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Zdarma

Zapište si do diáře…
Sobota 17. březen
RYBÍ HODY
Úterý a středa 20. a 21. březen
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Čtvrtek 22. březen
LEDENICKÝ ROK 1278–2018
Přednáška na téma Počátky městečka
Ledenic a hradu Landštejna
Sobota 31. březen
VELIKONOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
Čtvrtek 5. duben
PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM

Velikonoční výstavu v sálu U Králů pořádá městys Ledenice ve spolupráci s členky ZO SPCCH
Borovany-Ledenice, RC Ledňáček a ledenickou školu již mnoho let. Pokaždé jsou k vidění i k zakoupení různé velikonoční dekorace a kdo si užije velikonoční atmosféru, může posedět u kávy
a dobrého domácího pečiva.

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 7. 2.
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o přijetí paní Kateřiny
Křešničkové na uvolněnou funkci vedoucí
sekretariátu starosty městyse Ledenice od
26. března 2018.
Rada městyse schválila:
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. CB-1030040932/002 na
pozemcích městyse Ledenice parc. č. 4636/3
a 4649/3 v k. ú. Ledenice s E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu „Ledenice, K 2850/2,
Kadleček – kabel NN“ za jednorázovou
úhradu za omezení vlastnického práva ve
výši 7.600 Kč bez DPH dle platného ceníku
městyse Ledenice.
 Smlouvu č. 1040012150/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 344/5,
344/19, 343/13, 343/24, 343/26, 343/25,
327/4, 327/6, 340/3, 334/10, 327/12,
343/4, 340/18, 343/27, 343/4, 343/38,
340/13, 340/12, 342/3, 4646/3, 4646/1,
333/15, 4656/2, 4656/9, 356/5, 4627/3,

4627/19, 3595, st. 397, 4656/1, 3921/3,
4628/3, 4627/21, 374/1,340/11 v k. ú. Ledenice s E.ON Distribuce, a.s., pro stavbu
„Ledenice Na Oborách – VN, TS a NN“
za jednorázovou smluvní úhradu za omezení vlastnického práva ve výši 263.400 Kč
bez DPH.
Rada městyse zrušila:
 usnesení č. 100 ze zasedání rady městyse,
konaného dne 8. 11. 2017, týkající se návrhu Smlouvy č. 1040012150/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, z důvodu rozšíření rozsahu věcného břemene.
Rada městyse projednala:
 celkem 64 písemných žádostí spolků a neziskových organizací o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu městyse Ledenice, na celoroční činnost a jednorázové akce v roce
2018, které byly podány v termínu do 31. 1.
2018. Rada městyse schválila rozdělení a
výši účelových dotací žadatelům v jednotlivých případech do výše 50 tis. Kč, které
jsou uvedené v příloze tohoto zápisu, v celkové výši 660.000 Kč z rozpočtu městyse
Ledenice na rok 2018. Rada městyse pově-

Sobota 7. duben
XIX. ROČNÍK STŘELECKÉ
SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR
LEDENIC
Více informací
uvnitř Ledenického zpravodaje
řuje starostu podpisem veřejnoprávních
smluv s jednotlivými žadateli.
 žádost Ledňáček z. s. Ledenice zastoupený
Ing. Evou Liškovou o souhlas s pronájmem
sálu U Králů pro projekt Děti na startu – pohybová příprava dětí od tří do šesti let, který
bude zajišťovat nájemce Děti feel-fit, z.s.,
Č. Budějovice. Rada městyse schválila pronájem sálu U Králů nájemci Děti feel-fit,
z. s., České Budějovice, za účelem pohybové přípravy dětí od tří do šesti let v rámci
projektu Děti na startu. Na základě Smlouvy o nájmu nebytového prostoru bude
sjednán nájem ve výši 100 Kč/hodinu,
každé úterý v době od 16.30–17.30 hodin,
na dobu určitou od února 2018 do června
2018.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 21. 2.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 informace o činnosti Destinační společnosti
Novohradsko – Doudlebsko
 návrh na pořízení změny územního plánu
od pana Bedřicha Pokorného na parc. č.
3876/16 v k. ú. Ledenice. Návrh byl zaslán
zpracovateli ÚP Ing. Vlastimilu Smitkovi
k vyjádření. Zastupitelstvo městyse doporučuje rozšíření výstavby do části lokality
pokračování na str. 2
za hřištěm.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
 informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst, v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona
o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. Doporučilo vyjádřit nesouhlas s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na
náklady městyse a jeho obyvatel v oblasti
odpadového hospodářství a které by měly
být provedeny formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení
nových evropských odpadových směrnic
a v úzké spolupráci s obcemi a městy.
 písemnou informaci o bezpečnostní situaci
a stavu veřejného pořádku v obvodě Ledenice za rok 2017, kterou vypracovalo Obvodní oddělení Lišov – Policie ČR dne 7. 2.
2018. Zpráva obsahuje informace o počtu
a druhu spáchaných trestných činů a přestupků a dále o výkonu služby hlídek OOP
Lišov zaměřený na kontrolu a dodržování
veřejného pořádku, včetně kontrol dodržování pravidel BESIP dopravní službou.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výsledek výběrového řízení na základě
Zprávy o hodnocení nabídek na veřejnou

ZE ŠKOLY

zakázku „Stavební úpravy a zateplení objektu hasičské zbrojnice Ledenice“, které
pro městys Ledenice provedl zástupce zadavatele firma G-PROJECT, s. r. o. Č. Budějovice na základě smlouvy o dílo. Jako
nejvhodnější nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou 2.976.853 Kč bez DPH
od firmy Demostav, spol. s r. o.
Zastupitelstvo městyse Ledenice pověřuje
starostu podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Smlouvy o dílo na tuto zakázku
s vybraným uchazečem.
 návrh na změnu katastrální hranice mezi
k. ú. Ohrazení a k. ú. Zborov. Jedná se
o lokalitu areálu Beton Hronek s. r. o.
Změna katastrální hranice byla navržena
KÚ pro Jihočeský kraj na základě revize k. ú.
Ohrazení.
 zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na stavbu „Ledenice – ul. Na Oborách, 1. etapa“ a jmenovalo členy hodnotící
komise pro výběr uchazečů. Zadání zakázky včetně výběrového řízení provede firma
Stavební poradna s. r. o., České Budějovice
na základě příkazní smlouvy.
 odprodej nepotřebného nákladního automobilu Volkswagen Transporter – valník s dvojka-
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binou třídveřový za cenu obvyklou a prodej
bude uskutečněn za nejvyšší nabídkovou
cenu. Zastupitelstvo pověřuje starostu zveřejněním informace o prodeji prostřednictvím
inzerce s termínem podání nabídek.
 podání žádosti o dotaci na pořízení interaktivních prvků do 1. tříd ZŠ z dotačního
programu Jihočeského kraje – podpory
škol. Spoluúčast městyse by činila cca
70.000 Kč.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 na návrh inventarizačních komisí vyřazení
majetku z inventarizace městyse Ledenice.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 žádost o prodej části pozemku parc. č. 4289/1
2
v k. ú. Ledenice o výměře cca 11705 m žadatelům – manželům Lucii a Petrovi Slukovým
a neschválilo jeho prodej, zejména s přihlédnutím k vyjádření Komise výstavby
a územního plánování městyse Ledenice a
Komise životního prostředí a lesního hospodářství (ŽPLH).
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 žádost o prodej části pozemku parc. č.
39020/139 v k. ú. Ledenice o výměře cca
2
1100 m žadateli Janu Šimkovi a schválilo
jeho prodej, zejména s přihlédnutím k vyjádření Komise výstavby a územního plánování městyse Ledenice a Komise ŽPLH.

Se školou na horách
V letošním školním roce jsme opět oslovili žáky a jejich rodiče s možností účasti na zimním
výcvikovém kurzu. Žáci 7. – 9. třídy měli na výběr mezi výukou lyží nebo snowboardingu. Zájemců pro tento rok bylo dostatek, takže jsme se mohli vydat vstříc novým zážitkům.
Celý kurz probíhal ve skiareálu Zettersfeld v rakouských Alpách. Ubytovaní jsme byli ve
stejnojmenném penzionu přímo na sjezdovce, kde nás čekalo i stravování formou plné penze. Po
celou dobu s námi zůstávalo slunečné počasí, dobrá nálada a chuť se něčemu přiučit. I proto věřím, že si tento výlet užili všichni zúčastnění a přetrvá v nich touha po zdolávání dalších
zasněžených „kopců“.
Fotogalerie je přístupná na školním facebooku (www.facebook.com/zsledenice)
I.Š.
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ZÁPIS
dětí do 1. ročníku
ZŠ Ledenice
se bude konat

ve čtvrtek

12. dubna 2018
od 14.00 hod. do 18.00 hod.
a

v pátek

13. dubna 2018
od 14.00 hod. do 17.00 hod.

v pavilonu školy (Školní 560)
Rodiče při zápisu předloží vyplněný
Dotazník pro rodiče žáka
1. ročníku ZŠ.
V případě žádosti o odklad je nutné
mít vyřízené podklady z PPP
(www.pppcb.cz)
a od dětského lékaře.
Tiskopisy jsou k dispozici na
www.skolaledenice.cz.

ZRUŠENÍ MÍSTNÍ
PŘÍSLUŠNOSTI
PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI
O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO
PRŮKAZU
A CESTOVNÍHO PASU
Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste
právě v místě svého trvalého pobytu?
Žádost o oba osobní doklady můžete podat
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských
částí Praha 1 až 22. Záleží na Vás, který z těchto úřadů si vyberete. Vyhotovený osobní doklad Vám předá úřad, u kterého jste podali
žádost.
Předpokládáte, že nebudete moci převzít
občanský průkaz nebo cestovní pas u úřadu,
u kterého jste požádali o jeho vydání?
Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u jiného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který si zvolíte při
podání žádosti. Za převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek 100 Kč. Pozor - to
neplatí, jedná-li se o převzetí cestovního pasu
vydaného ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.
V tomto případě můžete cestovní pas převzít
pouze u úřadu, u kterého jste podali žádost
o jeho vydání.
OSČ MV 27. 6. 2017
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Informace k přijímání dětí do Mateřské
školy v Ledenicích na školní rok 2018-2019
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích
pro školní rok 2018–2019 proběhne ve dnech
2., 3. a 4. května 2018 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 (včetně)
¡ 3. 5. přijdou rodiče, jejichž příjmení
začíná na písmeno CH – S (včetně)
¡ 4. 5. přijdou rodiče, jejichž příjmení
začíná na písmeno Š – Ž (včetně)
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 17. dubna
2018 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. 5. 2018 na internetových stránkách
školy Ledenice (www.skolaledenice.cz) a na
vstupních dveřích vchodu A 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 2018–2019:
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. 2018
pěti let a děti s odkladem školní docházky).
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2018 tří let 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.
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 k zápisu
k předškolnímu vzdělávání dítě, které dovrší
k 31. 8. 2018 pěti let věku a dítě s odkladem
povinné školní docházky.
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.
Doporučení, jak můžete pomoci
svému dítěti, aby pro ně byl pobyt ve
školce radostí a aby se na každý den
těšilo?:
– včas odbourejte pleny, nočníky, dudlíky,
kojenecké láhve, odsávačky rýmy
a kočárky
– naučte dítě smrkat, jíst lžící,
pít z hrnečku, kousat, utřít si ruce
do ručníku, používat WC
– trénujte oblékání a svlékání, obouvání
a zouvání
– učte dítě být aspoň chvilku denně
bez maminky
– naučte dítě v rodině dodržovat
pravidelnou dobu spánku (po obědě)
a jídla (u stolu a vsedě)
– choďte na procházky.
Pokud budete chtít dětem jejich první velkou životní změnu usnadnit, snažte se je vše,
dle našeho doporučení, naučit včas (před nástupem do mateřské školy). Když to uděláte,
pak věřte, že vaše dítě bude v mateřské škole
šťastné a nadšené a vy s ním. Nebojte se komunikovat s učitelkami… vždyť jsme na jedné lodi. Jde nám o spokojenost a bezpečí
dětí.
Bc. Kamila Saláková, vedoucí MŠ
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Informace o bezpečnostní situaci a stavu veřejného
pořádku v obvodě obce Ledenice za rok 2018
Policie České republiky, obvodní oddělení Lišov, zahrnuje ve svém
obvodě několik městských a obecních úřadů a pod ně spadajících obcí.
Jedná se o úřady: Lišov, Borovany, Ledenice, Adamov, Hůry, Libnič,
Jivno, Štěpánovice, Hvozdec, Zvíkov, Libín a od května 2014 i Hlincova Hora, Dubičné, Třebotovice, Kaliště a Rudolfov. Na PČR OOP Lišov probíhá pravidelná nepřetržitá služba. Jak v předcházejícím roce,
tak i v roce 2017 bylo na OOP Lišov začleněno několik mladších nových policistů, kteří jsou veleni do služby společně se starším a zkušenějším příslušníkem znajícím dané teritorium.
V celém obvodě bylo v roce 2017 spácháno celkem 170 trestných
činů (o 38 méně oproti předchozímu roku), z čehož bylo 109 objasněno.
Objasněnost všech trestných činů v celém obvodě obvodního oddělení
Lišov za rok 2017 byla 64,12 %. V rámci celého Územního obvodu
České Budějovice byla objasněnost 73,99 %.
Pro zajímavost, v rámci obvodního oddělení Lišov bylo 16 trestných
činů spácháno pod vlivem alkoholu, 44 trestných činů bylo spácháno
recidivisty a např. 6 trestných činů bylo spácháno mladistvými a nezletilými a 6 trestných činů spácháno cizinci. Způsobená škoda v rámci
všech trestných činů evidovaných na OOP Lišov dosáhla 4.720.000 Kč.
V rámci městyse Ledenice bylo v roce 2017 spácháno
25 trestných činů.
U trestných činů se převážně jedná o následující trestnou činnost:
– vloupání do objektů (chat, rodinných domů apod.),
– fyzické napadení – ublížení na zdraví, výtržnictví,
– krádeže jízdních kol a motorových vozidel,
– krádeže věcí z různých objektů,
– zpronevěra finančních prostředků,
– vloupání do motorových vozidel,
– neoprávněné držení platební karty.
V rámci městyse Ledenice bylo spácháno 172 přestupků, z čehož bylo
127 v dopravě. Nejčastěji se jednalo o tyto přestupky:
– fyzické a slovní napadení,
– krádeže věcí v barech, na diskotékách a krádeže mobilních telefonů,
– drobné výtržnosti,
– poškozování veřejného zařízení,

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli 17. února rozloučit na poslední cestě s paní Jiřinou Dudovou.
Děkujeme za květinové dary a vlídná
slova útěchy.
rodina

Společenská kronika
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Marií Benedovou z Ledenic,
zemřela dne 1. 2. ve věku 63 let,
t s paní Jiřinou Dudovou z Ledenic,
zemřela dne 10. 2. ve věku 70 let,
t s panem Milanem Učníkem z Ledenic,
zemřel 11. 2. ve věku 64 let.

ZLATÁ SVATBA
Dne 24. února 2018 oslavili manželé Jana
a Jaroslav Žahourovi z Ledenic výročí zlaté
svatby. S přáním všeho nejlepšího, spokojenosti a především pevného zdraví zavítal
k Žahourům i starosta Jiří Beneda společně
s matrikářkou Zdeňkou Herdovou.

– neshody v rodinách,
– ujetí od BČS a DN s lehkým zraněním
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2017 z hlediska veřejného pořádku jsou v obci Ledenice problémy s provozem nočních barů
a diskoték, kdy dochází k narušování veřejného pořádku, výtržnostem a
rvačkám. V nočních barech dochází zejména v nočních hodinách ke kumulaci podnapilých osob, které do baru přešly z restauračních zařízení,
které měly po konci otevírací doby. Dále se zde stýkají kriminálně závadové osoby. Nejvíce problémový se jeví zejména Bar Ferrari v Mysletínské ulici, kde dochází k častému narušování veřejného pořádku. V roce
2017 byl zaznamenán četnější počet stížností na neoprávněné parkování
zejména v ul. Trocnovská a Budějovická, které byly řešeny v rámci blokových pokut nebo oznámením na příslušný odbor dopravy k dořešení.
Hlídky OOP Lišov se v rámci výkonu služby zaměřují na kontrolu
dodržování veřejného pořádku jak v obcích, tak v letních měsících i na
stanovém táboře. Zvýšený důraz je kladen na místa, kde jsou pořádány
diskotéky a dále různé akce. Rovněž tak i zde jsou prováděny v noční
době zvýšené služby. Dále jsou prováděny kontroly chatových oblastí
na zajištění chat před vloupáním a popřípadě včasné zjištění narušení
objektů.
Do nového roku přichází PČR s novými prioritami, kdy na předních
místech je opětovně styk s občany, znát jejich problémy, aby občané
věděli kdy, kam, jak a na koho se obrátit a jak nejsnáze řešit své problémy. Nedílnou součástí práce je styk se starostou města a pracovníky
městských úřadů a navzájem si předávat informace o problémech, které
se zde staly a které je nutno řešit a v některých případech těmto předcházet, či se poučit z předchozích chyb. Dále se policie věnuje zvýšeným bezpečnostním opatřením v návaznosti na bezpečnostní situaci
v Evropě, kdy věnuje pozornost místům, kde dochází k větší koncentraci
osob, jako jsou trhy (teroristické útoky v okolních státech), nákupní centra, sportovní události, nádraží apod. s úkolem předcházet možným hrozbám terorismu s věnováním pozornosti k pohybu podezřelých osob, či
poznatkům k nelegální migraci a poznatkům k migrujícím osobám.
pprap. Mgr. Radek Vinický, npor. Bc. Jaroslav Kazda
vedoucí oddělení

KDE ZASAHOVALI LEDENIČTÍ HASIČI
¡
¡
¡
¡

29. 1. 2018
15. 2. 2018
16. 2. 2018
22. 2. 2018

– dopravní nehoda nad benzínovou pumpou – Ledenice
– požár – saze v komínovém tělese – Ledenice
– dopravní nehoda u VD Ledenický nábytek
– požár – klubovna s ubytovnou – Hluboká u Borovan
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Vítání občánků
Ve čtvrtek 15. února se v obřadní síni ledenické radnice konalo další vítání občánků
do života. Na malou slavnost bylo pozváno
16 miminek spolu s rodiči, proto bylo rozděleno do dvou částí.
Nové občánky přivítala zastupitelka Jaroslava Žaludová. O hudební vystoupení se jako
vždy postarali žáci ZUŠ Ledenice pod vedením paní učitelky Aleny Špatné a pana učitele
Petra Špatného.

Na fotu zleva: Karel Jan Květoň Zaliny, Putu Oliver Linggih Ledenice, Eliška Hadačová Ledenice, Tomáš Pfudl Ohrazení, Barbora Čudková Ledenice, Denis Vlček Ledenice, Marie Lamáčková Ohrazeníčko

Velikonoční
zamyšlení
Po dnech svatopostních znovu zazní o slavnostní velikonoční noci zpěv „aleluja“, všeobecně známé hebrejské slovo, které znamená
„chvalte Pána“. V době velikonoční se šíří toto
pozvání ke chvále od úst k ústům, od srdce
k srdci. Hlaholí na základě zcela nové události: Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.
Aleluja rozkvetlo v srdcích prvních Ježíšových učedníků a učednic onoho velikonočního
rána v Jeruzalémě… Zdá se, jako bychom skoro slyšeli jejich hlasy: hlas Marie z Magdaly,
která jako první viděla zmrtvýchvstalého Pána
v zahradě blízko Golgoty; hlasy žen, které ho
doprovázely a které – vystrašené a šťastné –
běžely podat učedníkům zprávu o prázdném
hrobu; hlasy obou učedníků, kteří se vydali
smutní na cestu do Emauz a vrátili se večer do
Jeruzaléma plni radosti z toho, že slyšeli Ježíšovo slovo a znovu ho poznali „při lámání
chleba“; hlasy jedenácti apoštolů, kteří ho týž
večer viděli, když se mezi nimi objevil ve večeřadle, ukázal jim rány po hřebech a kopí
a řekl: „Pokoj vám!“ Tato zkušenost jednou
provždy vepsala aleluja do srdce církve!
A také do našeho srdce.
Převzato z knihy
365 dní s Benediktem XVI.

Na fotu zleva: Lukáš Zedník Ohrazení, Radek Květoň Zaliny, Matěj Ulrich Ledenice, Anna Markytánová Ledenice, Matěj Čondl Ledenice, Nela Kadlečková Ledenice, Kateřina Sluková Ledenice, Eliška Bendová Ohrazení

Ledenická farnost připravuje
POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
hostem bude Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
ředitel Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

Neděle
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí

25. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.

v 9.30
v 18.00
v 17.30
v 19.30
v 9.30
v 9.30

Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek - křížová cesta, v 18.00 obřady
Vigilie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonočního oktávu
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Ledenická stopa na zimní olympiádě
Vlastimil Hajšman
(1928–1978)
V následujícím článku propojíme zprávy
o olympiádách s aktuálními zimními výročími. To vše v návaznosti na osmičkový „Ledenický rok.“ Na nedávno skončených zimních
olympijských hrách v Koreji se představilo
2 922 sportovců z 92 zemí, Českou republiku
reprezentovalo 94 borců. Přenesme se o pár
desetiletí zpět, a sice na olympiádu v roce
1952 v norském Oslu, kde startovalo 694 sportovců z 30 zemí a Československo bylo zastoupeno 22 sportovci (z toho 17 hokejistů,
zbytek lyžaři).
Největšího úspěchu dosáhli tehdy lední hokejisté, i když medaile jim unikla a skončili na
celkovém čtvrtém místě (stejně jako letos).
Součástí tehdejšího československého výběru
byl vedle největších postav našeho hokeje
Karla Guta nebo Vlastimila Bubníka také
muž, který jako místo svého narození celý život uváděl Ledenice. Narodil se zde 26. února
1928 a jmenoval se Vlastimil Hajšman.
Kde se v našem městečku vzalo takové neledenické jméno? Vysvětlení je prosté – Vlastimilův otec Stanislav (rodák ze západočeských
Nebílov) u nás působil jako četnický strážmistr. Ledenická krev ovšem budoucímu hokejovému reprezentantovi v žilách kolovala,
protože jeho matkou byla Marie Doležalová
z domu čp. 221 (dcera Františka Doležala a
Antonie, rozené Pokorné), která se v červnu
1924 za Stanislava Hajšmana v kostele sv.
Vavřince provdala. Rodina se však záhy po
narození potomka z Ledenic odstěhovala na
nové otcovo četnické působiště, takže malý
Vlastík u nás ani nevychodil obecnou školu.
S hokejem začínal v klubu Meteor České
Budějovice, v padesátých letech přejmenovaném na Slavoj. Během vojenské služby nastupoval za Armádní tělovýchovný klub v Praze,
v jehož barvách se v sezóně 1949–1950 stal
mistrem ČSR. Hajšman patřil k nejrychlejším
pravým křídlům tehdejší éry, a proto byl několikrát nominovaný do národního mužstva, které
bylo krátce předtím zdecimováno politickým

Vlastimil Hajšman (vlevo) jako hokejista v československém národním dresu v utkání s Kanadou
v roce 1955
procesem a uvězněním dosavadních hokejových reprezentantů. V národním dresu se ledenický rodák ukázal celkem v 50 zápasech, ve
kterých nastřílel 24 gólů. Vedle představení na
zmíněných zimních olympijských hrách (8 zápasů, 3 góly) se zúčastnil také dvou mistrovství světa. V roce 1954 ve Švédsku, kde čeští
hokejisté skončili bez medailí na čtvrtém místě (6 zápasů, 1 gól), a o rok později v Německu, kde to již bronzově zacinkalo (8 zápasů,
3 góly). Hajšman hrál v reprezentaci většinou
v první lajně s legendárním Vladimírem Zábrodským a jako jeden z prvních hráčů nosil
koženou přilbu.
Po skončení aktivní hráčské kariéry v roce
1962 se jihočeský sportovec věnoval trénování hokejistů v Písku, Českých Budějovicích
(v letech 1969–1970 je vrátil do nejvyšší soutěže, v sestavě tehdy byli i vycházející hvězdy
Miroslav Dvořák nebo Jaroslav Pouzar) a
polském týmu Naprzód Janów. Působil též
jako hokejový rozhodčí a učitel tělocviku.

Vlastimil Hajšman (stojící první zleva) jako fotbalista v dresu Slavoje České Budějovice v roce 1953

Tím vším přispěl k výchově nových jihočeských sportovců a zapsal se nesmazatelně do
dějin jihočeského sportu. A nejen hokejového. Je zapotřebí totiž ještě dodat, že vedle hokeje byl Hajšman také úspěšným fotbalistou
(a fotbalovým trenérem) a patří do skupiny
budějovických sportovců, kteří váleli na bruslích i v kopačkách (např. Václav Lenc, Čeněk
Pícha, Antonín Španinger). I proto najdeme
právem Hajšmanův medailonek nejen v knihách o budějovickém hokeji, ale také o budějovickém fotbalu.
Bohužel život Vlastimila Hajšmana předčasně ukončila zákeřná ledvinová choroba,
které podlehl 3. března 1978, pár dní po svých
padesátých narozeninách. Pohřben je na hřbitově u sv. Otýlie v Českých Budějovicích. Za
svůj život obdržel řadu ocenění a vyznamenání za zásluhy o jihočeský a československý
sport. Závěrem nelze nezmínit, že budějovický hokejový klub byl založen v lednu 1928
(v průběhu let měnil názvy – Stadion, Meteor,
SKP, Slavoj, Motor), a je tudíž stejně starý
jako Vlastimil Hajšman.
PhDr. Jiří Cukr

Replika Hajšmanova dresu umístěná v roce
2002 do interiéru zimního stadionu v Českých
Budějovicích, kde visí u stropu vedle dresů
největších legend zdejšího hokeje. Připomínal
ho také memoriál mládežnických hokejistů,
který nesl jeho jméno
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Na únorové přednášce, první
v cyklu Ledenický rok
1278-2018, se sešlo téměř
sedmdesát posluchačů, které
přivítal starosta Jiří Beneda.
Hodinu a půl trvající
prezentaci s výkladem Doc.
Mgr. Ondřeje Chvojky, Ph.D.,
o nejstarším osídlení
Ledenicka, životu v pravěku,
archeologických nálezech
a především o mohylách na
Vápenickém kopci sledovali
všichni posluchači s velkým
zaujetím.

Místní knihovna ledenice

nabízí svým čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Příběhy se šťastným koncem
– Vyplašený jezevec
Petra Braunová
Jak se Vojta ztratil
Sandra Dražilová Zlámalová Kulíškovy neposedné příhody
Kateřina Závadová
Pohádky o písmenkách
Jan Lebeda
Medovníček a Barvínek
– Pohádkové čarování
Petra Martišková
Hastrmanka Evelínka a zlatá rybka
Pavel Šrut
Bob a Bobek na cestách
Z. Svěrák, J. Uhlíř
Jupí
Rosie Banks
Tajuplné království
– Útes mořských panen
Amelia Cobb
Ema a její kouzelná ZOO
– Osamělé lvíče
Paula Harrisonová
Princezny a zvířátka
Tomasz Samojlik
Včelař Ignác a poklad pralesa
Herbert Wong Yee
Myš a Krtek, kouzelníci
Myš a Krtek, opeření kamarádi
Peyo
Šmoulí olympiáda
Sarah Hawkins

Pro dospělé čtenáře:
Hana Whitton
Mirka Zlatníková
Arnošt Goldflam
Petra Soukupová
Patricia Cornwellová
Tamara McKinley
Paulo Coelho
Jude Deveraux
Helena Turstenová
Deborah Crombie
James Patterson
Mary Higgins Clarková
Patricie Shawová
Lisa Jackson
Dan Brown
Andrew Gross

Kněžna Ludmila
Marie Terezie – Miluj a panuj
Osudy a jejich pán
Nejlepší pro všechny
Moucha
Sasanka
Brida
Dívka ze Summer Hillu
Skleněný ďábel
Zmizela beze stopy
Nerozlučný pár
Nezavírej oči
Dělej, že ji nevidíš
Orlí hnízdo
Čekání na bouři
Na prahu smrti
Počátek
Jediný muž

Pozvánka na přednášku PhDr. Daniela Kováře
na téma

Počátky městečka Ledenic
a hradu Landštejna
Čtvrtek 22. březen, začátek v 18 h
Divadelní sál Ledenice, vstupné dobrovolné

O čem bude řeč?
Víme, proč a jak vznikly Ledenice? Čím se zabývali první obyvatelé?
Kde stál a jak mohl vypadat zdejší hrad? Odpovědi na tyto otázky se
pokusíme alespoň hledat. Písemných pramenů je velice poskrovnu,
a navíc se většinou netýkají věcí, které by nás zajímaly. Přesto si lze
vytvořit přibližnou představu o počátcích městečka Ledenic.

PhDr. Daniel Kovář
o
Razítko ledenickéh
farního úřadu

Razítko Spo
rto
klubu Leden vního
ice

h z roku
Podací razítko četnické stanice v Ledenicíc

1928

Od roku 1998 pracuje jako archivář ve Státním okresním archivu České Budějovice, od roku 2008 je jeho vedoucím. Napsal mnoho knih a
studií z oborů archivnictví, historická topografie, kastelologie (panská sídla), dějiny správy nebo archeologie. Na svém kontě má vedle
publikací o Českých Budějovicích např. monografie obcí a měst Borek, Borovany, Doubravice, Hluboká nad Vltavou, Lišov nebo Zahájí. Několikrát se zaměřil i přímo na Ledenice – je spoluautorem
knížky Ledenice jak je neznáme, článku o dělostřeleckém cvičišti,
publikoval přehled dokumentů nalezených při opravě věže kostela,
věnoval se také lomu U Císaře, kapli ve Zborově, panskému sídlu
v Ohrazeníčku nebo zaniklé dálkové cestě Cikánce. Uspořádal a zinventarizoval obsáhlý historický materiál městečka Ledenic uložený
v archivu. Je členem redakčních rad historických regionálních periodik.
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INFORMACE
Z KNIHOVNY
Ze statistiky:
Stav knihovního fondu ke konci minulého
roku – 9 671 svazků. Čtenářů bylo v loňském
roce registrováno 306, z toho 89 mužů a
217 žen, čtenářů do 15 let je přihlášených 118.
Knihovnu navštívili celkem 4 873krát a vypůjčili si 13 780 knih a časopisů. Internetových
služeb v knihovně využilo 315 návštěvníků. Do
nákupu nových knih a časopisů bylo investováno 58 889 Kč. Díky této částce se náš knihovní
fond v loňském roce rozrostl o 280 nových
svazků. Přibližně stejný počet knih jsme zapůjčili výměnnými soubory z Jihočeské vědecké knihovny.

Březen – měsíc čtenářů
I v letošním roce zaregistruje naše knihovna všechny nové čtenáře zdarma. Cestu k nám
si naplánovaly všechny třídy mateřské školy,
které pravidelně seznamujeme s dětským oddělením. Na konci měsíce opět oceníme „Čtenáře roku“.
Na webových stránkách www.knihovnaledenice.estranky.cz je vystaven ON-LINE katalog, ve kterém si můžete prohlédnout knížky
z knihovního fondu naší knihovny.
Přijďte se v březnu zaregistrovat do knihovny zdarma!
Těšíme se na Vás!

Maškarní bál
v Zalinech
V sobotu 24. února se v Zalinech uskutečnil dětský maškarní bál pro nejmenší
děti. O zábavný a veselý program se postaralo Barevné divadlo s Fintilkou a Chytrolínou. Děti v krásných maskách si užívaly
skvělou zábavu a nechyběly ani soutěže, za
které děti dostaly sladkou odměnu. Úspěch
měl nejen stánek s drobným občerstvením,
ale i bohatá tombola. Tímto bychom rádi
poděkovali městysu Ledenice a dalším
sponzorům za finanční a věcné dary. Velký
dík patří i těm, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci maškarního bálu. Všichni doufáme, že se v tak hojném počtu sejdeme
i příští rok.
Tým maminek ze Zalin
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ZO SPCCH BOROVANY - LEDENICE
¡ Členům dáváme na vědomí, že máme zamluvené divadlo na otáčivé hlediště v Týně
nad Vltavou. Představení na pátek 27. 7. Rebelové a na pátek 31.8. Poprask na laguně.
Zájemci se mohou hlásit. V případě většího zájmu zamluvíme i jiný termín.
Cena vstupenky 150 Kč pro členy, příspěvek na dopravu 100 Kč.
¡ Na červen připravujeme jednodenní výlet do Pořežan, Týna n. Vlt., Hněvkovic,
zámku Mitrowicz a Temelín. Přesnější info v příštím zpravodaji.
¡ Velikonoční výstava je 20. 3.- 21. 3. v Ledenicích v sále „U Králů“, vždy od 9.00 do
18.00 hod. Zhlédnete, jak šikovné jsou ledenické děti ve školce i ve škole.
Těšíme se na posezení s vámi všemi u kávy, čaje a dobrého pečiva.
Jarmila Himlová, předsedkyně ZO

Dětský karneval ve Zborově
Únorová neděle (18.2.) byla ve znamení karnevalových kostýmů a masek. Více než 75 dětí
si přišlo zasoutěžit, zatančit, pohrát s kamarády a zaplnit bříška sladkostmi do Zborovské
Bumbálky. Mezi maskami nechyběli piráti, princezny, Spidermani, kovboj, nevěsta, víly, tygřík, medvídek, rybička, vězeň a další roztomilé a pracně vytvořené kostýmy. Ve všech soutěžích byli odměněni všichni zúčastnění, ať vyhráli nebo ne. V tombole byla rozdána desítka cen
a věcné dárky si odnesly i porotou vybrané tři pohádkové postavy. Celým odpolednem děti
provázely zborovské ,,policajtky“ Lucka, Iva a Lucka. Jedna ze soutěží byla i poznávání dopravních značek a musím pochválit i ty nejmenší děti. Bravurně je uhádly bez nápovědy. Věřím, že odpoledne si příjemně užily nejen děti, ale i všichni dospěláci. Obrovské díky všem,
kteří nám pomáhají, jak finančně, tak přispěním v podobě věcných dárků.
Za Svaz žen Iva Vazačová
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Maškarní ples
PODĚKOVÁNÍ
Jako každý rok, tak i letos, mi dovolte jménem ledenických baráčníků poděkovat všem
za hojnou účast na maškarním bále pořádaném
9. února v místní sokolovně.
S radostným obdivem jsme sledovali nepřeberné množství masek hýřících vtipem a fantazií, která je vskutku nekonečná. Opět jsme se se
všemi lidmi v sále bavili při různých vystoupeních, na kterých si masky dávají velice záležet a která tvoří originalitu a neopakovatelnou
atmosféru tohoto plesu. Díky vám!
Rovněž děkujeme všem našim občanům a
podnikatelům za jejich četné dary do tomboly.
Městysi Ledenice a všem jeho zaměstnancům děkujeme za zapůjčení, výzdobu a jako
vždy nelehký úklid sokolovny.
Nu a s vámi všemi, kteří nás každoročně
navštěvujete i s vámi, kteří jste ještě na našem bále nebyli, se těšíme příští rok v sobotu
23. února NA VIDĚNOU!!!
Přijďte si zatančit, bavit se, smát,
vždyť ten náš maškarní má každý rád!
Za baráčníky děkuje Marie Kudrnová

Maska Července a Září ze skupiny nazvané
O dvanácti měsíčkách
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VETERINÁRNÍ SLUŽBA V LEDENICÍCH
MVDr. Pavel Kolář
Odborné služby, které nabízí Veterinární ordinace v Ledenicích v ulici Na Oborách pro
malé savce, exoty a malá hospodářská zvířata:
Kompletní očkovací program, kompletní opatření proti zevním a vnitřním parazitům,
stříhání drápků, ošetření chrupu včetně odstranění zubního kamene, diagnostika a léčba
onemocnění dýchacího a zažívacího aparátu, močového ústrojí a gynekologických obtíží,
ušních a očních postižení. Odběry biologických vzorků pro laboratorní vyšetření krve, moči,
kožních stěrů atd. Jednoduché chirurgické zákroky, kastrace koček a kocourů. Čipování včetně vystavení příslušných dokumentů, potvrzování zdravotního stavu před zahraniční cestou
nebo prodejem do zahraničí. Odborná spolupráce se specializovanými veterinárními pracovišti.
Poradenství v oblasti výživy a chovu.

Ordinační hodiny: pondělí 18.00–19.00 h, čtvrtek 10.30–11.30 h
V ostatní dny kdykoliv na zavolání - mobil 728 876 330

Na letošním maškarním bále vybrali pořadatatelé jako vítěznou masku skupinu představující sluneční soustavu
fotografie Ivana Kudrnová

PODĚKOVÁNÍ
Městys Ledenice a Tělocvičná jednota SOKOL Ledenice děkují všem sponzorům za dary věnované do tomboly
XIX. REPREZENTAČNÍHO PLESU.
AGROZET Č. Budějovice; AUBÖCK s. r. o. Boršov n/Vlt; AUTOSERVIS PNEUSERVIS Milan Petráš Ledenice; BERTEX Bc. Jan Kopal Trhové
Sviny; BETON HRONEK Ohrazeníčko; ČEVAK a. s. České Budějovice;
Ing. Pavel DOUŠA Boršov n/Vltavou, DROGERIE - HRAČKY Bc. Jaroslava Žaludová Ledenice; EKO-EKO České Budějovice, ELEKTRO Jaroslav
Klečka Zaliny; EPIGON - A Ing. Václav Tůma Ledenice; GEODETICKÁ
KANCELÁŘ manželé Kadlečkovi Ledenice; HOSPŮDKA NA HŘIŠTI Josef Staněk Ledenice; Ing. Milan BICERA Ledenice; Kadeřnictví POHODA
Ivana Hanzalová Ledenice; KVĚTINÁŘSTVÍ-ŽELEZÁŘSTVÍ Radek
Šustr Ledenice; LASSELSBERGER a. s. Borovany; LÉKÁRNA PILULKA
Ledenice; LIPNO - LINE Lipno nad Vltavou; MALÍŘSTVÍ Pavel Sláma Libín; Manželé ŠKORNIČKOVI Ledenice; MARIUS PEDERSEN
Borovany; MO ČRS Ledenice; MO ČSV Ledenice, MS HUBERT Ledenice; MOSLED Č. Budějovice; NEKVINDA Libín; OBCHOD U DOBRÁKA
Č. Budějovice; PAPÍRNICTVÍ Plojhar Č. Budějovice; Ing. Petr HUDIČÁK
Ledenice, PODLAHY Luboš Hajný Ledenice; POKRÝVAČSTVÍ Beneš-Viršík
Lišov; SKLENÁŘSTVÍ Pavel Mego Č. Budějovice, SPORT cukrárna Václav
Fabián Ledenice; STAVITELSTVÍ Matourek Rudolfov; STAVITELSTVÍ
David Borovka Ledenice; SUPER LEVNÉ ELEKTRO Zbyněk Slach Ledenice; Tiskárna JAVA Třeboň; TOI-TOI České Budějovice; TRUHLÁŘSTVÍ
Václav Fencl Ledenice; ZEMNÍ PRÁCE Radek Candra Miletín.

Členové výboru Sboru dobrovolných hasičů
v Ledenicích děkují všem sponzorům,
kteří přispěli do tomboly hasičského plesu

Poděkování 19. živnostenský
ples v Zalinech
POŘADATELÉ:
Hana a Jan Štarkovi, Jaroslav Klečka, Karel Račák, Václav Papáček

HLAVNÍ SPONZOŘI:
Autoservis Jiří Seiml, Armor, Autoservis u Novotných, BB Stav Bicek
Bumba, Bemi Tvaroh, Beton Hronek s. r. o., Bláha Martin, Čalounictví
u Ambrožů, ČEVAK a. s., Drogerie DM Č. B., Farma Míčka Váša, Farma Papáček, HR Technik, Hamlet production, Elektroinstalace Klečka,
Květiny Šustrová, Moto assistance, Pražírna kávy Hospodářský, Procházka Robert, Pronovo, Račák Zednictví, Relaxcentrum Mrkáček,
SMS elektro, Sokar Gastro – Pečínka, Stavitelství Briezstienský, Štark
keramika, Tetragon, Tvaroh hrnčířství, Truhlářství Volf, Záviš servis
zahradní techniky, Profant sádrokartony.

OSTATNÍ SPONZOŘI:
Aspera, Autoservis Petráš, Bláha Václav, Cukrárna u Fabiánů, Drogerie Žaludová, Epigon A Ledenice, Fajna nábytek Lišov, Fiktus Josef,
Flosman, Hospůdka U Říhů,Izoplast, Inkomo cz, Kadeřnictví Kudrnová Ledenice, městys Ledenice, Nekvinda, Novotný Petr, OKI, rodina
Bumbova, rodina Klečkova, rodina Račákova, rodina Švédova, rodina
Vazačova, Řeznictví Číhal Petr, Saiko, Sára a Dušan, Stavebniny
Sviták, SPV Truhlářů Ledenice, Studio Preistoria Bláža, Šindelka
Stanislav, Vaňková Vlasta, VD Ledenický nábytek, Vinotéka Košt,
Zednictví Papežík, Železářství Ledenice.

Zvláštní poděkování
SDH Zaliny, Klečková Kačka, Vaněk Radim, Lieblová Markéta, Seimlová Eva, Klečka junior, Jounová Sandra, Macháček Pavel, Kafka Ivan,
Denkstein Jan
placená inzerce
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Žraloci ve světě
Přes zimu vyrazila řada softbalistů do světa. Michaela Pecková a Petr Frejlach, přerušili studium na VŠ a tráví celou zimu hraním softbalu ve 2 týmech
v Aucklandu (Eden Roskill a Howick softball), vrací se zpět až na naši sezónu,
tedy v dubnu.
Další hráči pak vyrážejí s českým národním týmem na přípravné turnaje. Na
Nový Zéland na turnaj NFC odjelo pět Žraloků: Jaroslav Korčák, Jiří Korčák,
Patrik Kopečný, Marek Volf a Petr Frejlach. Turnaj byl skvělou přípravou na
ME mužů, které proběhne v červnu 2018.
Další jsou Veronika Pecková, Michaela Regnerová a Lucie Halakucová, které odjely na Floridu v týmu České reprezentace žen. Zde probíhá příprava na
nadcházející kvalifikaci na letní OH 2020.
Hana Korčáková

Jaroslav Korčák, Jiří Korčák, Patrik Kopečný, Petr Frejlach
a Marek Volf na Novém Zélandu.

Michaela Pecková (vpravo) s domácí hráčkou klubu Howick (Nový Petr Frejlach při zápasu klubu Eden Roskill
Zéland)
(Nový Zéland)

Česká reprezentace žen ladí na Floridě formu před nadcházející kvalifikací na letní OH 2020. Veronika Pecková uprostřed

Další oceněný talent
Dne 20. 2. proběhlo v koncertní síni O. Jeremiáše v Č. Budějovicích udílení cen pro mimořádné talenty roku 2017. V oboru sport si
skvělé 2. místo odnesl ledenický softbalový
hráč Václav Bureš. Gratulujeme.

LEDENIČTÍ RYBÁŘI
pro Vás připravují
¢ RYBÍ HODY

Sobota 17. březen, Sál U Králů od 19 h
K tanci i poslechu hraje S. A. M.
Předprodej vstupenek v Cukrárně u Fabiánů
——————————————————————-

¢ VELIKONOČNÍ PRODEJ KAPRŮ

sobota 31. 3. od 9 do 11 h, sádka pod Laznou

březen 2018
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Johánkovic KOVOZVĚŘ
Až půjdete Mysletínskou ulicí, přestanete na chvilku věřit svým
vlastním očím ... jak se tak říkává. Budete jistě velmi mile překvapeni,
až v předzahrádce domu rodiny Johánkových uvidíte, jak obrovskou
fantazii a ještě větší píli a zručnost musel mít pan Johánek, když ve
svém volném čase (vedle dosti velkého pracovního vytížení) dokázal
v malé dílničce ze starých, mnohdy kdesi „v kopřivách“ a za stodolou
válejících se kousků starého železa vykouzlit takovou nádheru.
Svýma šikovnýma rukama přivedl na svět roztomilou skupinku železných zvířátek. Každý kolemjdoucí se u ní pozastaví a nezřídka si ji
vyfotí mobilem. Se zvířátky se už přišly vyfotit i děti z naší školní družiny se svou paní vychovatelkou.
Paní Johánková ukázala tvorbu svého šikovného manžela na facebookových stránkách pod názvem „Kovozvěř. Vůbec se nechtěla „pochlubit“ jeho umem, ale nakonec, jak sama říká, podlehla „nátlaku“
nejbližšího okolí a některé fotky zveřejnila. A mne napadlo, že bych se
o zvířecí zahrádce svého souseda mohla zmínit i na stránkách našeho
zpravodaje.
Takže – udělejte si napříště hezkou malou procházku směrem na
Mysletín. Určitě nebudete litovat! Máme tu skutečnou venkovní uměleckou galerii, do níž se budou postupně možná rodit další zajímavé přírůstky. A možná, že si někdo z Vás nějaké to stvořeníčko u pana
Johánka objedná i pro sebe domů.
H. Jílková

POZVÁNKA DO BOROVAN

Jaroslav Uhlíř

Hodina zpěvu
Kulturní dům Borovany
Sobota 21. 4. 2018 v 16 h
Vstupné: 200 Kč dospělí, 150 Kč děti a ZTP
Předprodej v Infocentru Borovany nebo www.cbsystem.cz
Nejzábavnější vyučovací hodina na světě, ve které bude Jaroslav
Uhlíř spolu s diváky nejen zpívat, ale tentokrát se bude i zkoušet!
Dětské písničkové pořady autorské dvojice Zdeněk Svěrák a
Jaroslav Uhlíř si za dobu své existence vydobyly pevné místo
v srdcích malých diváků. Během jejich spolupráce vzniklo téměř
400 písní, z nichž mnohé se v dnešní době dají nazvat již kultovními.

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT
na stálé expozice muzeí na Novohradsku
Muzea prezentují historické pomůcky a techniky používané nejen v zemědělství.

Muzeum venkovského života v Besednici

prezentuje historické pomůcky a techniky používané v zemědělství od začátku 20. století do
období socialismu. Muzeum se nachází v rozsáhlém podkroví objektu bývalého zemědělského družstva a dnešní Farmy Besednice.
Adresa: Družstevní 64, 382 81, Besednice. Web: www.mvzb.cz

Muzeum zemědělské techniky Údolí

se nachází v Údolí u Nových Hradů v těsné blízkosti Terčina údolí a nabízí nahlédnutí do historie, především pak běžného života místního zemědělce.
Adresa: Údolí u Nových Hradů 28, 373 33, Web: http://www.mztu.cz

INFORMACE
TJ SOKOL LEDENICE
Od čtvrtka 1. března začalo v sále U Králů
cvičení pro rodiče s dětmi, které je určeno
dětem od jednoho do čtyř let. Cvičí se každý čtvrtek od 16-17 h.
Maminky i tatínkové, přijďte s dětmi mezi nás.

Půlhodinka s kronikářem
Téma: Ledenice za třicetileté války
Kdy: čtvrtek 5. dubna od 18 h.
Kde: společenský sál DPS

Muzeum Novohradských hor – Sýpka Stropnice

je živé muzeum, které je přizpůsobeno pro celou rodinu. Děti například uvidí oživlé klasy a
dospělí zase zajímavosti z přírody a z historie Novohradských hor a autentické zemědělské
stroje.
Adresa: Horní Stropnice 1, 373 36, Web: http://www.sypka-stropnice.cz

Muzeum Vysídlených obcí Novohradska v Kamenné

je stálá expozice věnovaná dramatickým událostem zejména minulého století, při kterých se
zásadně měnilo osídlení v tomto regionu.
Adresa: Kamenná (bez č.p.) - v čele zemědělského areálu, 374 01
Web: http://www.vysidlene-obce.cz
V případě zájmu volejte na tel. číslo: 770 142 085
nebo pište na email: info@sypka-stropnice.cz
Muzea vznikla za přispění evropských dotací.

Komise pro mládež, kulturu a sport při ÚM
Ledenice Vás srdečně zve na

XIX. ROČNÍK OBNOVENÉ

STŘELECKÉ SOUTĚŽE
„O PUTOVNÍ POHÁR LEDENIC“

Sobota 7. duben

Sokolovna Ledenice, startovné 20 Kč.
Věkové kategorie a začátky:
A - děti do 9 let
od 8.30 h
B - děti do 12 let
od 8.30 h
C - mládež do 15 let od 10 h
D - ženy nad 15 let
od 13.15 h
E - muži nad 15 let
od 13.15 h
F – muži nad 45 let
od 13.15 h
G – ženy nad 45 let
od 13.15 h
Pro vítěze jsou připraveny ceny,
občerstvení zajištěno, přezůvky s sebou
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
F. PIŠINGERA TRHOVÉ SVINY

GRAFFOVO KVARTETO
21. března 2018 v 19 hodin
Kulturní dům Trhové Sviny
Vstupné 200 Kč (důchodci 100 Kč, děti zdarma)
Odjezd autobusů: Kaplice 18.00, Soběnov 18.15, Besednice 18.20‚
po domluvě Ledenice 18.15, Borovany 18.25.
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj,
Nadace Český hudební fond, město Trhové Sviny,
městys Ledenice, městys Besednice.

PRONÁJEM PROSTOR OBČERSTVENÍ
V AREÁLU PAMÁTNÍKU
JANA ŽIŽKY V TROCNOVĚ
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
nabízí k dlouhodobému pronájmu prostory
rychlého občerstvení, včetně skladových prostor
v areálu památníku Jana Žižky v Trocnově.
K dispozici je kuchyně, obslužný pult a další vybavení
rychlého občerstvení.
Podmínkou je zajištění souladu otevírací doby s otevírací
dobou muzea Jana Žižky z Trocnova.
Cena za pronájem dle nabídky.
Voda a elektřina se hradí zvlášť.
Prohlídka prostor na vyžádání.
Termín pro zaslání nabídek
do 16. 3. 2018.
Adresa pro zaslání nabídek:
Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích
Dukelská 242/1
370 51 České Budějovice
nebo na e.mailovou adresu:
dobesova@muzeumcb.cz
Pro více informací volejte
Po-Pá tel. číslo 391 001 521 - pí Dobešová
Pro prohlídku prostor volejte na mobil
606 613 929 – Ing. Pelech.

březen 2018
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KOUPÍM BYT

Pro tuto lokalitu HLEDÁM
SPOLUPRACOVNÍKA nebo TIPAŘE,

v osobním vlastnictví,

který si chce dlouhodobě

může být i před rekonstrukcí, prosím nabídněte...
Volejte 728 637 119

vydělávat zajímavé finance,

UZÁVĚRKA příštího vydání Ledenického zpravodaje je 25. března 2018

volejte 728 637 119

ZÁJEZD DO LÁZNÍ

BAD FÜSSING
sobota 12. květen
Cena: 650 Kč doprava + vstup
20 Kč pojištění
Přihlášky do 31. března u pí Paulové na
tel. č. 723 226 657, nebo osobně
na Úřadu městyse Ledenice

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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ZAHRADY 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

mobil: 602 662 693

ELEKTRO – REVIZE
- domovních a bytových rozvodů a hromosvodů
- domovních přípojek a elektroměrů
- ručního nářadí, el. strojů, svařovacích zařízení
Ing. ŠAFÁŘ Petr, Jílovice 56, isafi@seznam.cz, +420 724 936 539
Ledenický zpravodaj. Vydává městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČ 245 135. Periodický tisk územního samosprávného
celku. Vychází 1 x měsíčně zdarma. Registrační značka MK ČR E 10890. Odpovědný redaktor Jaroslava Křížová. Příspěvky zasílejte
na adresu: kultura@ledenice.cz nebo doručte osobně na úřad městyse. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatele a nemusí
být totožné s názory redakce. Předem nevyžádané materiály se nevrací. Anonymy nebudou otištěny. Za všechny příspěvky děkujeme.
Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Náklad 1010 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 25. března 2018. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

