Neunikneš
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Řemeslné kurzy
v Ohrazeníčku
Čas plyne jako voda, rok se překulil a je tu
nový rok a s ním i plánování nových řemeslných kurzů. Do čeho se letos vrhneme? Zopakujeme si pletení košů, zkusíme malování na
hedvábí, drátování, šití a opravy oblečení, pečení kváskového chleba? Zatím ještě obsah
kurzů není jasný, i tak se již teď těším. Nejen
že se naučíme něco nového, ale hlavně se
sejdeme, popovídáme a pochutnáme si na
koláčkách a nejrůznějších domácích dobrotách. Všechno je výborné, protože na kurzy
chodí samé moc šikovné holky.
Ještě přikládám připomínku kurzů z konce
minulého roku. S panem Rubášem jsme vyráběli čerstvý sýr a pod laskavým vedením paní
Němečkové jsme pletly ošatky ze slámy. A že
během kurzů hodně pracujeme a současně nezapomínáme odpočívat, dokládám na fotografiích.
Helena Jaloševská, Ohrazeníčko

INFORMACE MO ČRS LEDENICE

Prodej živých kaprů na sádce
sobota 10. 2. od 9–11 hod.
sádka pod Laznou

Výroční členská schůze
MO ČRS Ledenice
pátek 23. 2. od 18 hodin
sál U Králů
Účast členů MO nutná

ZO SPCCH

BOROVANY - LEDENICE

DŘINA SE VYPLATILA
Holky z týmu Sharks Cheerleaders Ledenice si plní svůj sen. V dubnu 2017 se jako jediné z ČR
nominovaly v německém Bottropu v kategorii Group stunt Allgirl na prestižní světovou soutěž
International UCA Allstar Championship.

Na 2. března je naplánovaný odlet na Mistrovství světa v USA (Orlando). Reprezentovat
Českou republiku pojedou: zleva Elen Herdová, Jana Urbanová, Veronika Pokorná (trenérka),
Lucie Grausgruberová, Tereza Hajná

V měsíci únoru oslaví členky naší ZO významná výročí. Paní Marie Doležalová z Ledenic 65 let, paní Jana Krygerová 65 let a
paní Růženka Žemličková 80 let, obě z Českých Budějovic. Za členy ZO jim přejeme:
Není přece naší vinou,
že nám roky tak rychle plynou,
mějte úsměv na tváři
a nemyslete při tom na stáří.
Přejeme hlavně to,
co za peníze není k mání.
Zdraví, štěstí a splněná přání.
¡ Na koupání v Gmündu pojedeme 21. 2.
¡ Zájemci na Podhájskou (od 12. 5.
do 19. 5.) se mohou přihlásit a zaplatit
během února 1 500 Kč na dopravu.
Na místě se bude platit ubytování se
snídaní 120 EUR, vstupy do bazénu
30 EUR, možnost obědů na koupališti.
Veškeré informace podá paní Himlová,
tel. č. 724 771 343.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

Skvěle se nám daří i v juniorské kategorii.
Za tým Sharks Cheerleaders se v roce 2018 nominovala do Českého národního týmu Rozálie
Křešničková (vlevo) a Klára Hajná.
V dubnu 2018 nás budou reprezentovat na
MS v USA (Orlando Florida)

únor 2018
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Celoroční činnost dětí
v SDH Zaliny v roce 2017
I jako mladí hasiči máme své povinnosti jako například pravidelné schůzky, tréninky, brigády, pomáháme s různými akcemi pořádanými hasiči, účastníme se soutěží a za odměnu jezdíme na výlety a hasičská soustředění.
Ve sboru je nás 16 dětí a družstva máme dvě. Mladší a starší žáky.

V roce 2017 jsme se zúčastnili těchto akcí:
¡ 25. 3. oslava MDŽ. Vyrobili jsme tzv. zápichy s jarní tématikou,
které nám hezky ladily ke kytičkám v květináči, nacvičili jsme
básně a roznesli zákusky.
¡ 7. 4. jsme za odměnu tradičně vyrazili do českobudějovického Hopsária.
¡ 2. 5. výlet za zmrzlinou.
¡ 6. 5. naše první soutěž, jarní kolo hry Plamen v Lišově. Starší žáci
si odvezli 5. místo.
¡ 8. 5. běh na 60 metrů s překážkami v Ledenicích, což je disciplína
pro jednotlivce. Náš sbor reprezentovali Ondřej Viktora, Martin
Uhlíř, David Farka, Terezie Vaňatová a Marie Schneiderová.
¡ 13. 5. opět Ledenice, tentokrát ale dvojboj složený z požárního
útoku a štafety CTIF. Složili jsme jen družstvo starších a výsledkem bylo 8. místo.
¡ 10. 6. Dubičné, kam jezdíme každý rok. Povedlo se nám složit obě
družstva. Starší žáci obsadili 4. místo a mladší 7. místo.
¡ 22. 6. – 25. 6. každoročně v tomto termínu, týden před koncem
školního roku jezdíme na soustředění. Poslední roky místa střídáme a tentokrát jsme nevyrazili pod stan, ale do chatek na Lipno,
konkrétně do Přední Výtoně. Program byl nabitý od začátku až do
konce, počasí nám přálo a tak jsme se mohli i koupat. Přívozem
jsme se vydali na výlet do Frymburku a na Vítkův Hrádek.
¡ 1. 7. jsme se zúčastnili příprav akce Vítání léta. Namalovali jsme
kulisy budov (naší kapličku, statky, psí boudu, věznici Mírov nebo
školu). Kulisy jsme zapálili a následně hasili jako praví hasiči.
¡ 12. 7. Štěpánovice - další ze soutěží, na které jezdíme pravidelně
každým rokem. Bohužel je tato soutěž o prázdninách a tak jsme
měli veliký problém složit družstvo jedno, natož dvě. Povedlo se
nakonec složit starší žáky a výsledkem bylo 4. místo.
¡ 2. 9. Zvíkov - kam nás pozvali naši sousedé. Starší si odvezli medaile za 2. místo a mladší sladkosti za 4. místo.
¡ 16. 9. nás čekala naše domácí zalinská soutěž. Sice nám nepřálo
počasí, ale štěstí ano. Mladším i starším žákům se na krku houpala
zlatá medaile za 1. místo.
¡ Poslední soutěží bylo 28. 10. podzimní kolo hry Plamen konané
v Radosticích. Mladší s jednou hlídkou a starší se dvěma hlídkami
vyrazili na branný běh. Starší si vyběhali 4. místo a mladší díky
nepřesné střelbě 10. místo. Uvidíme, jak se nám povede v další sezóně na jarním kole.
Na závěr roku jsme 16. prosince uspořádali ukončení sezony. Poseděli jsme, zhodnotili celý rok a domluvili se, co budeme dělat příští rok.
Byla to příjemná tečka a nyní se už těšíme na další sezonu.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří nám byli i sponzory,
těm co pomáhali s dětmi při trénincích i jiných akcích a všem co se podíleli na přípravě soustředění. Děkujeme za podporu SDH Zaliny a městysu Ledenice za finanční podporu. Děkujeme.
Vedoucí SDH Zaliny

Dubičné

Přední Výtoň

Hopsárium
Honební společenstvo Zborov
se sídlem ve Zborově č. 80, 370 06 České Budějovice

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu
Honebního společenstva Zborov
Vážená paní, vážený pane, vážení členové HS Zborov,
zveme Vás tímto na řádnou valnou hromadu
Honebního společenstva Zborov, která se koná
v pátek dne 16. února 2018 od 18.00 hod.
v sále ZBOROVSKÉ BUMBÁLKY ve Zborově
Program jednání řádné valné hromady:
1) Zahájení, volba zapisovatele, odsouhlasení programu
valné hromady
2) Zpráva starosty HS
3) Zpráva mysliveckého hospodáře
4) Zpráva místostarosty HS a finanční zpráva HS za rok 2017
5) Zpráva revizora HS
6) Odvolání finančního hospodáře, volba nového finančního
hospodáře a doplnění výboru HS
7) Diskuse
8) Usnesení
9) Závěr, pohoštění
S pozdravem starosta HS Zborov,
Jaroslav Klečka, v. r.
Poznámka:
Vážení vlastníci honebních pozemků – členové honebního společenstva Zborov, výbor HS uvítá Vaší osobní účast na jednání valné
hromady. V souladu se stanovami HS lze však na jednání valné hromady vyslat svého zástupce vybaveného platnou plnou mocí. Pro
zastupování fyzické osoby budeme požadovat originál úředně
ověřené plné moci, pro zastupování právnického subjektu budeme požadovat originál plné moci potvrzené statutárním orgánem
společnosti (viz způsob jednání uvedený v obchodním rejstříku).
Touto plnou mocí a dokladem o totožnosti se Vámi vyslaná osoba
prokáže u prezentace zúčastněných.
Těšíme se na Vaši účast
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Žraločí žáci a žákyně
před novou sezónou
Žáci a žákyně mají před sebou další náročnou sezónu. Vzhledem k tomu, že máme na co
navazovat, tak musíme tvrdě pracovat i v zimní přípravě. Loňské soutěže jsou za námi a
byly opravdu úspěšné
Žáci na International Cupu zvítězili, když
porazili týmy Chorvatska a Dánska a letos pojedou obhajovat zlaté medaile. Zároveň se jim
podařilo uhrát výborný výsledek v mistrovství
ČR, kde skončili čtvrtí, tedy na nepopulární
bramborové pozici. Žákyně také zaznamenaly
velký posun, když skončily ve 2. lize čtvrté a
o jediné místo jim unikl postup na republikový
finálový turnaj. Dále jsme hráli oblastní soutěž, kde jsme se umístili na konečném 3. místě. Ale to je sezóna loňská, nyní je před námi
sezóna nová a v ní nové výzvy.
Příprava probíhá jako již každoročně dvěma tréninky týdně, zároveň každý měsíc máme jednodenní soustředění a účastníme se i halových turnajů. V zimě se zaměřujeme hlavně na koordinační a silový
rozvoj. Protože pouze zdraví a silní hráči jsou dobří hráči. V novém
roce nás tedy čeká opět oblastní soutěž, ligy žákyň a žáků a obhajoba
na International Cupu. Také budeme pořádat Jarní turnaj žáků a to již
po třetí. Jedná se o předligový turnaj, kterého se účastní týmy ze Sezimova Ústí, Trhových Svinů, ale i pražské týmy. Letošní start nás tedy
čeká 14. 4. a všichni se již těší, až se rozhoří softballové líté boje v naší
Sharks Bay aréně.
Touto cestou bych chtěl poděkovat rodičům za podporu svých ratolestí, městysu Ledenice za podporu klubu a spolutrenérům. Bez Vás bychom nemohli být tak úspěšní!!
Za žákovské týmy Michal Trtílek

Zalinský turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 20. 1. 2018 se v Zalinech uskutečnil již 12. ročník turnaje
ve stolním tenisu. Tentokrát se sešlo celkem 26 borců, z toho 15 mužů,
5 žen a 6 dětí, které spojovala dobrá nálada, chuť si zahrát a strávit
příjemný den.
Výsledky:
Muži: 1. Michal Vazač, 2. Radek Húska, 3. Jaroslav Klečka ml.
Ženy: 1. Daniela Pitrová, 2. Monika Falovičová, 3. Petra Revajová
Děti: 1. Stanislav Farka ml., 2. Ondřej Viktora, 3. David Farka
Všichni sportovci byli obdarováni drobnými
dárky a vítězové poháry.
Děkujeme městysu Ledenice za finanční
příspěvek na tuto akci a také všem, kteří přispěli věcnými dary.
Zvláštní poděkování patří Jaroslavu Klečkovi
ml., který tento turnaj pořádá k velké spokojenosti všech zúčastněných.
Markéta Viktorová

VÝZVA softbalového klubu Žraloci Ledenice
Máte doma nějaké hračky, knížky, stavebnice a další dětské
vybavení, které už nepoužíváte? Budeme vám vděčni, pokud
nám je darujete do nově zřizovaného dětského koutku v naší
klubovně na hřišti.
Kontaktní osoba: Hana Korčáková 724 094 869.

Děkujeme!

únor 2018
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Semináře k pěstování, zpracování i prodeji ovoce a produktů z něj
MAS Sdružení Růže připravuje sérii vzdělávacích seminářů pro drobné pěstitele ovoce,
sadaře i domácí zpracovatele s cílem podpořit
soběstačnost venkovských regionů v produktech z ovoce a podpořit pěstování tradičních
krajových odrůd ovoce.
Stále je možno vidět v zahradách spoustu
nesklizeného ovoce. Přitom z ovoce je možné
vyrobit chutné mošty, destiláty, džemy a marmelády či křížaly.
MAS Sdružení Růže připravila kurzy jak
na to, ale i jak se správně o ovocné dřeviny starat, jak je množit a udržovat.
A kdy jindy, než v zimě, kdy sad i zahrada
spí a na vzdělávání je tak více času.
Připravili jsme pro vás sérii vzdělávacích
seminářů, které budou probíhat vždy v sobotu
od 9.00 do 15.00 v Borovanech. Semináře jsou
zdarma včetně oběda, od účastníků budeme
vybírat pouze příspěvek 100 Kč na občerstvení, ochutnávky a vzdělávací materiály.
3. 3. proběhne seminář Záchrana tradičních
odrůd ovocných stromů, který povede lektorka Dana Kindlmannová. Seminář bude věnován možnostem záchrany tradičních odrůd
ovocných stromů, ochraně a ošetření stromů.
Vhodné pro zahrádkáře, sadaře, krajináře.
10. 3. proběhne seminář se zaměřením
na legislativu v oblasti zpracování a prodeje
ovocných produktů, který povede paní Magda
Miloševičová ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Tábor. Seminář bude zaměřen na legislativní podmínky a hygienické
požadavky výkupu ovoce, jeho uskladnění i
zpracování ovoce a možnostem a podmínkám

prodeje výrobků (džemů, moštů, ovocných vín
a cideru, destilátů). Důraz bude kladen na výrobu a prodej v malém měřítku, prodej na trhu,
ale i povinné označování výrobků. Seminář je
vhodný pro drobné pěstitele a zpracovatele,
kteří by vlastní domácí produkci rádi uplatnili
na trhu, popřípadě zvažují o rozšíření výroby
pro účely prodeje.
24. 3. se zaměříme na důvody a ukázky výchovného řezu stromků v prvních letech po
výsadbě, případně opravy chybně provedeného řezu. Ukázky i praktický nácvik jednoduchých technik roubování a očkování v období
mimo mízu stromů pro začátečníky povedou
manželé Šáchovi z Nových Hradů
7. 4. účastníkům kurzu manželé Šáchovi
předvedou techniky výchovného řezu stromků
v prvních letech po výsadbě, očkování a roubování v období mízy stromů. Tento kurz je
vhodný také pro začátečníky.
26. 5. se zaměříme teoreticky i prakticky
s Milanem Koželuhem na revitalizační řez
starých stromů. Tento kurz bude věnován
praktickým aspektům obnovy starých alejí
ovocných dřevin v krajině a řezu ovocných
stromů s důrazem na pozdně jarní/letní řez a
následnou péči.
21. 7. bude vhodný čas na roubování a
očkování i s možností naroubování vlastního
roubu k na místě zakoupené hrnkované semenné podnoži. Manželé Šáchovi předvedou
a umožní nácvik jednoduchých letních technik
očkování podnoží v tzv. druhé míze. Účastníci
obdrží rady jak ošetřit podnože po jarním
očkování. Bude možné naroubování vlastního

roubu a to i z přestárlých stromů, které již netvoří kvalitní letorosty.
Počet účastníků všech akcí je limitován,
proto neváhejte a přihlaste se včas v kanceláři
MAS, popřípadě přímo mailem nebo telefonicky: 724 643 050, guthova@cb.gin.cz
Semináře jsou součástí projektu „Tradiční
odrůdy ovoce česko-rakouského pohraničí
znovu objevené“, podpořeného z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika.
Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže

POZVÁNKA NA PLESY
Sokolovna Ledenice
¡ SO 24. 2., 20 h
XIX. REPREZENTAČNÍ PLES
městys Ledenice, hraje OBZOR
¡ SO 3. 3., 20 h
SPORTOVNÍ PLES - TJ Slavoj
hraje FONTANELA
Zborovská Bumbálka
¡ NE 18. 2., 15 h
Maškarní bál pro děti,
pořádá Svaz žen Zborov
¡ SO 24. 2., 20 h
SPORTOVNÍ PLES - TJ Sokol Zborov
hraje S. A. M.
Zaliny
¡ SO 10. 2., 20 h
19. Živnostenský ples
hraje SECOND SERVICE BAND
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DDM České Budějovice a Žraloci Ledenice pořádají

zájezd do aqvaparku

Aquapulco
v Bad Schallerbachu v Rakousku

Dne: 15. 3. 2018 (čtvrtek - jarní prázdniny)
Odjezd: 7.00 od DDM v Č. Budějovicích
v 7.30 z Ledenic, návrat do 18.30 hodin
Cena: 320 Kč autobus
(vybíráme dopředu, spolu s přihláškou)
Vstup:
děti do 15 let 20 eur (24 eur s relax)*
dospělí 24 eur (32 eur s relax)*
* vstupné vybíráme v autobuse

Informace viz http://www.eurothermen.at
/bad-schallerbach/preise/aquapulco/
Přihlášky: H. Korčáková, vrátnice DDM, tel. 724 094 869

Maminky, tatínkové, babičky, dědové,
srdečně vás a vaše děti zveme na

HUDEBNÍ HRÁTKY
¡ pro děti od 1 do 5 let,
¡ v Mateřském centru Borovánek u Nazaretu
v Borovanech (podzámčí)

KAŽDOU STŘEDU 10.00–10.45
¡ bez předchozího přihlašování
¡ vstupné 30 Kč
První krůčky s hudbou, cvičením a hrami.
Lektorka Bc. Lucie Lošková
maminka, hudebnice, pedagožka volného času

Půlhodinka s kronikářem
Téma: Lázně Svatá Voršila u Zborova
Kdy: čtvrtek 1. března od 18.00 hod.
Kde: společenský sál DPS

únor 2018
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Zavedená rakouská firma
zabývající se výrobou oken a dveří

přijme větší počet

vyučených
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KOUPÍM BYT
v osobním vlastnictví,
může být i před rekonstrukcí, prosím nabídněte...
Volejte 728 637 119

TRUHLÁŘŮ

Pro tuto lokalitu HLEDÁM
SPOLUPRACOVNÍKA nebo TIPAŘE,

¡ firma se nachází 24 km od Českých Velenic

který si chce dlouhodobě

¡ nabízíme vynikající platové ohodnocení,

13. a 14. plat
¡ vysoké přídavky na děti
¡ částečná znalost německého jazyka nutná

Bližší informace podá Roman Zikeš
tel.: 602 148 017
e-mail: roman.zikes@outlook.cz

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

vydělávat zajímavé finance,
volejte 728 637 119

Plánujete dovolenou?
Pojeďte s námi!
Osvědčená cestovní agentura, na trhu již od roku 1995.
Stačí zavolat nebo poslat e-mail!
Nabízíme letecké zájezdy, autobusové zájezdy a zájezdy s vlastní dopravou
pouze od renomovaných cestovních kanceláří

Nyní zájezdy za super ceny, výhodné slevy na děti.
CA Ing. Jitka Šafratová, K Hájovně 772, Srubec
tel: 723 737 820, 602 969 492
e-mail: safratova.jitka@centrum.cz, ck–safratova@volny.cz

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

mobil: 602 662 693

UZÁVĚRKA

pro březnové vydání
Ledenického zpravodaje

je 25. února

Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městys Ledenice, podatelna, Náměstí 89, 373 11
Ledenice, nebo na e-mail: kultura@ledenice.cz.

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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