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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz
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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Zapište si do diáře…

K 30. dubnu i v Ledenicích neodmyslitelně patří stavění májky. Po Ledenicích byste jich napočítali hned několik, ale ta největší vždy stojí u Horní Jámy. Staví ji tradičními metodami, bez použití techniky naši rybáři.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 7. března
Rada městyse schválila:
 nájemní smlouvu č. 16N18/05 na pozemek
parc. č. 2506/8 v k. ú. Zborov za účelem
realizace stavby: „Stezka Ledenice, úsek
Ohrazeníčko – U Císaře – ČSPH Ledenice“
mezi pronajímatelem Státním pozemkovým
úřadem a nájemcem městysem Ledenice.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330035261/001 s E.ON Distribuce a. s.,
na pozemcích parc. č. 2423/14, 2423/7, 2421,
98/65 v k. ú. Zborov pro stavbu „Srubec, Sv.
Voršila – TS rekonstrukce NN“ v souladu se
Smlouvou č. 1040010102/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 23. 5.
2016 a se Smlouvou č. 1040010102/007 ze
dne 2. 12. 2016 za cenu 45.000 Kč.
 dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku
na částečné krytí nákladů spojených s poskytnutím sociální služby pro Miladu Číhalovou.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
1030042810/001 s E.ON Distribuce a. s., na
pozemcích parc. č.1279/1, 1281/6, 1281/11,
1281/9, 1281/38 v k. ú. Ohrazení pro stavbu
„Ohrazeníčko ČOV – kabel NN“ za jednorázovou náhradu v celkové výši 20.200 Kč
bez DPH dle platného ceníku pro stanovení
jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění pod-

zemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně ve
vlastnictví městyse Ledenice ve všech k. ú.
městyse, který je platný od 1. 1. 2010.
 pronájem části veřejného prostranství pozemku parc. č. 4651/1 v k. ú. Ledenice o výměře
2
cca 7 m od dubna do září 2018 za smluvní
cenu žadateli Janu Junkovi za účelem umístění prodejního stánku. Rada městyse pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
Rada městyse se seznámila:
 s Protokolem o kontrole Krajské hygienické
stanice ČB v MŠ Ledenice a projednala zjištěné závady a rozhodla o jejich postupné nápravě. Zjištěné závady budou odstraňovány
postupně v několika časových etapách v horizontu cca 3 let do konce roku 2021.
Rada městyse projednala:
 žádost o poskytnutí finanční podpory pro
Auticentrum – registrovaná sociální služba
se sídlem v Českých Budějovicích. V současné době služby tohoto centra využívá
1 klient z Ledenic. RM pověřuje starostu
ověřením situace.
Rada městyse vzala na vědomí:
 odstoupení od pronájmu objektu pohostinství č. p. 68 Ledenice za účelem vybudování
lokálně orientovaného minipivovaru s restauračním zařízením a pražírnou kávy.

Sobota 7. duben od 8,30 h
XIX. ROČNÍK OBNOVENÉ
STŘELECKÉ SOUTĚŽE
„O PUTOVNÍ POHÁR LEDENIC“
Sokolovna Ledenice, startovné 20 Kč
Neděle 15. duben od 13 h
JÍZDA ZRUČNOSTI
U Domu s pečovatelskou službou
v Ledenicích
Čtvrtek 19. duben od 18 h
LEDENICKÝ ROK 1278–2018
Přednáška na téma Schwarzenbergové,
archivy a (jejich) Ledenice
Divadelní sál Ledenice
Sobota 21. duben
Výlet do Novohradských hor
POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ
(ale v Novohradských horách)
Neděle 22. duben od 9 h
LEDENICKÝ TRAILOVÝ BĚH
Sportovní areál Ledenice
Pátek 27. duben od 17 h
KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
Divadelní sál Ledenice
Pondělí 30. duben od 16 h
LEDENICKÁ MÁJKA
Horní Jáma
Čtvrtek 3. květen
PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Společenská místnost DPS
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 21. března
Rada městyse schválila:
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040012240/001 na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 613/3,
1442/7, 1442/1 v k. ú. Zaliny s E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu „Zaliny 34 – kabel NN“
za jednorázovou náhradu za omezení vlastnického práva ve výši 5.000 Kč bez DPH.
 Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 4633/3 v k. ú. Ledenice a na pozemku parc. č. 2496/3 v k. ú. Zborov pro
stavbu s názvem „Stezka Ledenice, úsek
Ohrazeníčko – U Císaře – ČSPH Ledenice“
s organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 zápis do kroniky městyse Ledenice za rok
2017 sepsaný kronikářem PhDr. Jiřím Cukrem s tím, že do zápisu budou doplněny připomínky členů Rady městyse.
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Sídliště Na Oborách
Jistě si mnozí z vás všimli, že v pondělí
26. března došlo k velkému zásahu do vzrostlé
veřejné zeleně v této lokalitě. K tomuto kroku
jsme přistoupili z důvodu příprav na zahájení
realizace projektu „Ulice Na Oborách - Rekonstrukce a obnova stávající veřejné a dopravní infrastruktury“, jehož součástí bude
i podstatné rozšíření parkovacích ploch. Proto
bylo nutné odstranit některé vzrostlé stromy,
které by tomuto záměru bránily.
V těchto dnech probíhá příprava výběrového řízení na dodavatelskou firmu stavebních
prací.
Přípravné práce jsme zahájili v předstihu,
abychom vše stihli v období vegetačního klidu.
Doufám, že všichni pochopí nutnost tohoto
zásahu, bez kterého bychom nemohli projekt
rekonstrukce ulice Na Oborách zahájit.
Děkuji
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice
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Starosta městyse svolává

XXIII. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice,
které se koná ve středu
2. května 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti radnice v Ledenicích

Pozvánka na přednášku
PhDr. Aleše Františka Plávka na téma

SCHWARZENBERGOVÉ,
ARCHIVY
A (JEJICH) LEDENICE
Čtvrtek 19. duben, začátek v 18 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné

O čem bude řeč?
Přednáška bude strukturována do několika logických, na sebe navazujících bloků.
V úvodu zazní krátký exkurz k historii
schwarzenberského rodu, následovaný přehledem o jeho majetkových ziscích v Čechách. Jádrem tématu se přitom stane téma
knížecích archivů, jejich konstituce a fungování, a to v návaznosti na seznámení
se s vývojem a písemnou produkcí vrchnostenských kanceláří. Specifické schwarzenberské archivnictví v historickém kontextu totiž jasně dokládá, že nachází svůj
smysl při utváření a chápání dějin nejen
dotčených regionů, nýbrž i samotných
Ledenic. Samotný závěr přednášky bude
věnován praktickému využití archiválií
zpřístupňovaných v digitálním archivu
moderním dálkovým způsobem.

Kdo je PhDr. Aleš František Plávek
Od roku 2006 pracuje jako archivář ve Státním oblastním archivu v Třeboni v oddělení
pro zpřístupňování a evidenci Národního
archivního dědictví. Je šéfredaktorem odborného periodika Archivum Trebonense,
stál u zrodu jihočeského Digitálního archivu a předsedá digitalizační komisi v třeboňském archivu. Vedle moderních způsobů
zpřístupňování archiválií se ve své práci
dlouhodobě věnuje archivním souborům
schwarzenberské provenience. Žije v Hůrkách, kde znovuobnovil a dodnes vede
osadní kroniku, a kde inicioval vznik Spolku pro Hůrky a venkov.

Březnovou přednášku PhDr. Daniela Kováře, která pojednávala o počátku městečka Ledenic
a hradu Landštejn, si přišlo poslechnout přes sto posluchačů.

ZE ŠKOLY

Z mateřské školy
Zima nás potrápila silnými mrazy i nepříjemnými nemocemi, ale vše jsme zdárně
překonali a stihli jsme si i užít sněhových radovánek, stavění sněhuláků a jízdu na svahu.
Opakování je matka moudrosti, a tak k nám
v lednu přijel MUDr. Güklhorn povyprávět
o první pomoci u dětí. Ochotně nám poradil
s konkrétními příklady z praxe.
V únoru nás navštívila zvířátka ze Dvorce,
tentokrát to byl dikobraz a ibis posvátný. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o jejich
životě. Nechyběla ani divadelní představení
v divadelním sále. Viděli jsme pohádky divadel
Okýnko, Kos, Máma a táta, Viktora Pirošuka.
Upekli jsme si masopustní koblížky a užili
si karneval s nápaditými maskami, tancem a
návštěvou ve třídách kamarádů.
V březnu jsme se vypravili do místní knihovny. Moc se nám tu líbilo. Paní knihovnice
byla velmi vstřícná a trpělivá, zodpověděla
dětem všechny dotazy, ochotně zapsala vybrané knížky. Je potěšující, že i v dnešní

První pomoc u dětí
době počítačů děti neztrácejí zájem o knihy.
Na velikonoční výstavě U Králů jsme zase
obdivovali šikovnost, zručnost a nápaditost
vystavovaných prací.
V kopuli sférického kina si děti mohly prohlédnout podmořský svět a lidské tělo. Svátky
jara přivítáme pečením sladkých vajíček, vytvoříme si velikonoční dekoraci.
Budeme se těšit na sluníčko, méně oblékání a hodně pěkných zážitků až do konce školního roku.
Za kolektiv dětí a učitelek MŠ
Vlasta Plchová
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Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích
pro školní rok 2018–2019 proběhne ve dnech 2., 3. a 4. května
vždy od 15.00 do 17.00 hodin v kanceláři MŠ Ledenice

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.

Ježci pečou koblížky

Koťata v knihovně

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 od 14.30 do 16.30 hodin v kanceláři vedoucí učitelky MŠ Ledenice.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZUŠ
V letošním školním roce byly vypsány celostátní soutěže ZUŠ pro obory sólový a komorní zpěv
a dechové nástroje. Okresní kola se uskutečnila v Českých Budějovicích, naši školu reprezentovali čtyři žáci.
V oboru zpěv se účastnili: Šárka Petrášová 2. místo
Simona Bíchová 1. místo s postupem do krajského kola
Obě zmiňované dívky chodí do třídy Mgr. M. Kadlecové.
V oboru dechové nástroje se účastnili: Karolína Nekolná (zobcová flétna) 3. místo
Matyáš Čouza (trubka)
2. místo
Oba žáci jsou ze třídy E. Gruberové. Na klavír doprovázela M. Kadlecová.
Z těchto úspěchů máme všichni velkou radost a blahopřejeme všem zúčastněným!
Za ZUŠ Ledenice Mgr. Petr Špatný

Karneval u Sluníček

Pejsci na Velikonoční výstavě
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Jarní úklid ve Zborově
V sobotu 24. března proběhla v okolí Zborova tradiční a každoroční jarní očista přírody.
Dospělí a děti sbírali odpadky kolem všech příjezdových komunikací v okolí Zborova. Úklid
probíhal ve třech partách a nasbírán byl opět
traktorový valník plný komunálního odpadu.
Celkem bylo uklizeno od odpadků téměř 6 km
cest. Bohužel Zborovem prochází několik komunikací spojujících několik obcí a řidiči zejména v autech, než aby ve Zborově přibrzdili
u kontejnerů na tříděný odpad nebo popelnic
a vhodili odpadky tam, raději je vyhodí během
cesty do přírody. Malé zlepšení je zde ale vidět,
možná i díky svědomitému sečení silničních
příkopů podél cest údržbou městyse Ledenice,
nevznikají tam totiž neupravené místa, kam lze
odpad vyhodit.
Děkujeme za to, že se chováte k přírodě
šetrně, odpad třídíte anebo dáváte tam, kam
patří.
Michal Vazač

ZO SPCCH BOROVANY - LEDENICE
V měsíci dubnu oslaví naši členové z Ledenic svá významná výročí narozenin.
Paní Miloslava Rysová 75 let, paní Věra Havelová 75 let, paní Milada Mandová 70 let,
pan Antonín Rys 80 let.
Všem oslavencům přejeme: Hlavně zdraví, pohodu a hezké chvilky při našich akcích.
Motto:
Není přece naší vinou, že nám roky tak rychle plynou,
mějte vždy úsměv na tváři, nemyslete při tom na stáří.
¡ Možnost přihlásit se mají ještě zájemci o týdenní
pobyt v Podhájské v termínu 12.-19. 5. 2018.
Při rezervaci pobytu se platí doprava 1 500 Kč. Bližší informace podá paní Himlová.
¡ Do Gmündu pojedeme 11. dubna. Doufám, že chřipka, kvůli které bylo zrušeno
koupání v únoru, pominula.
¡ Členové, kteří mají zájem o divadlo v Týně nad Vltavou na představení „Rebelové“
27. 7. a „Poprask na laguně“ 31. 8. se mohou již přihlašovat u paní Himlové.
Vstup pro členy ZO 150 Kč + 100 Kč na dopravu.
¡ Jednodenní zájezd pro členy bude 28. června. Jsou domluveny prohlídky zámku
Mitrowicz, Temelína, muzea v Pořežanech a projížďka lodí.
Za ZO SPCCH předsedkyně Himlová Jarmila, tel. 724 771 343

INFORMACE
Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Dovolená: čtvrtek 12. dubna a pondělí 7. května
Pro děti a mládež:
Petra Braunová
Jacgueline Wilsonová
Janosch
Chorkung
Daisy Meadows
Marijka Lugovik
Disney
Thomas Brezina
Veronika Vernerová
Armin Taubner
Satan Whiteheadová
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Johana s nosem nahoru
Čtyřlístek pro štěstí
Jak krásná je Panama
První objevy – Dinosauři
Kamarádky kouzelných zvířátek
Vlčátko
Neonoví závodníci
Čtyři kamarádi v akci
– Ztraceni v džungli
Angličtina pro děti
Barevné košíčky z papíru
Jak mluvit psí řečí

Pozvánka na oslavu

90 let
zalinské kapličky
sobota 5. květen
Program:
15.00 Májová mše
15.45 Koncert Ševětínského pěveckého sboru v kapličce
16.30 Focení obyvatel Zalin do kroniky
(fotoalbum z roku 1955)
Posezení s dechovkou

Pro dospělé čtenáře:
Vlastimil Vondruška
Zdenka Hamerová
Stanislav Češka
Naďa Horáková
Inna Rottová
Stanislav Češka
I. M. Jedlička
Inna Rottová
Lenka Chalupová
Melita Denková
Naďa Horáková
Václav Gruber
Hana Marie Körnerová
Jan Bauer
Barbara Woodová
Johan Theorin
Laura Walden
C. W. Gortner
Tamara McKinley
Peter Watt

Dračí náhrdelník
Bílá tma
Smrt z minulosti
Vejce podle Stroganova
Konec milovníka žen
Smrt expremiérky
Červený mustang se nevrátil
Případ andělské košile
Ptačí žena
Markéta Přemyslovna
Tajemství Anny z Lampersdorfu
Z tebe peklo ráj
Carolina
Krásná i bezbožná tajemství našich dějin
Vzdálená řeka
Mlýny osudu, Smršť
Maorská princezna
Božská Coco
Se zatajeným dechem, Neúprosný žár
Daleko za obzorem

Sud piva Kozel 11° zdarma
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O sochách sv. Jana Nepomuckého
S příchodem jara se přiblížil svátek sv.
Jana Nepomuckého. Připadá sice až na 16. 5.,
ale my si už dnes v souhrnném přehledu popíšeme světcovy sochy v Ledenicích. Legendami opředený generální vikář byl 19. 3. 1729
svatořečen a záhy se stal oblíbeným světcem
v lidových kruzích, zároveň jedním z nejvýznamnějších patronů celé rakouské monarchie, Habsburků i významných šlechtických
rodů (proto byl jeho kult po vzniku republiky
poněkud zastřen). Ledenice jsou široko daleko
jediné sídlo, které se pyšní hned třemi sochami
tohoto světce, které jsou umístěny venku,
v exteriéru. Přidáme-li k tomu ještě další
umístěné v kapličkách a v kostele, dostáváme
se na celkové číslo šest soch. Takže si je postupně představme:
1) Před radnicí – pochází z roku 1843, autor je neznámý, podle proporcí (nelogické prohnutí v pase, vybočení pravé nohy či držení
kříže, předimenzovaná drapérie) se jednalo
o lidového kameníka. Darovala ji vdova Alžběta Soukupová (1801–1892, ovdověla v roce
1836) společně s litinovým křížem na nově
postavený most, o čemž informoval farář Josef Vobiš dopisem z 28. 3. 1843 ledenickou
radnici. V roce 1938 byla socha uskladněna do
kostnice za kostelem (na mostě ji nahradila socha nová), 12. 8. 2005 se přestěhovala na radniční dvůr a 17. 7. 2006 na stávající místo.
2) Na radničním dvoře – pochází z roku
1938 a do roku 2001 stávala na mostě, kde nahradila předchozí sochu. Na popud děkana
Kroihera ji ve výrazně modernějším pojetí
vytvořila Karla Vobišová, první Češka, která
absolvovala Akademii výtvarných umění a
honosila se titulem akademická sochařka.
Vzhledem k době vzniku a sílícímu vlasteneckému cítění v kontrastu k zvyšujícímu se ohro-

žení země ze strany nacistického Německa má
tvář světce podobu Karla IV. Do Ledenic ji
z Prahy přivezl František Šauer, slavnostního
posvěcení se dočkala před osmdesáti lety,
23. 10. 1938. Socha trpěla vandalismem (v listopadu 1990 poškozena podnapilými mladíky) a dopravou. Po nehodě z května 2001 byla
restaurována sochařem Ivanem Tláškem a
umístěna na radniční dvůr, kde je k vidění dodnes. Chvíli zde stála společně se sochou
předchozí.
3) Na mostě – v listopadu 2001 bylo rozhodnuto pořídit kopii poškozené sochy z roku
1938. Práce byla svěřena Ivanu Tláškovi, který v drobných detailech vzezření sochy upravil (např. ztvárnění ukřižovaného Krista,
počet knoflíků). Z bezpečnostních důvodů
byla kopie na jaře 2002 umístěna necitlivě
před most. Po rekonstrukci mostu se na jaře
2012 znovu vrátila na původní místo na speciálně připravený podstavec dál od vozovky.
Stojí na historickém kamenném podstavci, na
kterém v letech 1843–1938 stávala socha dnes
umístěná před radnicí a v letech 1938–2001
socha umístěná dnes na radničním dvoře.
4) V kapličce na křižovatce Budějovické a
Okružní ulice – sochu vytvořil do nově opravené kapličky v roce 2010 Michal Kavalík. Je
vytvořena z technického stavebného materiálu a světec má atypicky robustnější postavu.
Kaplička s novou sochou byla posvěcena
11. 6. 2011 pomocným biskupem Pavlem Posádem.
5) V kapličce na Hradě – socha i kaple neznámého stáří.
6) V kostele sv. Vavřince – na konzole
vpravo od hlavního oltáře z 18. století.
PhDr. Jiří Cukr

Detail historického nápisu na podstavci k soše
na mostě. Latinsky psaný text v překladu znamená: darováno štědrou obzvláště zbožnou
vdovou Alžbětou Soukupovou z Ledenic. Nápis obsahuje také chronogram, což znamená, že některá písmena jsou zvýrazněna a
přečteme-li je jako římské číslice, dostaneme
rok vzniku sochy (1843)

Společenská kronika
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Annou Suchou z Ledenic,
zemřela dne 11. března ve věku 70 let

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
¡ 11. 3. Transport pacienta
– Ledenice

¡ 11. 3. Dopravní nehoda

osobního automobilu
– Ledenice

Sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1843 (vpravo) a 1938 takto společně stávaly na radničním
dvoře od srpna 2005 do července 2006
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NOVOHRADSKÁ GALERIE KOŽELUŽNA
zve v roce 2018 na výstavy
Galerie Koželužna v Nových Hradech propaguje již několik výstavních sezon zejména
malíře z novohradského regionu, ale také umožňuje pořádání výstav umělcům z celé České
republiky. Častými hosty jsou v galerii malíři, fotografové, keramici, skláři a báječní tvůrčí lidé, kteří mají nějakou vazbu na náš region. Jsou to například novohradští rodáci nebo
v Nových Hradech a okolí pravidelně tráví dovolenou, jsou to zde „zakořenění“ chalupáři,
vrací se k nám na další kulturní akce nebo se jim prostě v našem kraji líbí a chtějí se v něm
nějak umělecky realizovat.
První letošní výstava je sice už za námi, jmenovala se Tanec
s Číší, a bylo to foto-ohlédnutí za téměř čtyřicetiletou historií taneční soutěže Novohradská Číše. Nyní bych vás ale ráda pozvala
na několik dalších.
V neděli 8. 4. od 14 hodin zahájíme výstavu s názvem
„2D“ a představí se na ní Marek Dias se svými tavenými plastikami a Pavel Dias, který nabídne svoje fotografie. Marka asi někteří z vás znáte ze setkání při výtvarných kurzech ve Studiu
Besednice, v naší galerii bude ale vystavovat poprvé. Výstava
potrvá do 6. 5. 2018.
V sobotu 12. 5. od 14 hodin nabídneme další výstavu s názvem Duhový svět, a budou to obrazy Ireny Šafránkové. Paní Plastika M. Diase
Šafránková, která často tráví léto na chalupě nedaleko Nových
Hradů, se věnuje volné tvorbě, zejména malbě, grafice a keramice, navrhuje hračky z textilu. Spolupracovala s řadou nakladatelství u nás i v zahraničí a její knižní ilustrace získaly několik
ocenění. V roce 2003 byly její ilustrace pohádek Daniely Fischerové v knize Duhové pohádky oceněny jako nejkrásnější dětská
kniha 13. Podzimního knižního veletrhu Havlíčkův Brod. Výstava potrvá do 24. 6. 2018.
Obě výstavy budou otevřené ČT-NE, 10–16 h nebo v jiný
čas po předchozí domluvě.
Třetí výstava, na kterou bych chtěla zvát v předstihu, je Letní
Novohradský Salon, který navazuje na ten loňský Jarní. A i letos
nabídneme prostory Koželužny k prezentaci malířů z regionů
Novohradsko a Doudlebsko, také spřáteleným jihočeským malí- Obraz Šafránkové
řům a možná budeme mít i několik malířů ze sousední rakouské
oblasti. Tématem letošní výstavy je Domov a jeho individuální otisk na plátně. Výstavu zahájíme 1. července, otevřena bude ÚT-NE, 10–16 hodin a potrvá až do konce prázdnin.
Doprovodným programem výstavy bude Otevřený ateliér pro veřejnost aneb Malované středy (od druhého červencového týdne až do konce srpna). Na vedení společných malování se budou podílet i někteří z vystavujících malířů a přátelé Koželužny.
Budu velmi ráda, když najdu pro naši Novohradskou galerii Koželužna další výtvarné a kreativní osobnosti, podpořím jejich prezentaci a všem návštěvníkům galerie zprostředkuji pěkný
výtvarný zážitek.
Těším se na všechna milá a inspirativní setkání.
Květa Jarolímková
Koželužna a Kulturní a informační centrum Nové Hrady, kic@novehrady.cz,
tel. 602 150 208, www.kicnovehrady.cz.
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Komunitní škola
Borovany
Čas prázdnin se nám kvapem blíží a tak
bychom rádi připomněli, že i letos budeme
pokračovat v naší tradici příměstských táborů. V letošním roce máme pro vás tři termíny a to:
1. Běh 23.-27.7.
Tábor je zaměřen na pohybové aktivity
a výlety - budeme hrát golf, kuželky, vyzkoušíme řadu dalších sportů a budeme
cestovat do známých neznámých koutů našeho regionu.
2. Běh 6.-10.8.
Tento termín je věnován vývoji člověka
- zkusíme si různé experimenty z různých
vědních oborů, budeme se věnovat různým
etapám ve vývoji člověka. Aktivity budou
propojeny s výtvarnými technikami a zábavnými hrami.
3. Běh 22.-26.8.
Termín, který je jako vždy věnován lesní
pedagogice - budeme opět zábavnou formou seznamovat s jevy přírody, dělat drobné pokusy, hry a exkurze.
Jednotlivé běhy stojí 1250 Kč v ceně je zahrnuto jídlo po celý den, pití, exkurze, pedagog a materiál. Přihlášky prosím posílejte na
ksborovany@gmail.com ve tvaru: Jméno
a příjmení dítěte, rodné číslo, termín tábora
a kontakt na rodiče
Program se upřesní v červnu, bude poslán
přímo rodičům přihlášených dětí.
Přihlášky prosím zasílejte
do konce dubna!!!

Lesní pedagogika začíná!!!
Po delší pauze se opět přihlašujeme s lesní
pedagogikou, kterou máme pro vás připravenou na 13. 4., 20. 4. od 15 h, o dalších
termínech budeme informovat.
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VERONIKA PECKOVÁ - sní svůj olympijský sen

Když Veronika Pecková začala v roce
2008 hrát softbal v mladém klubu Žraloci
Ledenice, netušil asi nikdo, kam se za deset
let vypracuje nejen Veronika ale i ledenický
klub.
Sofbalový tým Žraloci Ledenice byl v loňském roce vyhlášen Českou softbalovou asociací nejlepším klubem v ČR, když tým žen
získal titul mistryň ČR a muži se umístili na
druhém místě. „To je největší výstřel nahoru
ze všech klubů v Česku“, prohlásila v jednom rozhovoru prezidentka klubu Žraloci
Hana Korčáková. V roce 2020 budou Žraloci v Ledenicích pořadateli mistrovství Evropy mužů.
Nyní jednadvacetiletá Verča je stále hráčkou domácího týmu Žraloci Ledenice. V letech 2012 až 2015 byla členkou juniorské
reprezentace a od roku 2014 je členkou české
reprezentace žen. Několikrát byla vyhlášena
nejlepší nadhazovačkou české extraligy a
v softbalovém zákulisí se o ní mluví jako
o jedné z nejtalentovanějších nadhazovaček.
Není tak divu, že má Veronika spoustu nabídek na hostování v zahraničních klubech.
Ve hře byla Itálie, Holandsko, Nový Zéland
i USA. Ze všech nabídek si Verča vybrala
Nový Zéland, kam odletěla v lednu 2017 a
strávila tam celou sezonu. Po ukončení té minulé přišla nabídka z Tchaj-wanu. Veronika ji
přijala a o tom, jaké to bylo, je dnešní
rozhovor.

Veroniko, v jakém klubu jste hrála?
Hrála jsem v klubu Caesar Park Hotel, který působí v Taipei a hraje profesionální ligu.

To je pro softbalový klub docela nezvyklý název.
Profesionální liga na Tchaj-wanu funguje
především díky sponzoringu a soukromým
vlastníkům. Tento klub vlastní a sponzoruje
právě hotelový rezort.
Jak dlouhou dobu jste zde strávila?
Přiletěla jsem koncem října na semifinálové a finálové zápasy. Ty trvaly dvacet dní
a potom jsem ještě tři týdny cestovala.
A jak dopadl Váš klub?
No doufám, že moje účast a pomoc byla
k něčemu dobrá (směje se). Klub skončil na
druhém místě.
Jaké to pro Vás bylo? Odcestovala jste úplně
sama.
Odlet z ČR byl náročný, hlavně na psychiku. Letěla jsem do neznáma, všechno jsem si
musela zařizovat sama.
A samotný pobyt?
Ten byl úplně v pohodě. Jediné co byl trochu problém, byla komunikace. Málokdo
z týmu uměl anglicky, takže jsem povětšinou
se spoluhráčkami a trenéry komunikovala přes
překladač v mobilu. Ale všichni byli moc milí
a vstřícní. Skvěle se o mě postaralo i vedení
klubu, ubytovali mě ve svém hotelu, po sezóně
mě brali na výlety, stále se zajímali, jestli jsem
v pohodě.
Říkala jste, že jste po skončení sezóny měla
čas cestovat. Jak jste se cítila? Teď narážím
na Vaši výšku (187 cm), blonďaté vlasy atd.
Přece jen jste byla v Asii a na malém ostrově
k tomu.
Strach nebo pocit nějakého nebezpečí jsem
fakt neměla, spíš jsem si chvílemi připadala
jako atrakce.
Chtěli se se mnou fotit i úplně neznámí
lidé, protože opravdu vypadám úplně jinak
než oni (směje se).
Po sezóně jsem měla možnost odcestovat
do Indonézie. Tam už jsem nebyla sama. Navštívila jsem např. Bali a Jávu.
Jak jste zvládala školu, když jste byla pryč poměrně dlouhou dobu?
Mám individuální studijní plán, takže mám
úlevy v docházce. Ale přípravy do školy jsem
dělala průběžně i na Tchaj-wanu. Naštěstí
v dnešní době není problém odeslat projekty,
které jsem musela odevzdat, e-mailem a tím
samým způsobem jsem komunikovala i s vyučujícími.

Teď je období, kdy ještě nezačala nová sezóna, to máte vlastně spoustu času, je to tak?
No tak to rozhodně nemám. Jsem ve třeťáku, takže píši bakalářskou práci, připravuji se na zkoušky. Do toho individuálně
trénuji. Před nedávnem jsme se vrátili z Floridy, kde jsme hráli přípravný turnaj tréninkového centra.
A jak vidíte svou softbalovou budoucnost?
Stále chci hrát za Žraloky Ledenice. Po
skončení naší sezóny bych měla odletět zpět
na Tchaj-wan, kde mi nabídli dlouhodobou
spolupráci.
Samozřejmě, že mým největším snem je
udržet se v reprezentaci a dostat se do Japonska na olympiádu v roce 2020. Ale ráda bych
vyzkoušela hostování i v dalších týmech
mimo Evropu, třeba v Japonsku nebo v Austrálii. Uvidíme.
Veroniko, děkuji Vám za rozhovor a přeji
Vám, ať se daří nejen na softbalovém poli, ale
i ve škole a v soukromí.
jk
Veronika Pecková, narozena 1996
Studentka 3. ročníku Karlovy univerzity
Fakulta tělovýchovy a sportu
Hráčská kariéra: Žraloci Ledenice (od 2008),
hostování v Joudrs Praha na Evropském poháru, Howick (Nový Zéland), Caesar Park
Hotel (Tchaj-wan).
Největší úspěchy: juniorská mistryně Evropy
2014, bronz na ME 2015 v Nizozemsku, mistryně extraligy 2017 (Ledenice), stříbro v profesionální lize 2018 (Tchaj-wan).
Fotografie archiv Veroniky Peckové
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POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY PRO ŠKOLNÍ DĚTI
UKAZUJÍ KRÁSY Novohradska a Doudlebska
Jihočeská centrála cestovního ruchu vydala pohádkovou knihu popisující krásy regionu
Novohradska a Doudlebska jejímž autorem je
jihočeský spisovatel Oldřich Petrášek. Tyto pohádky patří do edice pohádkových knížek s názvem Příběhy z jižních Čech. Scénář všech je
podobný. Literární průvodce vždy ukazuje
čtenářům krásy určitého regionu jižních Čech,
přitom představuje pověsti a rozprávky a tím
je láká k návštěvě.
Kniha Příběhy z jižních Čech – Novohradsko a Doudlebsko obsahuje 47 pověstí a lidových pověrečných vypravování z tohoto málo
známého, ale půvabného koutu jižních Čech,
rozkládajícího se od Českých Budějovic až
k rakouské hranici, kde se to jen hemží vodníky, bludičkami, ďáblíky a dalšími tajemnými
bytostmi a jevy. „Lidové zvyky a pověsti, byly
a stále jsou samozřejmou součástí života národa, na které bychom neměli zapomínat. Je
v nich ukryta hluboká moudrost, víra, životní
zkušenosti a tradice našich předků,“ uvedl
autor knihy Oldřich Petrášek.
Pohádky z Novohradska a Doudlebska jsou
součástí jednotné edice atraktivních knih Jiho-

české centrály cestovního ruchu (dále JCCR.
„Kniha vždy hravou formou čtenáři popíše
určité území jižních Čech. Chtěli jsme prezentovat jihočeská témata, příběhy a pohádky
atraktivně pro rodiny s dětmi,“ uvedl ředitel
JCCR Jaromír Polášek, autor tohoto nápadu
o propojení literatury a cestovního ruchu.
„Knížka je pěkný návod kam se zatoulat
v našem krásném regionu. Mohl by to být i zajímavý námět pro místní knihovny, kde by se
mohly konat besedy s autorem právě na téma
pohádkové knihy o Novohradsku a Doudlebsku,“ uvedl jednatel a produktový manažer destinační společnosti Novohradsko-Doudelbsko
Michal Jarolímek.
Po Novohradsku a Doudlebsku vznikla
další kniha o Toulavě, což je oblast Táborska,
třetí pojednává o putování dvou losíků Lipenskem. Během následujících let vzniknou další
pohádky i z ostatních destinačních managementů jihočeského kraje, které JCCR v regionu začala zřizovat před dvěma lety. Zatím jich
je 10, brzy vznikne 11 – Krumlovsko. Oblasti
se pod vedením svých destinačních manažerů a ve spolupráci s JCCR samostatně

Fotbalová příprava dětí v plném proudu
Po krátké pauze, kterou dostali malí fotbalisté po odehrání podzimní části soutěže, začala
příprava na další část sezony. A to v novém hávu tělocvičny.
Nejprve pouze fotbálkem. I když slovo „pouze“ není příliš na místě, poněvadž kluci to brali
někdy dost prestižně a hra mnohdy nepostrádala ani potřebnou jiskru. Ale ostatně tak to má být.
A aby ta jiskra z chlapců hned nevyprchala, tak jsme začali tréninky prokládat neméně potřebným kruhovým tréninkem zaměřeným na posílení celého těla. Samozřejmě, že nějaké to remcání z úst kluků bylo možno zaslechnout, ale až se jaro zeptá...
Za dřinu, kterou podstatná část borců odevzdává během přípravy, byli kluci odměněni několika turnaji. A to se střídavými úspěchy. Jeden turnaj se nám dokonce podařilo vyhrát. Ovšem
u zbylých dvou tomu bylo přesně naopak. Ale i tak musím ocenit, že kluci, i přes určitý herní nezdar, nikdy nic nezabalili a přípravné zápasy odmakali naplno.
Do začátku jarní části soutěže (13. 4. doma s Lišovem) nás ještě čeká odehrát nějaký ten
přáteláček a pokud počasí dovolí, tak začneme ladit herní formu již venku na hřišti.
Petr Salák

rozvíjí a zajišťují si propagaci turistických
cílů a kompexní nabídku produktů či služeb. Od roku 2018 začnou podobné destinační managementy vznikat po celé České
republice.
Pavel Pechoušek

Tělovýchovná jednota
Slavoj Ledenice
Sokolská 639
37311 Ledenice

POZVÁNKA
na Valnou hromadu
TJ. Slavoj Ledenice,
která se koná

v sobotu 14. dubna
od 18.30 hodin v sále U Králů
Srdečně Vás zveme
na Valnou hromadu!
PROGRAM:
18.30 Prezence

LEDENICKÁ MÁJKA
Pořádá MO ČRS Ledenice ve spolupráci s Úřadem městyse Ledenice.

Pondělí 30. duben od 16 h u Horní Jámy
Program:
stavění májky v cca 17 h
hudba v průběhu celého odpoledne i večera
večerní májová veselice
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na setkání

19.00 Zahájení a schválení programu
Valné hromady
Volba - pracovního předsednictva
Zpráva předsedy o činnosti
výkonného výboru TJ
Blahopřání jubilantům
Zprávy sportovních oddílů
Zpráva o hospodaření
Zpráva revizní komise
Změna stanov
(doplnění činnosti TJ)
Diskuze
Návrh usnesení a jeho schválení
Závěr Valné hromady
Štěpán Koblasa,
předseda TJ. Slavoj Ledenice
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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 10.00 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

BOROVANSKÝ BAZÁREK
Milé maminky, rády bychom Vás pozvaly
na již druhý Borovanský bazárek dětského
zboží – textilu, hraček a potřeb pro děti. Akce
se odehraje v prostorách hasičárny a to v sobotu 28. dubna 2018 od 9 do 12 hod. Jsme rády,
že podzimní akce měla úspěch a dostavilo se
nejen mnoho prodejců, ale i nakupujících a
každý si něco odnesl. Akce tedy proběhla ke
spokojenosti všech. Těšíme se tedy na další
jarní setkání a zároveň Vás pozvali se alespoň podívat, popovídat a třeba si i něco odnést. Zatím máme stále několik volných míst,
takže pro všechny, kdo mají zájem, je možné
se registrovat na emailu:
bazarekborovany@gmail.com.
Těšíme se na Vás.
Ledenické maminky

Půlhodinka
s kronikářem
Téma: Včelařský spolek v Ledenicích

Kdy: čtvrtek 3. května
Kde: společenská místnost DPS
Přes letní měsíce se „Půlhodinky
s kronikářem“ nekonají. Sejdeme se opět
na podzim ve čtvrtek 4. října 2018.
Téma bude včas upřesněno.

Pozvánka na

KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
Pátek 27. duben od 17 h
Divadelní sál Ledenice,
vstupné dobrovolné

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

Neděle 15. duben od 13 h
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.
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¡ otevřeno PO–ČT

9.00-17.00
PÁ
9.00-15.00
¡ pánské stříhání KAŽDÝ DEN
¡ v případě nepřítomnosti v provozovně,
zvoňte na domovní zvonek
¡ objednávky na tel. čísle 607 930 786

Ivana Brůhová, Náměstí 145, Ledenice
Uzávěrka květnového vydání
Ledenického zpravodaje je 25. dubna 2018
Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městys Ledenice, podatelna, Náměstí 89, 373 11 Ledenice,
nebo na e-mail: kultura@ledenice.cz.
2

Cena inzerce je 3,75 Kč/cm + DPH.

Plánujete dovolenou?
Pojeďte s námi!
Osvědčená cestovní agentura, na trhu již od roku 1995.
Stačí zavolat nebo poslat e-mail!

Prodej slepiček

Nabízíme pobytové, poznávací zájezdy, wellness pobyty pro jednotlivce
i kolektivy – pouze od renomovaných cestovních kanceláří.
Zájezd lze připravit na míru dle individuálních představ.

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Arakauna
Stáří 15- 20 týdnů, cena 159-195 Kč/ ks
Prodej: 10. dubna a 25. května 2018
Ledenice – parkoviště u restaurace Na Plácku - 10.10 hod.

Nyní zájezdy za super ceny, výhodné slevy na děti.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Informace: Po-Pá 9–16 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840

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

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

duben 2018
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KOUPÍM BYT
v osobním vlastnictví,
může být i před rekonstrukcí,
prosím nabídněte...

11

Pro tuto lokalitu HLEDÁM
SPOLUPRACOVNÍKA nebo TIPAŘE,
který si chce dlouhodobě

vydělávat zajímavé finance,
volejte 728 637 119

Volejte 728 637 119
PRODÁM
stavební pozemek
v Borovanech, ulice U Stropnice

Cena 990 000 Kč
Tel. č. 604 980 814

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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