duben 2019

www.ledenice.cz

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

1

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

Zapište si do diáře …
ČT

I v letošním roce můžete před Velikonocemi navštívit tradiční Velikonoční výstavu U Králů.
Vidět i nakoupit zde můžete dekorace s velikonoční tématikou

PŘIPRAVUJEME

NA KVĚTEN
ČT

2. 5.
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
Rožmberský úředník Jan Ledenický

PÁ

10. 5.
KONCERT
KE DNI VÍTĚZSTVÍ
Sylvie Sedlecká, Zuzana Zaimlová,
Ivana Sedlecká

SO

11. 5.
JÍZDA PRO RŮŽI

NE

12. 5.
KONCERT KE DNI MATEK
Sokolovna Ledenice od 14 h

PÁ

17. 5.
RYCHLÉ ŠÍPY
divadelní představení
Hroší divadlo Borovany
Divadelní sál Ledenice od 19.02 h

NE

19. 5.
RYCHLÉ ŠÍPY
divadelní představení
Hroší divadlo Borovany
Divadelní sál Ledenice od 18.02 h

PÁ

24. 5.
I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

Třídění odpadu
v Ledenicích
Občané Ledenic si již zvykli, že v obci jsou
umístěny kontejnery na tříděný odpad (papír,
plasty, sklo, elektro, šaty a obuv). Za to, že
tyto kontejnery využívají a nezbavují se odpadu na černých skládkách, jim rozhodně patří
dík. Zároveň bychom však rádi upozornili na
to, že v Ledenicích je občanům k dispozici i
odpadový dvůr. Pokud tedy máte větší množství odpadu, neodkládejte ho v okolí kontejnerů, ale využijte právě odpadový dvůr.
Odpadový dvůr se nachází v ulici 5. května
vedle provozovny Super levná PC.
Provozní doba:
Každé pondělí od 15.00 do 19.00 hodin
První sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin
Obyvatelé s trvalým pobytem v Ledenicích
a zaplaceným poplatkem za odpady mají dle
místní vyhlášky možnost zdarma ukládat do
odpadového dvora:
- kov,
- nebezpečný odpad,
- papír,
- plast,
- pneumatiky,
- sklo,
- velkoobjemový odpad.
Děkujeme všem občanům, kteří vědí, jak
s odpady zacházet a neznečišťují veřejná prostranství hromadami krabic, kartonů a rozbitých sklenic a lahví.

11. 4.
Promítání filmu
DOBRÝ SOKOL BENDA
Divadelní sál v 18 h
SO
13. 4.
Výlet do Novohradských hor
BÄRENSTEIN
ZROZENÍ ČERNÉ
NE
14. 4.
JÍZDA ZRUČNOSTI
u domu s peč. službou od 13 h
ÚT
16. 4.
VELIKONOČNÍ KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ
ÚT a ST 16. a 17. 4.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
sál U Králů
PÁ
19. 4.
VELIKONOČNÍ PRODEJ RYB
sádka Lazna
PÁ
19. 4.
IV. ROČNÍK
BADMINTONOVÉHO
TURNAJE PRO DOSPĚLÉ
o velikonočního beránka
sokolovna Ledenice od 8.30 h
NE
21. 4.
LEDENICKÝ TRAILOVÝ BĚH
sportovní areál od 9 h
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.
TRADIČNÍ LEDENICKÁ
MÁJKA
U rybníka Horní Jáma
od cca 16 h
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse ze dne 27. února
Rada městyse projednala a schválila:
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330046636/001 s E.ON Distribuce a. s.,
na pozemku par. č. 4638/1 a 4638/11 v k. ú.
Ledenice pro stavbu „Ledenice par 124 p.
Petráš – NN“ za cenu 1.000 Kč bez DPH.
 pronájem části pozemku par. č. 4651/1 v k.
2
ú. Ledenice o výměře 7 m od dubna do září
2019 za smluvní cenu 1.000 Kč/měsíc žadateli za účelem umístění prodejního stánku.
RM pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
 žádost k technické infrastruktuře novostavby RD v Zalinách na par. č. 567/2 a č. 563/3
v k. ú. Zaliny.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromé akce v termínech 6. 4. 2019, 8. 6.
2019, 7. 9. 2019.
 dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu a obstarání správy a provozu veřejného vodovodu
a kanalizace v Borovanech a Ledenicích
uzavřené dne 29. 10. 1996.
 žádost o souhlas se stavbou budoucích přípojek (ČEVAK a E.ON), které povedou
přes pozemek par. č. 1436 k novostavbě RD
v Zalinách.
 příspěvek 20.000 Kč na provoz prodejny se
smíšeným zbožím ve Zborově na základě žádosti osadního výboru o finanční podporu.

ZE ŠKOLY

Co dělají deváťáci?
V únoru jsem žáky 9. třídy přihlásila do
soutěže vyhlášené k 70. výročí založení nakladatelství Albatros (dříve SNDK). Vypravili
jsme se tedy společně do místní knihovny, která žákům posloužila jako pracoviště, v němž
plnili deset zadaných úkolů. Měli například
zjistit autory či ilustrátory určitých knih, vyhledávat knihy s hrdiny konkrétního jména, poznat
autora ilustrace nebo spisovatele podle fotografie. Také se pídili po místních spisovatelích a

duben 2019
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 27. února

Rada městyse projednala:
 celkem 66 písemných žádostí spolků a neziskových organizací o poskytnutí účelové
dotace anebo finančního daru z rozpočtu
městyse Ledenice, na celoroční činnost
nebo jednorázové akce v roce 2019, které
byly podány v termínu do 31. 1. 2019. RM
schválila 65 žádostí:
- rozdělení výše účelových dotací žadatelům v jednotlivých případech do výše
50 tis. Kč a
- rozdělení výše finančních darů žadatelům v jednotlivých případech do výše
20 tis. Kč.
V celkové výši 681.000 Kč z rozpočtu městyse Ledenice na rok 2019.
RM doporučila 1 žádost na schválení do Zastupitelstva městyse.
RM pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních a darovacích smluv s jednotlivými
žadateli schválených žádostí.

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:
 uzavření smlouvy o směně a kupní smlouvy:
- společnost VISHNYAKOFF se zavazuje převést do vlastnictví městyse Ledenice vlastnické právo k části pozemku
par. č. 3920/278, a to oddělené části G
2
o výměře 756 m a městys Ledenice se
zavazuje převést do vlastnictví společnosti VISHNYAKOFF vlastnické právo
k části pozemku par. č. 3920/139, a to od2
dělené části B o výměře 802 m dle geometrického plánu č. 1529-3/2019
- společnost HOME POND se zavazuje
převést do vlastnictví městyse Ledenice
vlastnické právo k části pozemku par. č.
2920/280, a to oddělené části F o výměře
2
90 m a městys Ledenice se zavazuje převést do vlastnictví společnosti HOME
POND vlastnické právo k části pozemku
par. č. 3920/139, a to oddělené části C
2
o výměře 45 m dle geometrického plánu
č. 1529-3/2019.
Zastupitelstvo městyse pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní s investorem stavby „Ledenice, Zborov – ZTV“.
Zastupitelstvo městyse pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
 příspěvek na pořízení osvětlení softbalového hřiště v Ledenicích dle schváleného rozpočtu na rok 2019.
 podání žádosti o dotaci „ Ledenice, stavební
úpravy víceúčelové budovy č. p. 70“ (výstavba obecních bytů).
 pořízení nového osobního automobilu pro
potřeby městyse Ledenice.

jejich díle nebo pátrali po nejstarší knize vydané
nakladatelstvím Albatros (mohli hledat i doma).
Úlovkem byly knížky vydané v padesátých a
šedesátých letech minulého století. Svou práci
museli žáci zdokumentovat, a tak jeden z nich
vše nafotil a snímky společně s odpověďmi
byly poslány do nakladatelství.
Hned počátkem března jsem deváťáky ještě
vzala na exkurzi do vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Zde se seznámili s jejími
jednotlivými částmi a možnostmi, které jim
tyto prostory jako budoucím studentům středních škol nabízejí. Dozvěděli se tak, jak se zaregistrovat, jak si vypůjčit, co vše je v nabídce

– jaké typy materiálů knihovna nabízí, jak funguje studovna, na koho se obrátit s dotazem či
problémem nebo jak využívat knihovnu z pohodlí domova. Mimo jiné byli žáci seznámeni
i s historií vědecké knihovny a jejími pobočkami. Také odpovídali na otázky položené
paní průvodkyní, mohli si prohlédnout knihy
či časopisy a noviny.
Poděkovat bych chtěla paní Fraňkové, která
nám místní knihovnu pro únorové bádání zapůjčila a zároveň zprostředkovala návštěvu
vědecké knihovny. Dík patří i deváťákům za
jejich účast, snahu a dobré vystupování.
Mgr. J. Dastichová

 žádosti o přidělení uvolněných bytů č. 30/A
a č. 44/B v DPS , Školní 588, Ledenice žadatelům.
 žádost o souhlas s novostavbou RD na par.
č. 193/21 a prodloužením vodovodu na par.
č. 199/1 a 4609/9 v k. ú. Ledenice dle předložené dokumentace.
 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5.
2013, o provádění celoroční údržby veřejné
zeleně v městysu Ledenice.

duben 2019

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

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.
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KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
Zásahy v souvislosti
s vichřicí Eberhard:
¡ 10. 3. – padlý strom přes silnici
u křižovatky na Radostice,
větev v silnici u Trocnova (17.45)
¡ 10. 3. – ulomená část stromu
(zasahující do silnice)
za Slavošovicemi (21.20)
¡ 11. 3. – padlý strom v silnici za
Komařicemi směrem na Střížov (5.50)

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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MINIPROJEKTY V ANGLIČTINĚ
Druhé pololetí zahájili osmáci miniprojektem o USA. V rámci výuky anglického jazyka se seznamovali se základními reáliemi, cvičili
orientaci na mapě a tvoření vět. Poté si každý zvolil jeden americký
stát, shromáždil údaje a obrázky, vytvořil plakát a připravil si povídání o daném státě v anglickém jazyce. Nakonec byli žáci rozděleni do
třech skupin a prezentovali své projekty před žáky zbývajících ročníků druhého stupně.
Žáci 7. třídy zpracovávali miniprojekt Future World. Šlo o téma
vize budoucnosti. Na základě probraného učiva o způsobech vyjádření
budoucího času v angličtině vyrobili plakát s ilustracemi a popisem života lidstva s roboty v budoucnosti. Potom představili své projekty
v jiných třídách, stejně jako osmáci.
Všichni žáci se prezentace zhostili velice dobře, zkusili překonat
trému, rozvíjeli řečové dovednosti a posílili své jazykové a vyjadřovací
schopnosti i sebevědomí. Byli prostě SUPER.
Mgr. J. Dastichová
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Do školní jídelny ZŠ, ZUŠ a MŠ LEDENICE
hledáme novou posilu do týmu na pozici

Kuchař/ka
na samostatnou přípravu jídel. Kladný vztah k vaření
kvalitní a zdravé stravy pro děti i dospělé.

Požadujeme:
¡ výuční list, předchozí praxe – VÝHODOU
¡ zájem o gastronomii,spolehlivost a samostatnost

Nabízíme:
¡
¡
¡
¡

nástup: září 2019
8 hodinová směna, HPP
zvýhodněné stravování, příspěvek z FKSP
plat dle praxe v rámci celostátně platných tabulek

V případě zájmu kontaktujte kancelář školy
na telefonním čísle 387 995 365 nebo
p. ředitele Mgr. Vladislava Šestáka
na emailu: reditel@zs.ledenice.cz

Šiju, šiješ, šijeme …
V předmětu Člověk a svět práce si žáci osmého a devátého ročníku
mohli ušít něco praktického. Osmáci zhotovili kuchyňskou chňapku a
zástěru: od přípravy papírového střihu přes nastřižení, nastehování až
po ušití. Deváťáci vytvořili polštářky i s povlaky. Začínali přípravou
střiže, zhotovením sypku, jeho nacpáním a končili ušitím povlaku.
Každý žák si tak vyzkoušel ruční (stehování) i strojové (entlování, sešívání) šití. Již od počátku se žáci rázně pustili do díla a obstojně si vedli
nejen dívky, ale i hoši, z nichž leckteří byli dokonce preciznější a zruč-

nější. Některým žákům nešlo navléknout nit, jiní bojovali s přišpendlením látky, další poprvé ve svém životě přišívali knoflík a většina z nich
také poprvé usedla k šicímu stroji. Všechny překážky ale zdárně překonali a za své výtvory se nemusejí stydět. Ostatně, polštáře jste mohli vidět na vánoční výstavě a chňapky se zástěrami budete moci obdivovat
o Velikonocích. Jsem na osmáky i deváťáky moc pyšná. A navíc, fotky
pracovního procesu jsou ke zhlédnutí na facebooku školy.
Mgr. J. Dastichová
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Turnaj ve florbale
Dne 15. 3. 2019 jsme v 6:45 s výběrem
žáků osmé a deváté třídy nasedli na autobus a
vydali se do Suchdola nad Lužnicí. Tam už na
nás čekala připravená tělocvična, která byla
skoro dvakrát větší než naše sokolovna. Kluci
se rychle převlékli a začali se rozehrávat. Po
chvilce se k nám ještě přidal domácí tým a tým
Rapšachu. Po krátkém nástupu jsme se vrhli
do prvního zápasu s domácími. Kluci nezvyklí
velkého prostoru se na hřišti docela hledali a
bohužel prohráli první zápas 1:6. Pak jsme sledovali zápas domácích s Rapšachem, který se
štěstím vyhráli hosté těsně 4:3. Poté naši začali bojovat proti Rapšachu. Celý zápas kluci dotahovali, bohužel vyrovnávací gól, který dali,
viděli jen diváci na galerii a my jsme se o něm
dozvěděli až po zápase. A tak se skóre zastavilo na stavu 3:4 v náš neprospěch. Při slavnostním vyhodnocení jsme tedy obdrželi pohár za
pěkné třetí místo. J
Vzhledem k tomu, že bylo dost času do odjezdu autobusu, zahráli si ještě kluci přátelský
zápas s domácím týmem a tentokrát prohráli
jen těsně. Nakonec si alespoň spravili chuť závěrečnými nájezdy, které vyhráli 4:2. Přivezli
jsme si kromě poháru i cenné zkušenosti.
Mgr. Pavel Mařík

Ledeničtí šachisté si dojeli pro medaile
Celkem sedm žáků, kteří navštěvují od září šachový kroužek pod vedením Kryštofa Míky,
opět báječně reprezentovalo Ledenice. V sobotu 23. 3. 2019 se výprava vydala v 7 hodin ráno
vlakem do Písku, kde se konal 4. turnaj v rapid šachu mládeže-open „Velká cena Jihočeského
kraje KP 2018/19“. Po prvních dvou kolech se mi zdálo, že naše brzké vstávání a dlouhá cesta
byly zbytečné. Třetí kolo nastartovalo naději na vítězství. Mladí šachisté začali „drtit“ své soupeře. Ve čtvrtém, pátém i šestém kole padaly samé výhry. Sedmá partie byla nejnapínavější.
Honzík a Ondra věděli, že pokud překonají celodenní únavu a ještě jednou zachovají klid a plné
soustředění, bude je čekat šance na vedoucí pozice. Všichni dali do posledního kola vše, co mohli. Hurá, sláva!!! Ledeničtí si vezou dvě medaile domů. Ondřej Chadima ve skupině D a Jan Petráš ve skupině F vybojovali stříbro. Zuzana Chadimová obsadila šesté místo, Nicolas Čech
osmé, v závěsu byla Marie Petrášová, Martin Pučalík a Patrik Sedlák. Všichni hráli skvěle, i
když se někteří neprobojovali na stupně vítězů. Na těchto velkých turnajích je minimální odpočinek, velkou roli hraje brzké vstávání, stres, nervozita, přítomnost starších soupeřů, vydýchaný
vzduch, …
Náročný den si všichni užili. Příjemná cesta vlakem, krásná procházka píseckým parkem, kolem řeky Otavy a nejstaršího kamenného mostu v Čechách, podél městských hradeb, Podskalím,
to vše a krásné počasí bylo pro děvčata a chlapce odměnou. Do Budějovic jsme všichni dorazili
v 18.00 hod.
Doufám, že v příští sezoně, budou naši žáci a žákyně opět úspěšní.
Mgr. Marie Petrášová
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HIMALÁJSKÝ
DOTEK
V LEDENICÍCH
V pátek 1. března proběhla v ledenickém
divadelním sálu přednáška jednoho z nejzkušenějších českých himalájských lezců Honzy
Trávy Trávníčka, který přijal pozvání skupiny
ledenických milovníků hor a horských treků.
Na skvělou přednášku nejen o horských trekách, ale i nelehkém životě cestovatele, doplněnou fotografickou projekcí zavítalo mnoho
diváků z Ledenic, ale i okolí.
Honza Tráva Trávníček již vystoupil na pět
osmitisícovek – Gašerbrum (2009), Manáslu
(2011), Annapurnu (2012), K2 (2014) a Čo
Oju (2016). Vysokohorské lezení bez kyslíkového přístroje a pobyt v horách se stalo jeho životní náplní a proto svůj čas dělí mezi náročné
expedice a horské treky. Přednáší nejen o „dobývání“ osmitisícových vrcholů, ale i o nejkrásnějších trekách v Nepálu, které jsou běžně
dostupné všem milovníkům hor. S „Trávou“ se
dostaneme na Kalla Patthar – božskou vyhlídku na Mt. Everest, Gokyo Lake – nejkrásnější

jezero Nepálu, slavný průsmyk Thorong La, a
nebo na technicky jednoduchou horu Mera
Peak (6 461 m).
Možná vás bude zajímat, že v současné
době připravuje trasu nepálského treku právě
pro Ledeňáky. A tak se může stát, že na příští
přednášce vás přivítá někdo, koho dobře znáte. Uvidíme …
jk

Z NAZARETU
„Každý má nějaký handicap, každý má nějaké obdarování.“
Nazaret mimo chráněné textilní a keramické dílny provozuje také sociální služby určené lidem s postižením od 18 let. Hlavním posláním je přispět k jejich aktivnímu přístupu k životu a
začlenění do společnosti.

V současné době přijímáme nové klienty:
DO CENTRA DENNÍCH SLUŽEB
Nabízíme pomoc s hygienou či stravováním, doprovod, cvičení, muzikoterapii, výtvarné činnosti, keramiku, relaxaci, sport (Boccia), výlety, kulturní akce aj. Plnohodnotně prožít den, příležitost k setkávání, podpora soběstačnosti a sociálního kontaktu.
DO SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Nabízíme pomoc s hygienou či stravováním, podpora pracovních návyků, těžištěm je práce s hlínou (keramika) a s vlnou (plstění). Možná příprava na chráněný trh práce.
Nabízíme také MOŽNOST DOPRAVY z bydliště a zpět.
Centrum denních služeb a doprava jsou poskytovány za úhradu, služby Sociálně terapeutické
dílny zdarma.
Pokud si myslíte, že Vám nebo někomu blízkému mohou naše služby pomoci,
napište nám či se přijďte podívat (kontakt: Bc. Lucie Kavalíková, tel. 775 525 780,
socialni.nazaret@gmail.com).

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME
Nazaret se úspěšně zapojil do grantového programu obchodního řetězce Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ s projektem Putování s Oslem – letní tábor pro postižené. Tábora se
účastní současní, ale i bývalí klienti střediska a další lidé s handicapem. Z celkem 536 žádostí náš projekt postoupil do regionálního finále. Ucházeli jsme se o první příčku v Tesco
obchodě Domoradická v Českém Krumlově společně se dvěma dalšími projekty. O vítězi
rozhodovali zákazníci obchodu Tesco hlasováním – za jeden nákup obdrželi jeden žeton,
který vhodili do kasičky vybranému projektu. Po sečtení všech žetonů jsme získali celkem
3 305 hlasů, čímž jsme se umístili na krásném druhém místě a získali finanční podporu 16 000
Kč pro náš projekt. Děkujeme mnohokrát všem, kteří nás podpořili! Máme obrovskou radost.
Letos pojedeme poprvé do nového objektu Modrá kotva v Mrákotíně. Už se moc těšíme na naše
letní táborové putování a na společný čas odpočinku, zábavy, setkávání a nových přátelství.

MINIFESTIVAL V PODZÁMČÍ
V sobotu 15. 6. 2019 proběhne druhý ročník Minifestivalu v Podzámčí. Jsme v plném proudu
příprav. Můžete se těšit na pestrý hudební program, na zajímavé workshopy a zábavné aktivity
pro děti i dospělé. Všechny vás srdečně zveme.
V příštích číslech zveřejníme podrobnosti a program.

Místní knihovna Ledenice
nabízí čtenářům
LITERÁRNÍ NOVINKY
Pro děti a mládež:
Zuzana Neubauerová
Kamarádi z manéže
Petr Šulc
Pejsek Tom na prázdninách
Ivana Peroutková Ukradené štěně
Gunilla Woldová Ema ve školce
Holly Webová
O zrzavém štěňátku
Astrid Fossová
Sestry ze sněhového království

Pro dospělé čtenáře:
Vlastimil Vondruška
Duch znojemských katakomb
Hana Marie Körnerová
Hlas kukačky
Alena Jakoubková
Manžel do domu…hůl do ruky
Jiří Hanibal
Baroni z Větrova
Petra Dvořáková Dědina
Alena Mornštajnová
Hotýlek
Helena Kratochvílová
Jedna musí z kola ven
Jana Poncarová Podbrdské ženy
Jiří Březina
Vzplanutí
Marie Lamballe Hortenziová zahrada
Ruth Dugdallová Má sestra a další lháři
Sophie Hanah
Neviděli jste Melody?
Bernard Minier Sestry
Jonas Jonasson
Stojednaletý stařík který se vrátil,
aby zachránil svět
POZVÁNKA NA

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
PRO DĚTI
čtvrtek 11. dubna 2019 od 16 h

UPOZORĚNÍ PRO ČTENÁŘE:
15.–18. duben 2019 DOVOLENÁ
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Rozšíření pečovatelské služby
Máme radost, že více než rok trvající projekt s názvem: „Rozvoj mobility terénní pečovatelské služby“ se naplnil. Pečovatelská
služba bude více dostupná zejména v odlehlých osadách regionu. Zvýšila se také naše
okamžitá kapacita z pěti na šest uživatelů v jeden okamžik. To vše díky nákupu tří nových
služebních vozů Dacia Dokker. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(č. výzvy 042/06_16_072/CLLD_15_01_238),
5. výzvy MAS Sdružení Růže – Sociální infrastruktura 2.
Cílem našeho projektu, který nyní budeme
plně realizovat, je rozšíření dostupnosti pečovatelské služby do malých obcí a osad regionu, kde
je v současné době málo anebo vůbec dostupná.
Úspěšné zakončení projektu by nebylo
možné bez předfinancování nákupu městem
Borovany. Za tuto možnost, která v Borovanech dlouhodobě funguje, a vstřícné osobní
jednání ještě jednou moc děkujeme. Bez spolupráce se státní, respektive obecní, správou
bychom nemohli služby uživatelům poskytovat v takové míře a kvalitě.

Možnost zapůjčení
elektrického zvedáku
Péče o seniory a těžce hendikepované osoby s sebou nese i fyzickou námahu, kterou musíme vynaložit při jejich přenášení z lůžka na
vozík nebo do koupelny. Při provádění těchto
úkonů je velmi důležitá bezpečnost, a to
pro osobu pečovanou i pečující. Pro tuto
nesnadnou činnost si můžete mimo jiné
i v Arše zapůjčit ELEKTRICKÝ ZVEDÁK.
Jeho rozměry jsou: šířka 60–92 cm (k rozšíření u přesunu na invalidní vozík), délka 110 cm.
Celková hmotnost zvedáku je vyšší – 40 kilo,
z důvodu vysoké nosnosti až 150 kilogramů.
Pomůcku půjčujeme za úhradu 400 korun měsíčně.
Bližší informace získáte na telefonním čísle
399 499 936 (sociální pracovnice Iva Jelínková), e-mailu: info@archaborovany.cz. Nebo
osobně v kanceláři Archy na Žižkovo náměstí
č. 149 (naproti autobusového nádraží).
Tereza Umlaufová, koordinátorka projektů

Takto zářil Měsíc nad Ledenicemi ve čtvrtek 21. března.
Jednalo se o tzv. superúplněk, kdy měsíc byl o něco větší než obvykle, protože se nacházel blíže
k Zemi. Tento mimořádný přírodní úkaz byl tentokrát ještě umocněn tím, že nastal o jarní rovnodennosti.
Foto jic

ZO SPCCH BOROVANY – LEDENICE
V dubnu oslaví své životní jubileum naše členky, paní Jana Votrubová a paní Jana Nechanická z Ledenic. Oběma děvčatům přejeme:
Jak se praví, zdraví je poklad pravý, proto si ho užívejte a na svět se usmívejte, přestože jste se
musely nachoditi hodně kroků, než jste se dočkaly těchto roků.
¡ Koupání členů i nečlenů v Gmündu máme domluveno na 10. dubna.
Zájemce rádi přihlásíme.
¡ Zveme všechny občany opět po roce na Velikonoční výstavu, která se koná 16. a 17. dubna
v Ledenicích „U Králů“ od 9 do 19 hodin v úterý a od 9 do 17 hodin ve středu. Opět si můžete prohlédnout zdobení kraslic, barvení, různé lepení látkou, slámou nebo i zdobení stužkami. Překvapením bude opět s velikonočními motivy od paní ze Suchdola nad Lužnicí,
dětí z MŠ a žáků ZŠ, družin a kroužku keramiky.
O dobroty ke kávě, čaji či grogu, zelňáky a bramboráčky se vám postarají naše pekařky.
¡ Členská schůze ZO SPCCH se koná 25. dubna od 14:00 hod. v sále „U Králů“ v Ledenicích. Hostem bude členka OV SPCCH z Českých Budějovic a zahraje i kapela H+H.
¡ V úterý 28. 5. se koná pro členy jednodenní zájezd do Třeboně, Nových Hradů, Dobré
Vody u Horní Stropnice (zde bude oběd) a do Žumberka. Autobusovou dopravu uhradí
ZO, vstupy 160 Kč si hradí členové.
¡ Na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou máme už vstupenky na 24. 7. – Lucerna a na 28.
8. – Naši furianti. Členové uhradí 150 Kč, nečlenové 200 Kč.
¡ Stále máme volná místa do Podhájské na Slovensku v termínu 11.–18. 5.
¡ Ze zdravotních důvodů nám odřekli někteří, kteří se přihlásili do Itálie, do Caorle.
Takže se stále můžete, v případě zájmu, přihlásit. Jedeme v termínu 7.–16. 6.
¡ Dále nabízíme rekondici na Šumavě v termínu 13.–20. 9. Plná penze za 3 700 Kč.
Možnost se hlásit od května, zároveň se zaplacením.
Veškeré akce budou postupně uveřejněné vždy v následujícím zpravodaji.
Informace o všech akcích podá paní Himlová, tel. 724 771 343.
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TJ Slavoj Ledenice děkuje
všem přispěvatelům do tomboly
Sportovního plesu.
Velice si toho vážíme!

Poděkování
Pořadatelé farního plesu děkují sponzorům za dary do tomboly a všem, kteří nám
udělali radost svou přítomností. Finanční
obnos získaný z prodeje tomboly poslouží
k potřebám naší farnosti a charitativním
účelům. Likvidaci lepry podporujeme již
řadu let. Ještě jednou děkujeme a těšíme se
na další společně prožitou radost.
L.T.

Jsou to srdcaři
Na pondělí 18. března přijali ledeničtí hasiči pozvání od svých kolegů z Hluboké u Borovan do dětského domova v Boršově nad
Vltavou. V něm měli hlubočtí hasiči vyprávět
dětem o své činnosti a zásazích nejen při požárech, dopravních nehodách, ale i povodních,
vichřicích, bouřkách apod. A protože se ledeničtí hasiči intenzivně věnují i práci s dětmi a
mládeží, měli naši hasiči připravenou i prezentaci o práci dětských hasičských družstev a
o soutěžích hasičského sportu. Součástí návštěvy byly i ukázky záchranářské techniky.
Hasiči v Hluboké u Borovan nedisponují tak
moderním vybavením, jako mají hasiči v Ledenicích a proto požádali ledenické kolegy
o spolupráci. A ti samozřejmě neodmítli. Dětem do Boršova přivezli ukázat hasičskou cisternu Renault Midlum 4x4, která byla středem
pozornosti celé návštěvy. Výpravu hasičů doprovodil do dětského domova i ledenický starosta Jiří Beneda, který všem dětem přivezl
zákusky z cukrárny pana Fabiána. S prázdnou
nepřijeli ani hlubočtí hasiči. Ti dětem předali
dort, oblečení a poukázku do hračkářství. jk
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Den otevřených dveří v depozitním objektu Jihočeského muzea
V úterý 12. března zpřístupnilo Jihočeské
muzeum veřejnosti dům č. p. 48 v ulici Dr.
Stejskala, který prošel kompletní rekonstrukcí. Dalo by se říci, že je celý nový, protože
z původní stavby byla zachována pouze čelní
zeď do ulice.
Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle
Ledenického zpravodaje, byl tento dům, zvaný U Marínů, domem s dlouhou historií a tak
možnost prohlédnout si ho zevnitř, přilákala
mnoho návštěvníků.
A tato možnost byla poslední na dlouhou
dobu, protože objekt bude sloužit Jihočeskému muzeu jako depozitář loutek a folkloru a
veřejnosti nebude přístupný.
Skupinky návštěvníků po objektu prováděl
a na otázky odpovídal vedoucí provozně technického oddělení Jihočeského muzea Ing. Jan
Pelech a příjemným překvapením bylo i zastavení ředitele muzea Ing. Františka Štangla, který k návštěvníkům také krátce promluvil. jk

Den otevřených dveří
v ledenické hasičárně
Otevření zrekonstruované hasičárny zahájil starosta SDH Ledenice Radek Frejlach. Ten
zájemcům podrobně vysvětlil, čeho se rekonstrukce týkala a jak byla hrazena. (Oprava
byla provedena za 4 287 000 Kč, z toho dotací
Ministerstva pro místní rozvoj byly hrazeny
náklady ve výši téměř 3 643 000 Kč a částku
644 000 Kč uhradil městys Ledenice ze svého
rozpočtu.)
S krátkým projevem vystoupil i starosta
městyse Ledenice Jiří Beneda, který vyzdvihl
úlohu zásahové jednotky i důležitost práce
hasičů v oblasti požárního sportu a práce
s mládeží. Emeritní velitel zásahové jednotky
Stanislav Frejlach zavzpomínal na postup obměny zásahových vozidel po současnou dobu,
kdy máme vybavení ve vysoké kvalitě.
K následné prohlídce vybavení zásahové
jednotky pozval velitel zásahové jednotky Miroslav Frejlach. Návštěvníci si mohli prohlédnout vybavení vozidel i garáže a členové ZJ
byli připraveni je provést interiérem. Odvážní
si mohli vyzkoušet dýchací přístroj vč. funkčního dýchání z kyslíkové bomby. V 1. patře
byli připraveni členové SDH, kteří provedli
zájemce horním patrem.
Jako poděkování obdrželi návštěvníci publikaci o historii a současnosti sboru dobrovolných hasičů v Ledenicích.
Děkujeme za návštěvu!
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Dětský karneval
v Zalinech
V neděli 17. března se v Zalinech uskutečnil dětský maškarní bál pro nejmenší děti.
Více jak 50 dětí si přišlo zasoutěžit, zatancovat, vyhrát nějakou sladkou dobrůtku a každý
si jistě domů odnesl nejednu krásnou cenu
z bohaté tomboly. Mezi maskami nechyběli
princezny, nevěsty, piráti, vojáci, kovboj, tygřík, včelička, dobrodruh, potápěč, čertice a další roztomilé a pracně vytvořené kostýmy. Pro
děti bylo také připraveno malování na obličej
a tím jistě mnohé z nich zkrášlily svou masku.
Ve všech soutěžích byli nejen sladkostmi, ale
i věcnými dárečky odměněni všichni zúčastnění, ať vyhráli nebo ne. Velký úspěch měl také
stánek s občerstvením, za který moc děkujeme
Marušce Bočkové.
O zábavný a veselý program se postaralo
Lucky Duo ze Zborova a tímto bych jim ráda
ještě jednou moc a moc poděkovala. Karneval
byl opravdu vydařený. Věřím, že odpoledne si
příjemně užily nejen děti, ale i všichni dospěláci. Obrovské díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci maškarního bálu.
Všichni doufáme, že se v tak hojném počtu
sejdeme na karnevale i příští rok.
Za tým maminek Jiřina Bláhová

Dětský maškarní
bál ve Zborově
V neděli 10. 3. 2019 jsme uspořádali ve
spolupráci se Zborovskou Bumbálkou tradiční
dětský maškarní bál. Již před třetí hodinou odpolední přicházely do kulturního domu ve
Zborově princezny, čerti, indiáni, námořníci a
další pohádkové bytosti. Pro malé i velké byly
na parketě bohatě vyzdobeného sálu připraveny různé soutěže, malování na obličej a bohatá
tombola. Brzy po začátku nebylo díky hudebnímu doprovodu DJ Natálka a Tomík na parketu k hnutí a všichni se skvěle bavili. Celé
odpoledne moderovalo DUO Lucka a Lucka,
které vytvořilo výtečnou náladu a skvěle bavilo
i dospělé publikum. Nakonec se vměstnalo do
sálu neuvěřitelných 201 lidí, z toho 90 dětí a
celá akce přinesla velmi kladné ohlasy přihlížejících dospěláků. Děkujeme městysu Ledenice
za finanční příspěvek a p.Voharčíkovi za poskytnuté zázemí a doufáme, že se s Vámi všemi
opět brzy setkáme.
Za ČSŽ Lucie Sedláková
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Maškarní ples SDH Ohrazeníčko
Na maškarním plese Ohrazeníčka v sobotu 2. března 2019 bylo opravdu veselo. Pokud jste měli
štěstí, dostalo se vám lékařské prohlídky profesionálního lékařského týmu. To vše za přítomnosti
kněze i smrťáčka, kdyby to náhodou nevyšlo. Pro pobavení tu byli klauni, sloupek před zborovskou
Bumbálkou naboural družstevní závozník Otík Rákosník, a kdo se nestihl po koupání v řece převléci,
mohl na taneční parket rovnou v plavkách. Děkujeme všem sponzorům za podporu plesu, kapele
SAM za skvělou hudbu a panu Václavu Voharčíkovi za poskytnutí sálu.
SDH Ohrazeníčko
Cenu za nejlepší a nejdotěrnější masku si letos odnesly mouchy

Lékařská prohlídka ať chcete, nebo nechcete

VELIKONOČNÍ KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Úterý 16. duben, začátek v 17 h
Divadelní sál Ledenice, vstupné dobrovolné
Ledeničtí rybáři oznamují

VELIKONOČNÍ PRODEJ RYB
Pátek 19. 4. od 9–11 h na sádce Lazna
(Při prodeji ryb bude probíhat i výdej tomboly z plesů)

Půlhodinka
s kronikářem
Téma: Rožmberský úředník Jan Ledenický
Kdy: čtvrtek 2. května 2019 od 18 h
Kde: společenská místnost DPS

Dětský maškarní bál ve Zborově

Z řeky rovnou na taneční parket
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JUNIOŘI V EXTRALIZE
Žraločí juniorský tým měl výbornou loňskou sezonu, kdy ovládl suverénně II. ligu, postoupil do nejvyšší soutěže a na mistrovství ČR kategorie U19 obsadil 2. místo. Tím zkompletoval medailovou sbírku naší
mládeže, když naši nejmladší vybojovali bronz, žáci poprvé v historii
titul a junioři stříbro. A zde se ukazují úzké souvislosti výborné práce
s mládeží a přechodu do dospělé kategorie, kde je náš tým také velmi
úspěšný.
Extraliga juniorů je nejlepší možnou přípravou pro přechod do dospělé kategorie. Proto jsme se začali svědomitě připravovat již od listopadu v tělocvičně. Zimní příprava se skládá zejména ze silových
tréninků doplněných o koordinační prvky. Mezi hráči nepatří k nejoblíbenějším, ale je nedílnou součástí dlouhodobé přípravy. Pouze silný a
koordinovaný hráč vydrží bez zranění odehrát velmi náročnou sezonu.
Nyní již ale všichni netrpělivě očekáváme přechod z tělocvičny na
hřiště. Abychom konečně viděli, co jsme přes zimu natrénovali a jak se
popasujeme s našimi soupeři. Věřím, že se nám bude dařit podávat dobré výkony a sezonu si užijeme a zakončíme ji dobrým výsledkem.
Za tým juniorů Michal Trtílek

Zima u softbalistů
Zimní přípravu kadetů jsme zahájili již tradičně tréninky v tělocvičně. Tým na začátku přípravy doplnilo několik chlapců, kteří postoupili
z týmu žáků o kategorii výš. Během zimy jsme absolvovali celkem tři
celodenní soustředění v hale v Horní Stropnici a na Nových Hradech a
jeden halový turnaj v Praze, na kterém jsme se umístili na krásném
3. místě v konkurenci celkem 9 týmů. Zimní příprava se soustředila
hlavně na souhru nově příchozích s těmi zkušenějšími. Zapracovali
jsme také na technice pálení, která bude v nové sezóně stěžejní. Cílem
letošní sezóny bude vybojovat místo na finálovém turnaji pro 4 nejlepší
týmy ligy kadetů. Liga kadetů je letos otevřená soutěž rozdělená na
4 divize, do kterých je rozděleno celkem 22 týmů z celé republiky. V divizi Jih se utkáme s týmy Trhové Sviny, Joudrs A, Sedlčany a Sezimovo Ústí. Pevně věříme, že cíl splníme a budeme se těšit z úspěchů
celého týmu.
Jana Borovková a Lukáš Míka

POZVÁNKA NA

IV. ROČNÍK

BADMINTONOVÉHO TURNAJE
PRO DOSPĚLÉ
Kde: sokolovna Ledenice

Kdy: na Velký pátek 19. dubna
Prezence od 8.30 h, zahájení turnaje v 9 h
Startovné dobrovolné
Drobné občerstvení od hráčů vítáno
Hrajeme o „velikonočního berana“

Oznámení pro členy TJ Slavoj Ledenice
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

duben 2019

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

13

ROZHOVOR: Věřím, že boj o záchranu nás nečeká
Máme dostatečně silný tým, říká trenér Jindra
Po zimní přípravě fotbalistů TJ Slavoj Ledenice hovoří trenér Stanislav Jindra. Rozhovor
vznikl před startem jara I. B třídy (sk. D) a je
doplněn o komentář po prvním utkání na hřišti
FK Kardašova Řečice (výhra Slavoje 3:1).
Trenére, zhodnoťte přípravu z pohledu tréninkových jednotek. Co jste na jaro chtěli
změnit ve hře?
Příprava proběhla víceméně podle mých
představ a jediné, co mě mrzí, byla někdy slabší účast hráčů na tréninku. Představoval jsem
si to trochu jinak, ale i s tím jsme si dokázali
poradit. Doufám, že jsme na jarní část soutěže
dobře připraveni. V herním projevu bychom
nechtěli nic závažného měnit, pouze bych byl
rád za více vstřelených gólů, protože šancí
jsme si vytvářeli dost.
Příprava čítala pět zápasů, vyhráli jste čtyři. Splnily zápasy vaše očekávání?
Očekávání zápasy víceméně splnily. Nejlepší zápasy jsme odehráli asi s Dřítní a rakouským Diersbachem. Vyzkoušeli jsme si
nové složení útočné dvojice a v této spolupráci
bylo určitě více pozitivního než negativního, i
když pořád je co zlepšovat.

Kádr po nepovedeném podzimu opustili
Šerhakl a Haberle, naopak přišel Viktor Svoboda. Na jaké místo s týmem pomýšlíte?
Jelikož je Viktor mladý a běhavý hráč, tak
bude asi nejčastěji nastupovat jako krajní záložník. Teď už záleží jenom na něm, jak se
svou šancí naloží a jak rychle přivykne dospělému fotbalu, protože rozdíl mezi dorostem a
muži je někdy velký. Tým máme dostatečně
silný i zkušený, takže hlavní cíl je vyhnout se
záchranářským starostem a co nejdříve hrát
klidný střed tabulky. Věřím ale, že můžeme
ještě promluvit do bojů o vyšší příčky.
AKTUALIZOVÁNO: Slavoj vyhrál první
jarní zápas v K. Řečici 3:1
„Bohužel se nám před prvním jarním zápasem nepříjemně zranil Kuba Fošum, což je citelná ztráta a mrzí mě to. Zareagovali jsme na
to jednoduše – v případě potřeby nám pomůže
Michal Bez, který sice před sezonou oficiálně
skončil, ale pořád je to i bez tréninků hráč vysokých kvalit. V Kardašce jsme hráli v kombinované sestavě a kluky jsem musel pochválit.
Měli jsme více vyložených šancí a hra byla
dobrá. Pokud takto zahrajeme i doma se Studenou, o výhru se nebojím. Spodku tabulky

ŽRALOCI OPĚT
MEZI NEJLEPŠÍMI
SPORTOVCI
Sportovec okresu České Budějovice
V březnu proběhlo vyhlášení výsledků ankety Sportovec okresu České Budějovice 2018
Vyhlašovatelem ankety je VV Okresní sdružení ČUS České Budějovice z. s. ve spolupráci
s Českobudějovickým deníkem.
Za rok 2018 získali Ledeničtí sportovci dvě
ocenění. V kategorii jednotlivců se na druhém
místě umístila softbalistka Veronika Pecková.
A softbalu patřilo i další ocenění. Na druhém
místě se v kategorii kolektivů umístil tým žen
ledenických softbalistek.

Sportovec okresu České Budějovice

Sportovec Jihočeského kraje
V domě kultury Metropol v Českých Budějovicích se v úterý 26. března udělovalo
ocenění Sportovec Jihočeského kraje 2018.
V kategorii kolektivů do 15 let se na prvním
místě umístili naši žáci, kteří se v softbalu stali
Mistry ČR 2018.
Gratulujeme!

Sportovec Jihočeského kraje

bychom se rychle vyhnuli a mohli mít úspěšné
jaro,“ uvedl trenér po prvním jarním utkání.
Komplexní informace, statistiky a rozhovory
jsou průběžně na webu tjslavojledenice-fotbal.cz
(mhe)
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LEDENICKÉ STŘÍLENÍ
Za účasti stovky střelců se v sobotu 16. března odehrál již dvacátý ročník střelecké soutěže
O putovní pohár starosty městyse Ledenice.
V dopolední části se vystřídalo 33 závodníků v dětských kategoriích.
Odpoledne, které je určeno mládeži nad
15 let a dospělým, se v sokolovně pohybovalo
70 soutěžících. Po loňském roce, kdy se soutěže zúčastnilo sedmdesát střelců, jsme byli letošní
účastí velmi mile překvapeni. A to především
v dospěláckých kategoriích. Jako každý rok, tak
i letos se čekalo, zda loňský vítěz obhájí pohár.
A ani tentokrát se to nepodařilo. Po napínavém
vyhlašování byl absolutním vítězem s největším počtem bodů vyhlášen Jaroslav Šesták.
Gratulujeme!
Závěrem poděkování hasičům, Mgr. Pavlu
Vaňkovi, rodině Tomandlových, členům komise pro mládež a všem, kteří se podíleli na
realizaci letošní soutěže.
jk

Výsledky:
Kategorie A , B
- maximální nástřel 100 b
(terč o velikosti 15,5 cm, vzdálenost 7 m)
Kategorie C až G
- maximální nástřel 150 b
(terč o velikosti 8,5 cm, vzdálenost 10 m)
kategorie A - děti do 9 let
1. Petr Jindra (85 bodů)
2. Zoran Čirkovič (83 b)
3. Nicolas Čech (80 b)

Zahájení soutěže dětských kategorií
kategorie B- děti do 12 let
1. Miroslav Kloc (94 b)
2. Šimon Beran (90 b)
3. Jana Křížová (89 b)

kategorie E - muži do 45 let
1. Václav Hinterhölz ml. (119 b)
2. Jiří Straka ml. (117 b)
3. Aleš Duda st. (115 b)

kategorie C- mládež do 15 let
1. Veronika Bláhová (108 b)
2. Tomáš Horký (99 b)
3. Marek Fyrbach (88 b)

kategorie F - ženy nad 45 let
1. Ivana Pecková (117 b)
2. Jitka Tomandlová (105 b)
3. Jana Hartová (105 b)

kategorie D - ženy do 45 let
1. Lucka Koblasová (111 b)
2. Jana Votrubová (100 b)
3. Lenka Bláhová (98 b)

kategorie G - muži nad 45 let
1. Jaroslav Šesták (121 b) absolutní vítěz
2. Jiří Hanzal (117 b)
3. Jiří Volf (112 b)

Nejmenší děti mohou využít pomoci dospělých

Absolutním vítězem a držitelem putovního poháru se stal Jaroslav Šesták
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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 14. 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

TIP NA VÝLET

16. 4. 2019, 19 hod.

Večer s Naďou
Konvalinkovou
Vynikající divadelní, televizní i filmová
herečka zavzpomíná ve svém pořadu na
svůj život, na svoje divadelní začátky
i celoživotní přátelství s Květou Fialovou.

Kulturně-spolkový dům,
Česká ulice 74, Nové Hrady
Pořádá KIC N. Hrady, tel. 386 362 195
Vstupné: 150 Kč www.kicnovehrady.cz
Vstupenky: KIC Nové Hrady
nebo www.cbsystem.cz

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
18. 4. – 5. 5. 2019

Z LEDENICKÉ FARNOSTI

Velikonoční bohoslužby
¡
¡
¡
¡
¡

18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.

Zelený čtvrtek
18 h
Velký pátek
18 h
Bílá sobota
20 h
Boží hod velikonoční 9.30 h
Velikonoční pondělí 9.30 h

Hostem bude Mons. Aleš Opatrný

Uzávěrka
příštího vydání
Ledenického
zpravodaje
je 25. dubna
2019
Své příspěvky
můžete zasílat
na adresu:
Městys Ledenice,
podatelna, Náměstí 89,
373 11 Ledenice,
nebo na e-mail:
kultura@ledenice.cz

PAVEL SLÁMA

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

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

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

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks

Prodej: Ledenice – u restaurace Na Plácku
23. dubna a 31. května 2019 v 10.10 hod.
14. května a 13. června 2019 v 15.45 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
Tel. č. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

PRONAJMU ZAHRÁDKU
v lokalitě nad Hradským rybníkem

Tel.: 602 579 013

18

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2019

Ledenický zpravodaj. Vydává městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČ 245 135. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 11x v roce 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 25.4.2019, vyjde 9.5.2019. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

