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

tel. č.: 387 995 357

Březen 2019

Zdarma

Zapište si do diáře …
SO

SO

NE

ÚT

Zimní měsíce patří plesové sezóně. Více o plesech si můžete přečíst na str. 6 a 7
ST

Pronájem nebytových prostor

ČT

v domě č. p. 70 v Ledenicích (bývalá budova VD Ledenický nábytek)
Městys Ledenice nabízí k pronájmu část nebytových prostor v přízemí budovy
č. p. 70 v Ledenicích pro podnikatelskou činnost.
2
Jedná se o tři místnosti o celkové ploše 62 m s nově vybudovaným
sociálním zařízením (2 x WC, 1 x sprchový kout).
Plastová okna, centrální vytápění plynovou kotelnou. Boiler na teplou vodu.
Možnost parkování za objektem a vstup přímo z parkoviště do objektu.

Podmínky pronájmu:
¡ na dobu neurčitou,
¡ energie hradí nájemce na základě podružného měření,
¡ v nájemní smlouvě budou dohodnuty další podmínky pronájmu
(úklid, odpovědnost za zabezpečení nebytových prostor).

Bližší informace na Úřadu městyse v Ledenicích, tel. č. 387 995 357.

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

KUCHAŘ/KA
Úvazek: 1,0; nástup: září 2019; podmínka: odpovídající vzdělání; praxe výhodou
Kontakt: reditel@zs.ledenice.cz

SO
SO

SO

9. 3.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
sál U Králů
9. 3.
SPORTOVNÍ ROCKOVÝ PLES
sokolovna
10. 3.
1. LEDENICKÝ DĚTSKÝ
BAZÁREK – sál U Králů
12. 3.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DOMU U MARÍNŮ
(zrekonstruovaná budova depozitárního objektu v Ledenicích
č. p. 48 ulice Dr. Stejskala)
13. 3. KONCERT ŽÁKŮ ZŠ,
ZUŠ a MŠ
14. 3. GENIUS LOCI
NOVOHRADSKÝCH HOR,
přednáška na téma
KRAJ POD MANDLSTEINEM
16. 3. STŘELECKÁ SOUTĚŽ
23. 3.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
zrekonstruované hasičárny
30. 3. RYBÍ HODY

Připravujeme na duben
11. 4. Promítání filmu
DOBRÝ SOKOL BENDA
SO
13. 4.
Výlet do Novohradských hor –
BÄRENSTEIN
ZROZENÍ ČERNÉ
ÚT
16. 4.
VELIKONOČNÍ KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ
ÚT a ST 16. a 17. 4.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
sál U Králů
ST
24. 4.
KROK ZA KROKEM!
Nepálskou divočinou přes
Himaláje, svatojakubskou cestou
do Santiaga.
Dvojitá cestovatelská beseda
v podání Šimona Hellera
a Františka Talíře.
ÚT
30. 4.
LEDENICKÁ MÁJKA
ČT

Více informací uvnitř
Ledenického zpravodaje
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LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 23. ledna 2019
Rada městyse projednala a schválila:
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v termínu 27. 4. 2019.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v termínu 12. 4. 2019.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330048317/001 s E.ON Distribuce a. s.,
na pozemku par. č. 327/1, 343/14, 343/16,
343/17, 343/23, 343/33 v k. ú. Ledenice pro
stavbu „Ledenice, Na Oborách par 327/6
přelož NN“ za cenu 30.000 Kč bez DPH.
 žádost o finanční podporu římskokatolické
farnosti Ledenice na příspěvek za opravu
chórové lavice ledenického kostela.
 zadání výběrového řízení na zednické práce
na č. p. 68 – interiér.
Rada městyse projednala a neschválila:
 žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, vyvěšením dne 10. 3.
2019 tibetskou vlajku na budovu úřadu
nebo jiné čestné místo.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 13. 2. 2019
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výsledek výběrového řízení dodavatele na veřejnou zakázku „Ledenice, Zaliny – kanalizace
a ČOV“, které pro městys Ledenice provedl
zástupce zadavatele firma GPL–INVEST
s. r. o. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem rozhodnutí o výběru a smlouvy o dílo
na tuto zakázku s vybraným uchazečem.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 pořízení změny č. 2 územního plánu Ledenice dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 55a odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, z vlastního podnětu a z návrhu
vlastníka nemovitosti – jelikož je pořízení
změny výhradní potřebou navrhovatele, je
podmínkou pořízení změny částečné uhra-

zení navrhovatelem dle § 55a odst. 6 stavebního zákona v návaznosti na § 45 odst. 4
stavebního zákona.
Zastupitelstvo pověřilo starostu městyse
jako zastupitele, který bude spolupracovat
s pořizovatelem v oblasti územního plánování během pořizování změny.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 zadání výběrového řízení na opravu elektroinstalace na budově č. p. 68. Základním
kritériem této veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena.
 zadání výběrového řízení na zakázku stavby terasy a schodiště na č. p. 68. Základním
kritériem této veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena.
 zadání výběrového řízení na stavbu „Ledenice, ul. 5. května – stavební úpravy“ (chodník k sokolovně). Základním kritériem této
veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
 zadání výběrového řízení na stavbu „Ledenice, vodovod a kanalizace pro průmyslovou
zónu“. Základním kritériem této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
 podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR
(ministerstvo místního rozvoje) – podpora obnovy místních komunikací na akci „ZTV – Ledenice, Za školou, k. ú. Ledenice“.
 Strategický rozvojový dokument na období
2019–2020.
 zadání výběrového řízení na zakázku „Vybavení kuchyně – restaurace na č. p. 68“.
Základním kritériem této veřejné zakázky
je nejnižší nabídková cena.
 Dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě na akci
„Adaptace kotelny na učebny ZŠ“.

březen 2019
jíly žáruvzdorné ostatní podle § 4a zákona
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
v platném znění, na dobu tří let.
 smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy
od investora stavby „Ledenice, prodloužení
vodovodu k par. č. 193/21“.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 prodej pozemku par. č. 340/10 o výměře 66
2
m (ostatní plocha/jiná plocha) v k. ú. Ledenice. prodej pozemku par. č. 340/11 o vý2
měře 66 m (ostatní plocha/jiná plocha) v k.
ú. Ledenice. prodej pozemku par. č. 340/12
2
o výměře 67 m (ostatní plocha/jiná plocha)
v k. ú. Ledenice. prodej pozemku par. č.
2
340/13 o výměře 58 m (ostatní plocha/jiná
plocha) v k. ú. Ledenice.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a neschválilo:
 žádost na prodej pozemku par. č. 2608/3
2
o výměře 252 m (ostatní plocha/jiná plocha) v k. ú. Ledenice.

INFORMACE
Z RADNICE
Veškeré platby na Úřadu městyse Ledenice
(místní poplatky, správní poplatky, inzerce, faktury) lze nově hradit platební kartou.
Platbu kartou je třeba nahlásit hned na začátku.

Zastupitelstvo městyse se seznámilo
a vzalo na vědomí:
 prezentaci ověřovací studie budovy ZŠ Ledenice.
 oznámení společnosti LB MINERALS, s. r. o.
o stanovení průzkumného území Slavošovice pro vyhledávání vyhrazeného nerostu

Vážení čtenáři Ledenického zpravodaje,
snažíme se Vám na stránkách našeho měsíčníku přinášet důležité zprávy týkající se jak práce
rady a zastupitelstva městyse, zajímavosti ze školy i školky, informace z historie, sledujeme dění
v obci, přinášíme Vám aktuality, pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce, tipy na
výlety v okolí a další.
K tomu, aby zpravodaj plnil svou základní funkci, kterou je informování občanů, potřebujeme, aby byl včas doručován. To se bohužel v uplynulých měsících v osadách mnohdy nedařilo.
Proto jsme přistoupili ke změně v doručování. Od březnového vydání Vám budou zpravodaj doručovat brigádníci. Ale i ti se musí naučit, do které schránky zpravodaj patří a do které
ne. Prosíme o shovívavost, pokud v začátku této změny dojde ke špatnému doručení nebo
k Vám zpravodaj nedorazí. Oznamte nám to na tel. č. 606 443 518 pí Křížové, nebo e-mail
kultura@ledenice.cz.
Doufáme, že tato změna povede k včasnému doručování Ledenického zpravodaje, aby si i
občané v osadách mohli přečíst aktuální informace.
Poznámka:
Ledenický zpravodaj je zdarma doručován do všech trvale obydlených domů a bytů v Ledenicích, Ohrazení, Ohrazeníčku, Zborově, Zalinách a Růžově. Pokud jste nový obyvatel s trvalým
bydlištěm a zpravodaj nedostáváte, zavolejte.
Redakce Ledenického zpravodaje

TJ SLAVOJ LEDENICE
Vás srdečně zve na

SPORTOVNÍ
ROCKOVÝ PLES
Sobota 9. března 2019
Sokolovna Ledenice
Začátek ve 20 h
Losování o megatombolu!!!

březen 2019

ZE ŠKOLY

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

3

ZÁPIS dětí
do 1. ročníku ZŠ Ledenice
se bude konat

ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
a v pátek 26. dubna 2019 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.

Informace k přijímání dětí do Mateřské školy v Ledenicích
na školní rok 2019–2020
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích pro školní rok 2019–2020 proběhne ve dnech
6., 7. a 9. května 2019 vždy od 15.00 do 17.00 hodin v kanceláři MŠ Ledenice.
Aby nedošlo k dlouhé čekací době,
bude třeba dodržet tento časový harmonogram:
¡ 6. 5. přijdou rodiče, jejichž dítě má příjmení začínající na písmeno A – J (včetně)
¡ 7. 5. přijdou rodiče, jejichž dítě má příjmení začínající na písmeno K – P (včetně)
¡ 9. 5. přijdou rodiče, jejichž dítě má příjmení začínající na písmeno R – 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 15. dubna 2019 od
15.00 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 14. 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 2019–2020:
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. 2019 pěti let a děti
s odkladem školní docházky).
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2019 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.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním
právním předpisem – předškolní zařízení může
přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve
znění pozdějších předpisů). Tato podmínka se
netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími
potřebami rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
Dítě může být přijato k předškolnímu
vzdělávání i v průběhu školního roku v případě volné kapacity školy.
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. 2019 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 absence 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.
Vstup do mateřské školy je první velkou
změnou v životě dítěte, a čím snazší pro něj
bude, tím bude dítě v mateřské škole spokojenější. Proto je důležité, pomoci svým dětem
tuto 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, spokojené a nadšené a vy s ním. Kolektiv učitelek pro to udělá
maximum, ale základ je v rodičích. Nebojte se
s námi komunikovat, jde nám přeci o společnou věc a tou jsou rozzářené dětské oči, úsměvy, spokojenost a nadšení z prožitků v naší
škole.
Mgr. Petra Čedíková, vedoucí MŠ
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Slunečné počasí v těchto dnech nás s dětmi láká odložit zimní bundy
a více času pobývat venku v přírodě. Víme, že sluníčko nemá ještě takovou sílu, abychom mohly, i přesto si ho užíváme plnými doušky.
Ve školce zažíváme spoustu krásných věcí… Třída Pejsků navštívila cukrárnu U Fabiánů, děti si s velkým nadšením mohly prohlédnout
prostory, kde se „kouzlí“ všechny ty dobroty. Viděly, jak se zdobí dort,
ochutnávaly a dokonce si odnesly něco sladkého, svépomocí vyrobeného. Tímto všem U Fabiánů děkujeme a my zase přijdeme…
Pro rodiče a jejich děti předškoláky proběhl ve školce grafomotorický seminář, kde se dozvěděli důležité informace ke školní zralosti a připravenosti a měli možnost si vyzkoušet spolu s dětmi grafomotorické
cviky důležité pro úspěšné zvládnutí psaní v 1. třídě ZŠ.
Byla u nás zvířátka ze ZOO Dvorec, mohly jsme si prohlédnout damana skalního, jediného příbuzného velkému slonovi, který nás tak fascinuje a červy jsme nakrmily mangusty.
Viděly jsme několik divadelních představení.
A co nás čeká v nejbližších dnech?
Budeme si užívat masopustní týden, který zakončíme karnevalovým rejem, kdy se děti z naší školky promění ve všechny ty pohádkové,
zvířecí a superhrdinovské bytosti.
Jako každý rok v měsíci březnu, v měsíci knihy, zavítají všechny třídy MŠ do místní knihovny, kde se o nás báječně postará paní knihovnice a budeme moct listovat krásnými dětskými knihami.

Předškoláci pojedou do Planetária v Českých Budějovicích se dozvědět, jak to vlastně na nebi chodí.
Velkým zážitkem bude bubnování, kdy se přesuneme v rytmu bubnu někam daleko do afrických končin a bude nám tančit každá část těla.
No není nám v té naší ledenické školce krásně?
Za kolektiv učitelek a dětí z MŠ
Ivana Martínková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LEDENICE
srdečně zve občany na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ZREKONSTRUOVANÉ
HASIČÁRNY
Sobota 23. 3. 2019
Program:

14.00 Slavnostní zahájení
14.15 Prohlídky hasičárny
16.00 Ukončení prohlídek
Po celou dobu budou přítomni členové sboru dobrovolných hasičů i
zásahové jednotky, kteří rádi zodpovědí Vaše dotazy.

První hasičské skladiště vzniklo v roce 1929 podle návrhu Františka
Staška z Trhových Svinů

Z historie budovy
Již v 80. letech 19. století se objevily snahy o stavbu nového vyhovujícího skladiště, ale tento dávný sen se podařilo dotáhnout do zdárného konce mnohem později, až v roce 1929. Projekt vypracoval zkušený
architekt a stavitel František Stašek z Trhových Svinů v dubnu 1929,
předložené plány schválil 5. června stavební úřad a 9. června byl položen základní kámen. Slavnostní proslov měl děkan a senátor F. J. Kroiher. Výstavba probíhala bez komplikací velmi rychle a už 3. listopadu
1929 byla dokončena.
Při výraznější stavební úpravě v letech 1966–1967 byla levá část,
využívaná hospodářským družstvem a státním statkem ke skladování
umělých hnojiv, adaptována na hasičskou klubovnu (přední část) a
sklady (zadní část). Na dvorku za hasičárnou vznikla v roce 1951 nová
sušárna na hadice, která měla být v 70. letech nahrazena novou, což se
podařilo uskutečnit až v roce 1983.
Největší změnu prodělal objekt v 80. letech, kdy již absolutně nevyhovoval dobovým požadavkům. Po několikaletých snahách se přistoupilo v roce 1986 k rekonstrukci. Hasiči tehdy ochraňovali majetek ve
výši několika desítek milionů korun. Hlavním investorem a dodavatelem byl místní národní výbor. Stavělo se v neinvestiční akci „Z“ s rozpočtem 395 090 Kč. Během adaptace došlo ke zboření starého objektu a
k výstavbě zcela nové poschoďové budovy s garážemi a sklady v přízemí a klubovnou, sálem a toaletami v prvním patře. Kolaudace proběhla
14. července 1988 a slavnostní otevření 30. září 1988. V posledních letech je o hasičárnu v ulici Ferdinanda Sládka náležitě pečováno, úřad
městyse investoval prostředky do výměny oken (2013) nebo výměny

Současná budova ledenických hasičů
podlah (2014). Prostory slouží ke konání výborových schůzí, setkání
aktivních členů, společenských akcí nebo veřejných setkání při výjimečných příležitostech. V roce 2017 byla i díky dotačním titulům
schválena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu s rozpočtem přes
3 000 000 Kč, která byla dokončena v minulých měsících.
(Použitý text je z publikace 140 let SDH Ledenice autora PhDr. Jiřího
Cukra, redakčně kráceno.)
Přijďte se podívat i vy, jak vypadá budova hasičárny po dokončení
kompletní rekonstrukce.
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Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích
Vás zve na prohlídku

ZREKONSTRUOVANÉHO
DEPOZITÁRNÍHO OBJEKTU
V LEDENICÍCH Č. P. 48
(ulice Dr. Stejskala)
Úterý 12. 3. 2019 od 15.30–18.00 hod.

Historie domu č. p. 48
u Marinů/u Kadlečků

Budova po rekonstrukci

Již roce 1883 si zde s manželkou Marií otevřel hospodu rolník a vyučený krejčí Josef Dvořák (1856–1913). V roce 1904 ji převzal Adolf
Kadleček (1874–1950), což byl Mariin syn z druhého manželství s Vavřincem Kadlečkem. Pravděpodobně kolem roku 1910 provedl na budově
nástavbu prvního poschodí. Své zázemí zde našlo hasičské ochotnické
divadlo.
Jak vypadala dispozice domu? Prostředkem domu vedl průjezd na
dvůr. Doleva z průjezdu se vstupovalo do hostinské místnosti, kterou
prosvětlovala dvojice oken do ulice a další dvojice do průjezdu. Na ní
navazovala kuchyně. V přízemí vpravo od průjezdu se nacházel krámek, přístupný vlastním vchodem z ulice. Taneční sál byl zřízen
v patře.
Na konci roku 1945 se novým hostinským stal Josef Hoštička, manžel Kadlečkovy dcery Marie. Hostinec tak pochopitelně získal nový název – u Hoštičků – ale dodnes je znám rovněž pod legendárním jménem
u Marinů. Odvozeno je od veselé a švarné šenkýřky Marýny, která
údajně kdysi v hostinci pracovala. Od ní pochází i lidové pojmenování
kopce (Mariňáku), vedoucího z náměstí kolem domu čp. 48 k mostu.
Zajímavou dějinnou epizodou je existence biografu, jenž získal své
zázemí v roce 1938 právě v sále hostince. Provozovatel František Kludský žádal v roce 1944 o úpravu sálu a zřízení 297 nových sklápěcích

Domy okolo cesty na Třeboň okolo roku 1925. Dům čp. 48 byl prvním
v této domovní řadě, který měl první patro. Přesné datum přestavby se
prozatím nepodařilo dohledat, ale došlo k ní určitě okolo roku 1910
sedadel. Jindřich Diviš ve svých pamětech vzpomíná: „Hrálo se třikrát týdně a návštěvnost byla velká. Po skončení války v roce 1948 se
Kludský z Ledenic odstěhoval.“ Následně byl jako kinosál adaptován
prostor bývalé sokolovny u radnice.
Od února 1974, kdy začala přestavba domu čp. 3 na samoobsluhu,
byla prodejna potravin dočasně přemístěna sem.
Na střeše objektu mívali řadu let hnízdo čápi, od roku 1905 bývala
na zdi jedna z osmi petrolejových lamp veřejného osvětlení.
V současné době je budova v majetku Jihočeského kraje, v letech
2018 a 2019 prošla kompletní přestavbou a nyní slouží jako depozitář
Jihočeského muzea.
(z Ledenického zpravodaje r. 2014 soubor článků Ledenické hospody a kořalny PhDr. Jiřího Cukra – redakčně kráceno)

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 2018 spácháno celkem 140 trestných
činů, z čehož bylo 108 objasněno, tedy celková objasněnost všech trestných činů v celém obvodě obvodního oddělení Lišov za rok 2018 byla
74,29 %, což je objasněnost oproti roku 2017 o 10,17 % větší (rok 2017
– 170, 109 obj. – 64,12 %).
V rámci městyse Ledenice bylo v roce 2018 spácháno 18 trestných
činů, což bylo o 5 méně, než předchozí rok.
U trestných činů se převážně jedná o následující trestnou
činnost:
- fyzické napadení – nebezpečné vyhrožování, výtržnictví,
- krádeže jízdních kol a motorových vozidel,
- krádeže věcí z různých objektů,
- zpronevěra finančních prostředků,
- vloupání do nemovitostí,
- zanedbání povinné výživy,
- pohlavní zneužití.
V rámci městyse Ledenice bylo spácháno 264 přestupků,
z čehož bylo 218 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,
- neshody v rodinách,
- ujetí od BČS a DN s lehkým zraněním
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2018 z hlediska veřejného pořádku jsou v obci Ledenice problémy s provozem nočního baru
Ferrari v Trocnovské ulici, kdy dochází k narušování veřejného pořádku, výtržnostem a rvačkám, zejména v nočních hodinách zde dochází
ke kumulaci podnapilých osob. Dále se zde stýkají kriminálně závadové osoby.
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
npor. Bc. Jaroslav Kazda - vedoucí oddělení
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Maškarní bál ledenických baráčníků
Maškarní bál odehrál letos již svůj dvacátý díl. A ten byl vskutku velmi podařený. Vždyť masek na ples dorazilo dvě stě a k tomu na sto „civilů“, kteří to v rozpustilém dovádění masek
opravdu neměli jednoduché.

Nejpočetnější skupinovou maskou letošního plesu byli muzikanti, kteří předvedli ukázky vystoupení světových kapel Kiss, Abba, Boney M., The Beatles a Queen

březen 2019

PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí příznivci maškarního bálu!
Ledeničtí baráčníci vám všem děkují za
hojnou účast, která nám opět v sobotu
23. února zaplnila sokolovnu krásnými a
rozpustilými maskami a bavícími se lidmi.
A o to nám jde!
Všichni jsme nadšeně sledovali nekonečné množství pestrých masek a nedočkavě se těšili na jejich jedinečná vystoupení.
Jednotlivé skupinky si na nich dávají opravdu záležet a tím vytváří neopakovatelnou
atmosféru tohoto plesu. Po vystoupení muzikantů jsme dokonce slyšeli: „Tohle se
nikde nevidí…“ a „Proč vám hrají SAMíci, když tu máte světoznámé muzikanty?“
Dobré, co?! J
Takže velký dík všem maskám a hostům za krásné zážitky a účast! Poděkování
patří také všem občanům a podnikatelům
za četné dary do tomboly a městysi Ledenice a jeho zaměstnancům za nemalou pomoc při realizaci tohoto plesu.
Věříme, že se vám všem u nás na bále líbilo a už teď se těšíme až se zase všichni
příští rok v sobotu 15. února opět sejdeme!
NA VIDĚNOU!
Přijďte si zatančit, bavit se, smát,
Vždyť ten náš maškarbál má každý rád!
Za ledenické baráčníky děkuje M.K.

Světová byla i další hromadná maska, a to expedice Apollo 37311, kteA do třetice světových masek se na plesu výborně bavila parta Havajanů
rá úspěšně přistála na Měsíci
A to zdaleka nebylo všechno. Potkat jste se mohli se Sněhurkou a trpaslíky, svědomitý včelař
hlídal svůj roj včel, zato na otravné masařky nestačili ani jejich „Flyboyové“ J. A to pořád nebylo všechno. Rej masek byl přepestrý (od vězňů, přes baletky, vodníka, Trautenberka, prince a
princezny až po květinové děti v podání kapely a mnohé další).
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Ohlédnutí za XX. reprezentačním plesem PODĚKOVÁNÍ
Městys Ledenice a Tělocvičná jednota
městyse Ledenice a TJ Sokol Ledenice SOKOL Ledenice děkují všem
I v letošní plesové sezóně se konal náš obecní bál, jak je tomuto plesu přezdíváno, již po
dvacáté.
Se svým výročím se vyrovnal úspěšně a s noblesou. Po několika letech menšího zájmu, jsme
konečně mohli vidět plný sál. Tradicí tohoto plesu je také občerstvení na stolech a světelné efekty v sále. Ani letos nemohla chybět bohatá tombola, ve které vyhrává každý lístek a losována je
speciální cena – zlatý přívěsek ve tvaru pětilisté růže (znak Ledenic). Jak už to tak na plesu bývá
zvykem, především se tančí, a k tomu poskytla příležitost výborná kapela OBZOR Vladimíra
Plachého, která nás provázela celým večerem. Na zaplněný taneční parket byl opravdu krásný
pohled. K obecnímu plesu také patří umělecká vystoupení. Letos se o ně postarali tanečníci Taneční školy Ella, TJ Sokol Ledenice zastoupily malé i velké roztleskávačky Sharks Cheerleaders
a dech se divákům tajil při Pole Dance Lucie Šimkové a Lucie Kubíkové. Všechna vystoupení
byla nádherná a diváci je ocenili bouřlivým potleskem.
jk

sponzorům za dary věnované do tomboly
XX. REPREZENTAČNÍHO PLESU.

AREX CZ, a. s., České Budějovice; AUTOSERVIS PNEUSERVIS Milan Petráš, Ledenice; BERTEX
Bc. Jan Kopal, Trhové Sviny; BETON HRONEK,
Ohrazeníčko; BICERA s. r. o., Ledenice; BLIK Petr
Dvořák, Borovany; ČEVAK a. s., České Budějovice; Číhalovo uzeniny, Lišov; DEMOSTAV, spol. s r.
o. Hluboká n. Vlt; Dopravní stavby HP BOHEMIA,
s.r.o.; DROGERIE – HRAČKY Bc. Jaroslava Žaludová, Ledenice; ELEKTORINSTALACE J. Klečka, Zaliny; EPIGON - A, s. r. o., Ledenice;
FEICHTINGER – ŽÍDEK – FYRBACH advokáti,
Brno; GEODETICKÁ KANCELÁŘ manželé Kadlečkovi, Ledenice; manželé ŠKORNIČKOVI, Ledenice; HOSPŮDKA NA HŘIŠTI Josef Staněk,
Ledenice; INSTALATÉRSTVÍ Čermák a syn, Zborov; JEDNOTA, České Budějovice; Kadeřnictví
POHODA Ivana Brůhová, Ledenice; Kadeřnický
salón FREEDOM Jitka Svobodová, Č. Budějovice; KRÉDO CB, s. r. o. Dubné; KVĚTINÁŘSTVÍ,
ŽELEZÁŘSTVÍ Radek Šustr, Ledenice; LB
MINERALS, a. s. Borovany; Lékárna PILULKA,
Ledenice; LIPNO - LINE, Lipno nad Vltavou;
MALÍŘSTVÍ Pavel Sláma, Libín; MARIUS PEDERSEN, Borovany; MO ČRS, Ledenice; MO ČSV
Ledenice; MOSLED s. r. o., České Budějovice;
NEKVINDA, Libín; PODLAHY Luboš Hajný, Ledenice; POKRÝVAČSTVÍ BENEŠ – VIRŠÍK, Lišov; PRODEJ ZMRZLINY Jan Junek, Ledenice;
REHABILITACE Mgr. Iva Hrušková, Ledenice;
SAVE ENERGY, České Budějovice; SDRUŽENÉ
LESY Ledenice–Borovany; SKLENÁŘSTVÍ Pavel Mego, Č. B.; SPORT Cukrárna U Fabiánů,
Ledenice; STAVITELSTVÍ Matourek, Rudolfov; STAVITELSTVÍ David Borovka, Ledenice;
SUPER LEVNÉ PC Zbyněk Slach, Ledenice; Tiskárna JAVA, Třeboň; TOI-TOI, České Budějovice;
VK ÚKLID Václav Voharčík, Zborov; ZEMNÍ
PRÁCE Radek Candra, Miletín; ZEMNÍ PRÁCE
Petr Manda, Ledenice

PODĚKOVÁNÍ
SPONZORŮM
20. živnostenský ples
v Zalinech
Autoservis Jiří Seiml, Bemi Tvaroh,
Beton Hronek, Bláha Martin,
Drogerie DM, Elektroinstalace Klečka,
Farma Papáček, Farma MíčkaVáša,
Fiktus Josef, Hamlet production,
HR Technik, Jatka Lišov Petr Číhal,
Novotný Petr, Profant sádrokartony,
Projekční kancelář g.s. Vochozka,
Pronovo, Račák zednictví,
Stavitelství Briezstienský,
Super Levná PC, Štark keramika,
Tvaroh hrnčířství, Tetragon,
Truhlářství Volf, Farma Uhlíř Jaroslav,
Záviš servis zahradní techniky,
Železářství Šustr,
a dalším 41 sponzorům.
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ZO SPCCH BOROVANY–LEDENICE
V březnu oslaví své životní jubileum naši členové: pan Jaroslav Černý z Borovan,
paní Ivanka Maňhalová z Borovan a paní Květuše Fabiánová z Ledenic.
Za členy posíláme přání:
Léta letí, léta běží, vy jste však stále svěží,
že je Vám zas o rok víc, nic si z toho nedělejte,
života si nadále ve zdraví užívejte.
¡ Na koupání do Gmündu pojedeme 10. dubna.
¡ Rovněž cvičení v bazénu ZŠ Borovany pokračuje, je škoda, že členové z Borovan a
okolí toho málo využívají, naopak z Českých Budějovic rádi přijedou.
¡ Ve dnech 16. a 17. dubna se koná Velikonoční výstava v Ledenicích.
¡ Členská schůze SPCCH je domluvená na 25. dubna.
¡ Ještě máme místa do Podhájské na Slovensku, v termínu 11.–17. května.
Na dopravu se vybírá 1 500 Kč.
¡ V červnu plánujeme jednodenní zájezd.
¡ Na rekondici na Šumavě v Nové Huti je možno se přihlásit, termín je od 13. září.
¡ Pobyt v Sezimově Ústí pro členy i nečleny plánujeme začátkem listopadu.
Na všechny tyto naše akce je možné se přihlásit u paní Himlové, která Vám zodpoví
všechny otázky.
Rekondice a bazén v ZŠ Borovany je pouze pro členy, ale na ostatních akcích rádi přivítáme i nečleny.
Podrobnější informace vždy v příštím zpravodaji.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová, předsedkyně

Z NAZARETU
¢ Hledáme dobrovolníka na šití

Potřebovali bychom někoho šikovného, ideálně
s vlastním šicím strojem, kdo by nám pomohl zabydlet
Centrum denních služeb.
Jedná se o jednoduché šití - hlavně závěsy a čtvercové látky
na potažení židlí. Každá hodina dobrá!
Kontakt: Bc. Lucie Kavalíková, tel. 775 525 780.

¢ Jarní inspirace z Nazaretu

V našem obchůdku si můžete vybrat nové květináče nebo truhlíky na jarní výsadbu
květin a zakoupit si nový hrnek na kávu či čaj.
Máme otevřeno:
PO, ST, PÁ od 8.00 do 15.00
ÚT, ČT od 8.00 do 17.00
Hospodářská Markéta

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Annou Krofikovou z Ledenic,
zemřela dne 14. února ve věku 80 let.

Členové výboru
Sboru dobrovolných hasičů
v Ledenicích
děkují všem sponzorům,
kteří přispěli do tomboly
hasičského plesu
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INFORMACE
Z KNIHOVNY
Ze statistiky:
Stav knihovního fondu ke konci minulého
roku byl 9 355 svazků. Čtenářů bylo v loňském roce registrováno 316, z toho 105 mužů
a 211 žen, čtenářů do 15 let je přihlášených
138. Knihovnu navštívili celkem 4 982 krát a
vypůjčili si 14 256 knih a časopisů. Internetových služeb v knihovně využilo 312 návštěvníků. Do nákupu nových knih a časopisů bylo
investováno 56 904 Kč. Díky této částce se náš
knihovní fond v loňském roce rozrostl o 351 nových svazků. Stejný počet nových knih jsme
zapůjčili během roku výměnnými soubory
z Jihočeské vědecké knihovny. Za obnovu
knihovního fondu a umožnění nákupu literárních novinek je třeba poděkovat Úřadu městyse Ledenice, který každoročně ze svého
rozpočtu uvolňuje finanční prostředky. Na
nákup nových knih jsou použity i vybrané registrační poplatky a upomínky od čtenářů.

Březen – měsíc čtenářů

I v letošním roce zaregistruje naše knihovna všechny nové čtenáře zdarma. Cestu k nám
si jako každé jaro 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 nové čtenáře!
jf

Místní knihovna Ledenice
nabízí svým čtenářům
literární novinky:
Pro děti a mládež:
Zdeněk Miler
Veselá kniha o malém krtkovi
Daniela Krolupperová Bubáček
Susanne Berner
Léto
Gabriela Kopcová Pohádky od vody
Lewis Carroll
Alenka v říši divů
Johanna Spyriová
Heidi, děvčátko z hor
Charlotte Bronteová Jana Eyrová
Disney
Zvonilka – Piráti
Dagmar Pilařová
Malá mořská víla
Sněhurka
Popelka
Červená karkulka
Pro dospělé čtenáře:
Marek Epstein
Dravec
Irena Fuchsová
Když je kolo v kufru
Lidmila Kábrtová
Místa ve tmě
Markéta Lukášková Panda v nesnázích
Michael Třeštík
Ledaže se spletu
Helena Kratochvílová Jedna musí z kola ven
Hana Whitton
Agentka
Dana Hlavatá
Nic nemusím
Petra Nagyová
Chci jen tvé dobro
David Morrell
Stopy mizí v mlze
J. D. Robb
Riskovat se musí
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MAS Sdružení Růže podpořila talentované děti
Na dvě stě lidí se sešlo koncem ledna
v Kulturním domě v Trhových Svinech na
slavnostním večeru spojeném s oceňováním
talentovaných dětí „Talent v MASce“. MAS
ocenila výkony celkem 56 dětí, jednotlivců
i členů kolektivů s mimořádnými výsledky
v různých oblastech.
„Jsme sice malým, ale i u nás žijí šikovné
děti“ řekla manažerka MAS Zuzana Guthová,
„mnohé se mohou pochlubit medailemi z evropských soutěží nebo i z mistrovství světa“.
Nešlo tu jen o proslovy a rozdávání diplomů a cen, ale i o vystoupení oceněných, kdy
zazněly hudební kousky ve špičkovém provedení dětských muzikantů. Když zazněla upravená „Vltava“ od Bedřicha Smetany v podání
flétnistů Gabriely a Lukáše Tlapových z Ločenic, byli dojati snad všichni. Hra Štěpánky
Čermákové z Benešova nad Černou na akordeon ohromila svojí profesionalitou. Účastníci
si poslechli také esej s názvem Hotel Svět
v podání autorky Adély Černé ze Srubce, která
vyhrála 2. místo v celostátní literární soutěži.
„Ani nevíte, jaké to je pro ta děcka zážitek,
když hrají před nabitým sálem!“ poznamenal
otec patnáctilétého Vaška Voharčíka ze Zborova, který má za sebou celou řadu úspěšných
vystoupení u nás i v zahraničí.
„Moc děkuji za kluky, že jste nás sem pozvali, byl to pro ně skvělý zážitek“ pochvaloval si Miloslav Faltus, trenér florbalového
týmu z Malont, finalistů evropského šampionátu a otec nositelky bronzové medaile z mistrovství světa ve stejném sportu.
Dětem, ale i jejich rodičům, trenérům a učitelům poděkovali za krásné výkony starostka
Trhových Svinů Věra Korčaková, předseda
MAS Stanislav Malík i krajský radní pro kulturu a venkov Pavel Hroch.
„Talentovaných dětí je hodně, ale jen ti
opravdoví dříči mohou dosáhnout špičkových
výkonů“, poznamenal Stanislav Malík, předseda MAS „děti potřebuji kvalitní vedení a my
si ceníme toho, že v našem regionu žijí lidé,
kteří chtějí s dětmi pracovat, často ve svém
volném čase, a dovedou v nich talent rozvíjet“.
Z Nových Hradů byli ocenění Vojtěch
Švarc a Josef Štangl, studenti Gymnázia v Tr-

hových Svinech, kteří se umístili na 2. místě
v krajském kole Dějepisné soutěže studentů
gymnázií a na 16. místě v Česko-slovenském
finále Dějepisné soutěže. Oceněny byli i mimořádné výkony Tomáše Balka v karate, který
mimo jiné obsadil 2. místo kraji ve své kategorii
a na Bohemia Open získal 3. místo.
Z Trhových Svinů byli podpořeni bratři Jakub a David Vašíčkovi za vynikající úspěchy
v softballu, kdy spolu s národním týmem ČR
obsadili skvělé 7. Místo na mistrovství světa v
Kanadě, dále 2. místo na Mistrovství ČR Juniorů s týmem Žraloci Ledenice, a David navíc
ještě s týmem mužů 3. místo v extralize ČR.
Muzikanti Hubert Smolík získal první místo v kraji ve hře na lesní roh a Matěj Hulička
druhé místo ve hře na příčnou flétnu.
Pavla Kunzová z Gymnázia Trhové Sviny
se umístila na skvělém 3. místě v celostátní
přehlídce Středoškolské odborné činnosti v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí.
Horní Stropnici reprezentoval František
Šulista, studující Gymnázium v Trhových Svinech za 2. místo v krajském kole Dějepisné
soutěže studentů gymnázií a na 16. místě v Česko-slovenském finále Dějepisné soutěže.
Z Ledenic byl oceněn softbalový oddíl žáci
Žraloci Ledenice, který získal nádherné 1. místo na Mistrovství ČR. Oceněn byl i Klub lodních modelářů za vynikající výsledky v rámci
ČR i mezinárodních soutěžích. Karatista Petr
Pelikán z Ledenic byl oceněn za 1. a 2. místo
národním poháru dorostu, juniorů a seniorů, za
1. Místo v Bohemia Open a 2. místo na mistrovství ČR.
V kategorii umělecké byl oceněn neuvěřitelně všestranný talent Vaška Voharčíka ze
Zborova, který hraje na klávesy, na trubku i
zpívá, a to za bronz na hudební olympiádě ČR,
stříbro na mezinárodní přehlídce ZUŠ.
Z Borovan byly oceněny dvě slečny a to
Annemarie Oesterreicher za 2. místo v mezinárodní soutěži houslových talentů a
1. místo v sólovém zpěvu v okresní soutěži
ZUŠ a Isabela Fialková za vynikající výsledky ve hře na zobcovou flétnu. Isabela
získala 1. místo v ústředním kole soutěží

MŠMT a řadi dalších vynikajících výsledků v krajských soutěžích.
Benešov nad Černou vynikajícím způsobem reprezentuje Štěpánka Čermáková svojí
hrou na akordeon. Štěpánka se umístila na
Mezinárodních akordeonových dnech v Ostravě ve stříbrném pásmu a excelovala v řadě
národních i mezinárodních soutěžích.
Z Ločenic byli oceněni sourozenci Gabriela a Lukáš Tlapovi za hru na flétnu. Gabriela
obsadila stříbrné pásmo v národní soutěži,
1. místo v kraji a 1. místo na mezinárodní soutěži Novohradská flétna. Lukáš obsadil ve své
kategorii bronzové pásmo v národní soutěži a
1. místo na mezinárodní soutěži Novohradská
flétna.
Malonty reprezentuje vynikajícím způsobem oddíl florbalu TJ Hraničář, který na mezinárodním turnaji ve Švédsko vybojoval 2. místo a
v mezinárodním turnaji na Slovensku dokonce
1. místo. To že florbal se zde hraje skutečně na
špičkové úrovni, svědčí i fakt, že dcera trenéra
Faltuse spolu s národním florbalovým týmem
vybojovala bronzovou medaili na mistrovství
světa. V Malontech ale žijí i nadějní muzikanti, např. Matěj Hrtus, který obsadil první místo
v krajské soutěži v sólové hře kytaru.
Srubec na přehlídce talentovaných dětí reprezentovala Adéla Černá, které získala 2. místo
celostátní literární soutěži a na česko slovenském festivalu literární tvorby mládeže čestné
uznání.
Ze Sv. Ján nad Malší jsme ocenili Tadeáška Tvaroha za místění ve Zlatém pásmu v národní soutěži ve hře na flétnu, za 1. místo
v krajské soutěži a za 1. místo v mezinárodní
soutěži Novohradská flétna.
Věříme, že i příští rok bude moci podpořit
jednotlivce i dětské kolektivy za vynikající
úspěchy v soutěžích krajské a vyšší úrovně.
Nominace na ocenění dětí do 19 let a dětských kolektivů za úspěchy ve školním roce
2018/2019 bude MAS přijímat od června
2019 do konce října 2019.
Zuzana Guthová

POČET OBYVATEL K 31. 12. 2018
V únorovém Ledenickém zpravodaji byla zveřejněna tabulka s počty obyvatel v Ledenicích a
osadách k 31. 12. 2018. Následně bylo zjištěno, že počet obyvatel se v Zalinách v prosinci
změnil o jednu osobu.
Správné údaje tak jsou:
Část

počet

muži

ženy

narození

muži

ženy

zemřelí

muži

ženy

Ledenice

1915

962

953

25

16

9

18

7

11

Růžov

16

8

8

0

0

0

0

0

0

Zborov

205

95

110

4

1

3

1

0

1

Ohrazení

139

72

67

0

0

0

0

0

0

78

38

40

1

1

0

1

0

1

Ohrazeníčko
Zaliny

Václav Voharčík

CELKEM

116

65

51

2

1

1

1

0

1

2469

1240

1229

32

19

13

21

7

14

10
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Raná péče děkuje za podporu
Rádi bychom poděkovali všem přispěvatelům do sbírkové kasičky umístěné v drogerii
u Žaludů na náměstí v Ledenicích. Kasička je
zde od roku 2015 a celkem se do ní do konce
roku 2019 vybralo 18 600 Kč. Děkujeme také
paní Žaludové a všem prodávajícím, bez jejichž péče by se kasička neplnila.
Peníze jsou využity pro zajištění služby raná
péče, která je určená rodinám dětí s obtížným
životním startem. Poradkyně rané péče poskytují odbornou pomoc s vývojem dítěte a podporují celou rodinu. Raná péče je v České
republice profesionální službou sociální prevence, přichází hned, když ji rodiče potřebují
a je rodinám poskytována zdarma. Klientem
českobudějovické Společnosti pro ranou péči
jsou rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let
nebo s dětmi nedonošenými, které potřebují
podpořit ve vývoji tak, aby byly jejich potíže
co nejdříve minimalizovány. Délka poskytování služby je pro každého klienta různá, záleží na jeho potřebách, s každou rodinou je

„Kriminalitu zastavit
nedokážeme. Pomáhat jejím
obětem však umíme již 28 let“

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou a
bezplatnou pomoc obětem kriminality v ČR
bez rozdílu věku, pohlaví a druhu trestného
činu. Pomoc obětem a svědkům trestných činů
v Jihočeském kraji zajišťuje pobočka v Českých Budějovicích. Bezplatně poskytuje odborné psychosociální poradenství a právní
informace, diskrétní a nestranné služby a v neposlední řadě také nadstandardní služby obětem a pozůstalým po obětech závažných
násilných trestných činů (krátkodobá psychoterapie, doprovod k soudu, aj.)
Bílý kruh bezpečí
Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: 734 479 644
E-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz
NONSTOP LINKA:116 006
Případová manažerka
pomoc zvlášť zranitelným obětem
a pozůstalým
Po
8.00 – 15.30
Út
8.00 – 17.00
St, Čt
8.00 – 15.30
Pá
8.00 – 15.00
Bezplatná poradna je otevřena:
Úterý 17–19 hodin (bez objednání, vždy přítomen právník a psycholog)
Čtvrtek 17–19 hodin (pouze pro objednané).
Zodpovědné osoby:
Jednatelka – doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Případová manažerka – Bc. Gabriela Papežová
Více info na www.bkb.cz

vše individuálně naplánováno a rodiče jsou
aktivními partnery. Když se rodičům narodí
miminko a jeho zdravotní stav není v pořádku,
potřebují podporu, pomoc a informace. Stejně
tak, objeví-li se zdravotní komplikace během
vývoje. Účast a pochopení od rodiny a blízkých
jim pomůže najít si ke svému dítěti cestu a využít
svoji lásku a sílu ke zvládnutí situace. Informace, odborná pomoc a psychická podpora je naučí
zvládat nové rodičovské dovednosti a jak se
doma starat o dítě se specifickými potřebami.
Zákonem je raná péče vymezena jako služba
terénní, odehrává se v přirozeném prostředí
rodiny – doma. Základní formou rané péče je
tedy konzultace v rodině. Ta umožňuje individuální přístup a „šít služby pro každou rodinu
na míru“. Má to význam pro všechny zúčastněné – rodiče nemusí dítě nikam vozit, cestovat za pomocí a opouštět jeho sourozence, dítě
není unaveno cestou, je ve svém prostředí a
projevuje se spontánně. S rodinou pracuje jedna poradkyně rané péče, která tak doma může
reagovat s ohledem na situaci, prostředí a

možnosti rodiny. Spolupráce poradkyně s jednou rodinou může trvat více než 6 let.
Společnost pro ranou péči, pobočka České
Budějovice má letos 25. narozeniny, to je již
cesta čtvrt století službou, která se od formy
dobrovolnictví 80. let posunula do kvalitní
profesionální podoby garantované státem. Během těch 25 let prošlo službou 450 rodin z Jihočeského kraje a části kraje Vysočina. Díky
týmu pracovníků rané péče se jim podařilo vychovávat dítě se zdravotními obtížemi doma a
mohli svůj život zvládat lépe.
Více informací najdete na www.ranapece.cz,
na sociálních sítích a kdokoli z týmu pracoviště
zodpoví případné dotazy.
Za Společnost pro ranou péči, pobočka
Č. Budějovice Mgr. Martina Papoušková
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Mladí šachisté v Ledenicích
Od září běží v Ledenicích šachový kroužek.
V sobotu 26. ledna jsme vyrazili se sedmi mladými nadějnými šachisty na náš první turnaj do Veselí nad Lužnicí. Výsledek pro nás byl
rozhodně velkým úspěchem, neboť Ondřej Chadima vybojoval zlato
v kategorii D. Ze sedmi partií prohrál pouze jednu. I ostatní si nevedli
špatně. Atmosféra toho dne všechny pohltila a celý den i přes velkou
únavu bojovali ze všech sil. V neděli 3. února dva naši šachisté zkusili
štěstí na miniturnaji v Nových Hradech, kde zvítězili. Další šachové
klání bude u nás, v Ledenicích 10. března 2019. Svou účast přislíbili šachisté z Nových Hradů a Horní Stropnice. Turnaj je určen pro děti od
6 do 11 let. Konat se bude na malém pavilonu základní školy. Startovné
je 50 Kč. Chceš přijít? Stačí poslat přihlášku do 7. března na email
lemikr@seznam.cz se jménem a datem narození dítěte.
Budeme se těšit.
Kryštof Míka, vedoucí mladých šachistů

Příprava na novou sezonu
v plném proudu
V minulé sezoně byli softbaloví Žraloci mimořádně úspěšní.
A to nejen v kategorii dospělých, ale také v mládežnických. Kategorie žáků (do 13 let) vybojovala na podzim v Havlíčkově Brodě titul
Mistrů České republiky. Většina úspěšných chlapců poté přešla do
kategorie kadetů, nicméně svým následovníkům nasadili pomyslnou laťku hodně vysoko…
Od listopadu začala zimní příprava v ledenické sokolovně. Na jejím začátku bylo nutné si nejprve od softbalu odpočinout, a tak jsme
zlepšovali běh, posilovali a vyzkoušeli i jiné sporty. Před Vánoci už
se nám po softbalu začalo stýskat, a tak jsme hned po Novém roce začali s trénováním softbalových dovedností. Tréninky jsou nyní zaměřené na pálení ale i správnou techniku házení a chytání míčů. Občas
nezapomeneme vložit trénink zaměřený na kondici a obratnost.
V průběhu prvních tří měsíců tohoto roku nás také čekají tři celodenní soustředění v Horní Stropnici a Nových Hradech. Stejný
program absolvují také naše mladé slečny do 13 let hrající kategorii
žákyň. Soustředění mají holky a kluci společná, na tréninky se však
musí dělit, protože by se najednou do sokolovny nevešli. Zima už se
nám zdá být poněkud dlouhá. Málo platné, jsme venkovní sport a už
se těšíme, až budeme trénovat zase venku na našem oranžovém
království, zase kluci i holky pěkně pohromadě!
Se začátkem jara se rozběhnou i mládežnické soutěže. Žákyně
budou hrát ligu žákyň, oblastní přebor a pohár České softbalové asociace, žáci odehrají stejné soutěže ve své kategorii a navíc mezinárodní turnaj Memoriál Mikea Stapletona v Praze.
Pepa Ižof, Žraloci Ledenice U13
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ZALINSKÝ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
Měsíc leden patří v posledních letech stolnímu tenisu. Přátelé a nadšenci tohoto sportu se tentokrát sešli v sobotu 26. ledna 2019, tradičně
v hasičském sále SDH Zaliny.
Tento 13. ročník stolního klání si opět našel své věrné zástupce, konkrétně 25 nadšených hráčů, z toho 14 mužů, 4 ženy a 7 dětí.
Turnaj se nesl v přátelské atmosféře, kde mottem bylo, zúčastnit
se a pobavit se, nikoliv vyhrát :-). Nicméně pro všechny nadšené
sportovce byly připraveny milé pozornosti a pro tři nejlepší hráče zasloužené poháry.
Výsledky:
Muži: 1. Radek Huska,
2. Přemek Šesták, 3. Libor Pitra
Ženy: 1. Daniela Pitrová,
2. Petra Revajová, 3. Markéta Viktorová
Děti: 1. Matěj Seiml,
2. Marek Beran, 3. Šimon Beran
Touto cestou bych ráda poděkovala sponzorům a všem ostatním, bez jejichž nejen finanční pomoci by se tento přátelský turnaj
neuskutečnil:
Městys Ledenice, Keramika Štark, Michal
Nechanický, Radek Huska, Přemysl Šesták a
Libor Pitra.
Mimořádné poděkování náleží Jaroslavu
Klečkovi, který se chopil organizace letošního
turnaje již po třinácté. Všichni doufáme, že
tomu není naposled!
Na viděnou v příštím roce :)
Kristina Hudatzká

KONCERT ŽÁKŮ
ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Středa 13. března 2019, začátek v 17 h
Divadelní sál Ledenice

Půlhodinka s kronikářem
Téma: Osudy ledenických kostelních zvonů
Kdy: čtvrtek 4. dubna 2019 od 18 h
Kde: společenská místnost DPS

Městys Ledenice pro Vás připravuje

komiksovou komedii v podání
Hrošího divadla Borovany

RYCHLÉ ŠÍPY
Jaroslav Foglar
Divadelní sál Ledenice

Pátek 17. května v 19.02 hod.
Neděle 19. května v 18.02 hod.
Cena 60 Kč
Vstupenky budou v předprodeji
od úterý 23. dubna v Drogerii u Žaludů
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
při Základní umělecké škole
F. Pišingera Trhové Sviny
si Vás dovoluje pozvat

na klavírní recitál

Ivana Klánského
27. března 2019 v 19 hodin
Kulturní dům Trhové Sviny
Vstupné 200 Kč (důchodci 100 Kč, děti zdarma)
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj,
Nadace Český hudební fond,
město Trhové Sviny, městys Ledenice, městys Besednice

INFORMACE LEDENICKÝCH RYBÁŘŮ
¢ JARNÍ VÝLOV CIHELNÝ NA MYSLETÍNĚ
Sobota 23. 3. 2019 od 07 hodin

¢ RYBÍ HODY
Sobota 30. 3. 2019, sál U Králů, Hraje S. A. M.
Rezervace míst: Cukrárna U Fabiánů, tel. 737 684 552
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VYPLATILO SE
Výsledky mnoha dětských členů za rok 2018
se celkově klubu velice vyplatily. Místní akční
skupina (MAS) Sdružení Růže vyhodnotila jednotlivé i celkové výsledky v technické disciplíně
a za vynikající výsledky a reprezentaci regionu v zájmových aktivitách odměnila prvenstvím Klub lodních modelářů v Ledenicích.
K ocenění patřila i pěkná finanční částka, která bude použita pro rozvoj modelářské práce
dětí v dílnách.
Klub lodních modelářů děkuje MAS Sdružení Růže.
Za KLoM Jiří Hinterhölz

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

XX. ROČNÍK OBNOVENÉ

STŘELECKÉ
SOUTĚŽE

„O PUTOVNÍ POHÁR LEDENIC“

Sobota 16. březen 2019
Sokolovna Ledenice, startovné 20 Kč

Věkové kategorie a začátky:

VOLEJBALOVÝ ODDÍL
TJ Slavoj Ledenice

HLEDÁ NOVÉ
SPOLUHRÁČE
Přijď si zahrát nebo jen tak „zapinkat“
Bližší informace na tel: 731 534 327

A - děti do 9 let
B - děti do 12 let
C - mládež do 15 let
D - ženy nad 15 let
E - muži nad 15 let
F – muži nad 45 let
G – ženy nad 45 let

8.30 h
8.30 h
10.00 h
13.15 h
13.15 h
13.15 h
13.15 h

Pro vítěze jsou připraveny ceny,
občerstvení zajištěno,
přezůvky s sebou

otevřeno
PO–ČT 9.00–17.00
PÁ 9.00–15.00
¡ pánské stříhání KAŽDÝ DEN
¡ dárkové poukázky v prodeji
v případě nepřítomnosti v provozovně,
zvoňte na domovní zvonek
objednávky na tel. čísle 607 930 786
Ivana Brůhová,
Náměstí 145, Ledenice

POZOR DOVOLENÁ
19. 4. – 5. 5. 2019

Koupím zahradu nebo
pozemek s připojením
na elektřinu
Tel. 608 257 720

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

březen 2019
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Výkonný výbor

Tělovýchovné jednoty Slavoj Ledenice
srdečně zve členy TJ na

Výroční členskou schůzi,
která se koná

v sobotu 13. 4. 2019
od 18.30 v Sále u Králů

Pobytový zájezd do Chorvatska
Nejen pro seniory!!!
6. 9. – 15. 9. 2019

CHORVATSKO – UMAG (ISTRIE)
DEPANDANCE JADRAN**
U HOTELU ADRIATIC
Pokoje jsou se starším vybavením, ale všechny mají balkony.
Pokoje nemají možnost přistýlky.

Cena za osobu

6.590 Kč

Cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7x polopenzi švédský stůl
k snídani i k večeři, k večeři neomezené nápoje – víno červené
i bílé, pivo, ovocné šťávy, úklid pokoje 2 x týdně, výměnu ručníků,
závěrečný úklid, autobusovou dopravu, pobytovou taxu,
službu delegáta, pojištění proti úpadku CK.
Přihlášky do 30. března u pí Paulové
na tel. č. 723 226 657
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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
e-mail: info@gkl-ledenice.cz § mobil: 602 662 693
Na Zahradách 630, Ledenice
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