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

Březen 2020

tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Zapište si do diáře …

Zajímá vás historie věže ledenického kostela? Více informací si můžete přečíst na str. 7

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 29. 1. 2020
Rada městyse projednala a neschválila:
 žádost o připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením dne 10. března 2020 tibetské vlajky na budově úřadu
nebo jiném čestném místě.
Rada městyse projednala a schválila:
 smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB-014330048130/001 na pozemek par. č.
563/40, 2161/3, 2161/5, 2222/2, 2232/9,
2438/2, 2438/18, 2501/1, 2520/5 v k. ú.
Zborov s E.ON Distribuce a. s., pro stavbu
„Ohrazeníčko 4 x RD – kabel NN“ za cenu
15.100 Kč bez DPH.
 žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2020 na poskytování terénní sociální
služby rané péče ve výši 8.000, Kč.
 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na částečné krytí nákladů spojených
s poskytováním sociální služby.
 žádost o úpravu ceny za úklid.
 posouzení kvalifikace „Novostavba základní
školy – PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRSKÁ
ČINNOST“. A pověřuje starostu městyse
podpisem Rozhodnutí zadavatele o posouzení kvalifikace.

 nájemní smlouvu s Vodafone Czech Republic a. s. na pronájem části nemovitosti, a to
část ochozu a zábradlí na vrcholu vodojemu
pro vedení kabelové trasy (specifikováno
a zakresleno v příloze 1). Předmět nájmu
bude nájemcem užíván pro výstavbu, provoz, údržbu a úpravy dočasného zařízení
pro přenos signálů sítě elektrických komunikací, zejména veřejné mobilní sítě, a to za
úplatu.
 žádost o umístění anténní technologie na
vodojemu Borovany pro společnost PODA
a. s., pronájem nebytových prostor (zábradlí a ochoz na vodárenské věži v Tovární
2
ulici) o velikosti cca 5 m stavby bez č. p./č. e.,
která je součástí st. p. č. 962 v k. ú. Borovany, na
dobu určitou do 31. 12. 2021 za smluvní nájemné. (Městys Ledenice je vlastníkem ¼ k celku).
 schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě č.
60161/99 na provoz, sběr a odstranění odpadů ze sběrného dvora v Ledenicích uzavřené od 1. 1. 2000.
 zveřejnění nabídky pronájmu restaurace na
náměstí v Ledenicích.
Rada městyse vzala na vědomí:
 odstoupení od úmyslu provozovat pohostinství na náměstí v Ledenicích.
pokračování na str. 2

Čtvrtek 12. 3. od 18 h
RYBNÍKY
přednáška z cyklu Genius Loci
Novohradských hor
Sobota 14. 3. od 8.30 h
STŘELECKÁ SOUTĚŽ
Sokolovna Ledenice
Úterý 17. 3. od 17 h
JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ,
ZUŠ A MŠ LEDENICE
Divadelní sál Ledenice
Sobota 21. 3. od 9 h
NULTÝ ROČNÍK
JARNÍHO TURNAJE
VE STOLNÍM TENISE
Sokolovna Ledenice
Sobota 21. 3. od 20 h
FERRARI BAR LEDENICE
Slavíme 12. narozeniny
Neděle 22. 3. od 9 h
3. LEDENICKÝ BAZÁREK
Sál U Králů
Sobota 28. 3. od 19.00 h
RYBÍ HODY
Sál U Králů
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
Čtvrtek 2. 4. od 18 h
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
Sobota 4. 4. od 18 h
JARNÍ KONCERT
Divadelní sál Ledenice
Úterý 7. 4. a středa 8. 4.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Sál U Králů
Úterý 7. 4. od 14 h
VELIKONOČNÍ JARMARK
ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Náměstí Ledenice
Neděle 19. 4. od 18 h
O ČTRNÁCT DNÍ DŘÍVE
ANEB SVOBODA
NADVAKRÁT
Hudební komedie

Místní knihovna Ledenice
ČTVRTEK 9. dubna 2020
– DOVOLENÁ –
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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.

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 12. 2. 2020
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 zadání výběrového řízení na akci „Stezka
Ledenice, úsek Ohrazeníčko – U Císaře –
ČSPH Ledenice“.
 celkem 57 písemných žádostí spolků a
neziskových organizací (9x dotace a 48x
finanční dar) o poskytnutí účelové dotace
nebo finančního daru z rozpočtu městyse Ledenice, na celoroční činnost nebo jednorázové akce v roce 2020. Rozdělení finančních
darů žadatelům v jednotlivých případech do
výše 20 tis. Kč a účelových dotací žadatelům
v jednotlivých případech nad výši 20 tis. Kč.
Celková výše finančních darů a účelových
dotací 726.200 Kč.
 zadání výběrového řízení na akci „Ledenice
– ulice Dr. Stejskala, stavební úpravy“.
 výběrové řízení na akci „Interiér hospody
Ledenice“. Jako nejvhodnější nabídka byla
podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou od firmy
Truhlářství FENCL s.r.o., Náměstí č. p. 79,
373 11 Ledenice.
 opravu havarijního stavu opěrné zdi u DPS,
Školní č. p. 588, Ledenice.

 žádost o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví k pozemku par. č. 3881/1 –
2
trvalý travní porost o výměře 8112 m
a 3898/2 – trvalý travní porost o výměře
2
3004 m v k. ú. Ledenice. Městys Ledenice
je vlastníkem podílu ve výši jedné ideální
třetiny pozemku par. č. 3881/1 a pozemku
par. č. 3898/2 v k. ú. Ledenice. Geometrickým plánem č. 1561-81/2019 byl z parc KN
č. 3881/1 oddělen díl označená jako parc.
2
KN č. 3881/5 o výměře 2704 m a z par. KN
č. 3898/2 byl oddělen díl označen jako par.
2
KN č. 3898/9 o výměře 1001m . Účastníci
smlouvy o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví k nemovitým věcem se
spolu dohodli, že nově vzniklé pozemky
par. KN č. 3881/5 – trvalý travní porost
2
o výměře 2704 m a par. KN č. 3898/9 – tr2
valý travní porost o výměře 1001 m v k. ú.
Ledenice se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi nabývá do svého výlučného vlastnictví městys Ledenice.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 žádost ředitele školy ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice, přeloženou z minulého zasedání, kde byl
ředitel školy a starosta pověřen k zjištění
posouzení projektantem k možné přestavbě
prostor pro ZUŠ. A souhlasí s využitím
prostor v objektu na Náměstí č. p. 70, Ledenice pro ZUŠ Ledenice.

Počet obyvatel k 31. 12. 2019
počet

muži

ženy

narození

muži

ženy

zemřelí

muži

ženy

Ledenice

1913

953

960

19

11

8

19

12

7

Růžov

12

7

5

0

0

0

0

0

0

Zborov

200

94

106

2

1

1

2

1

1

Ohrazení

139

72

67

2

1

1

0

0

0
0

Zaliny
CELKEM

84

42

42

1

1

0

0

0

121

67

54

2

2

0

2

1

1

2469

1235

1234

26

16

10

23

14
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Vichřice Sabine

způsobila škody i v Ledenicích
Ledenicemi se Sabine prohnala v pondělí
10. února a poničila nejvyšší část ledenického
kostela tzv. makovici a křížek.
Ve vychýlené poloze vydržel kříž ještě týden, ale v pondělí 17. února se i s makovicí zřítil na zem.
V makovici byly uloženy měděné tubusy
s historickými materiály.
V současné době je řešen způsob opravy.
Křížek s makovicí i tubusy (doplněnými současnými materiály) budou navráceny na vrchol kostelní věže.

Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 žádost na prodej pozemku par. č. 3898/6
2
o výměře 74 m , části pozemku par. č.
2
3852/3 o výměře cca 1069 m , části pozemku 3881/1 (po vypořádání podílového
spoluvlastnictví dle GP č. 1561-81/2019
pozemek označen par. č. 3881/5) o výmě2
ře cca 1070 m a části pozemku par. č.
3898/2 (po vypořádání podílového spoluvlastnictví dle GP č. 1561-81/2019 pozemek označen par. č. 3898/9) o výměře cca
2
317 m vše v k. ú. Ledenice.
 nabídku na prodej pozemku par. č. 1802,
1803, 1805, 1824, 1826, 1827, 1913, 1920,
1924 a 1937 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovice.
 směnu pozemku par. č. 1542/6 (ostatní plo2
cha / jiná plocha) o výměře 156 m a pozemku par. č. st. 58/2 (zastavěná plocha a
2
nádvoří) o výměře 35 m za pozemek par. č.
1671/5 (ostatní plocha / ostatní komunika2
ce) o výměře 190 m v k. ú. Ohrazení. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků činí
2
1m.
 návrh na koupi pozemku par. č. 2423/13,
2423/17, 2423/21, 55/20, 55/32 v k. ú.
Zborov a pozemku par. č. 636/2, 640/3,
812/2, 813/2 v k. ú. Nová Ves u Českých
Budějovic.
Městys Ledenice nabízí

Část

Ohrazeníčko

Pozemky

volné parkovací místo
č. 6 na parkovišti Na Oborách
v Ledenicích

Cena 1.200 Kč/rok
Informace na tel. 389 604 754
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Pan starosta na návštěvě
v mateřské školce
Před Vánoci navštívily na radnici pana starostu děti z mateřské školy a přinesly mu malé vánoční překvapení. Byl to kalendář na rok 2020
sestavený z obrázků namalovaných dětmi z oddělení Sluníček. Panu
starostovi udělal dárek velkou radost a nyní navštívil děti v mateřské
školce, aby jim poděkoval. A s prázdnou nepřišel ani on. Mikroregion
Sdružení Růže ve spolupráci s městysem Ledenice vydal omalovánky
pro děti, ve kterých jsou znázorněny jeho členské obce a Ledenice samozřejmě nechybí. A právě tyto omalovánky pan starosta přinesl všem
dětem jako poděkování za krásný kalendář.
jk

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
Výjezd 30. 1.
Ledenice, požár na půdě rodinného domu

Poděkování hasičům
Vážený pane starosto,
bezmála 1000 vícečetných události eviduje
Operační a informační středisko Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje v souvislosti s orkánem Sabine, který se přehnal
přes naše území v pondělí dne 10. února 2020.
0d čtvrté hodiny ranní byly nasazovány do
akce jednotky požární ochrany napříč celým
krajem až do pozdních nočních hodin s tím, že
spousta práce na ně čekala i den následující,
tedy 11. února 2020. V terénu byly stovky jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.
Na operačním středisku pracovala posílená
směna s maximálním nasazením a vypětím.
Všichni zasahovali s jediným cílem zlikvidovat následky silného větru, předcházet dalším
škodám na majetku a újmě na zdraví. V terénu
na hasiče čekaly stovky popadaných stromů,
odtržené střechy, uvolněné billboardy.
Dovolte mi, vážený pane starosto, abych
jménem svým i jménem Hasičského záchran-

ného sboru Jihočeského kraje poděkoval za
obětavou práci členů Vaší zásahové jednotky.
Práce v takových podmínkách je nebezpečná a
Vaši hasiči prokázali velký kus odvahy, zdatnosti a umu. Patří jim za to naše profesní díky a
díky všech, kterým pomohli při obnově průjezdnosti komunikací, odstranění ohrožení jejich
nemovitosti, zajistili průjezd sanitních vozidel
a při celé řadě dalších činností.
V neposlední řadě chci poděkovat velitelům
jednotek za vzornou spolupráci s Operačním a
informačním střediskem HZS Jihočeského kraje, která výrazně usnadnila operační řízení takového počtu jednotek v terénu.
Jsme si vědomi, že bez prokázané akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí by řešení události takového rozsahu
nebylo možné.
S úctou plk. Ing. Lubomír Bureš,
ředitel HZS Jihočeského kraje

Děkuji za bleskový zásah ledenickým hasičům při zásahu u požáru rodinného domu
a také děkuji panu Studenému za upozornění na vznikající požár.
Josef Duda
Paní Marie Čouzová (sousedka) připojuje své poděkování všem zasahujícím hasičům za
ohleduplné a vstřícné jednání při obavách majitelů sousedních domů o majetek.

Výjezdy 10. 2. dopoledne
Renault
1) Zaliny – strom
2) Malé Dubičné – 2 stromy
3) Vidov – strom
4) Střecha RD – Jaselská ul., ČB
– uvolněné hliníkové šablony
5) u Štecherova mlýna – strom
6) Litvínovice – strom
7) Sjezd z ČB na Litvínovice – strom
8) Nové Třebotovice
– odlomená vrchní část stromu
9) Kaliště – nalomená silná větev u RD
Tatra
1) Zaliny – strom
2) Zabezpečení střechy
– Senovážné náměstí, ČB
3) Zborov – strom
Odpoledne
Tatra
1) směr Borovany – větve
Renault
1) Zaliny – spadané tašky ze střechy
2) pod VD Ledenický nábytek – strom
3) Ostrolovský Újezd – strom
4) Střížov – utržená plechová krytina
střechy 3 x 10 m
5) Doudleby – plech ze střechy
6) Ledenice – nahlášený plech na budově
fary – ve skutečnosti však ohnutý kříž
na kostelní věži
Další výjezdy
11. 2. Zaliny směrem od Ledenic,
1 strom (Renault)
19. 2. Ledenice – zlomené silné větve
visící ze stromu v areálu MŠ
23. 2. Padlé stromy na silnici
směrem na Slavošovice
24. 2. Padlé stromy směrem
na Borovany (1.33 h)
24. 2. Asistence výškové technice,
Ledenice
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INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LEDENICÍCH
NA ŠKOLNÍ ROK 2020–2021

Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích pro školní rok 2020–2021
proběhne ve dnech 5. a 6. května 2020
vždy od 15.00 do 17.00 hodin v kanceláři MŠ Ledenice
Aby nedošlo k dlouhé čekací době, bude třeba
dodržet tento časový harmonogram:
¡ 5. 5. přijdou rodiče dítěte, kterému příjmení začíná na písmeno A – K
¡ 6. 5. přijdou rodiče dítěte, kterému příjmení začíná na písmeno L – Ž

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 7. dubna 2020 od 15.00 do 16.30 hodin v kanceláři vedoucí
učitelky MŠ Ledenice (vchod A).
Kontakt: 602 763 312, 387 995 201,
e-mail – skolkavedouci@zs.ledenice.cz

Rozhodnutí o přijetí
Nebude se 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 12. 5. 2020 na internetových stránkách
školy Ledenice (www.skolaledenice.cz) a na vstupních dveřích vchodu A do budovy MŠ Ledenice.

Rozhodnutí o nepřijetí
Bude se 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 2020–2021:
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. 2020
pěti let a děti s odkladem školní docházky).
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 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 – 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.
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.
2020 pěti let věku a dítě s odkladem povinné školní docházky.

Podmínky docházky do MŠ Ledenice
1.
2.
3.
4.

Platit pravidelně předepsanou úplatu
Dodržovat školní řád
Dbát na pravidelnost docházky
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 nebo tatínka
– 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 mu ho vytvoříte, 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, bude vaše dítě
v mateřské škole šťastné, spokojené, 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 dětí z prožitků v naší
škole. Těšíme na Vás.
Mgr. Petra Čedíková, vedoucí MŠ
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ZÁPIS dětí
do 1. ročníku ZŠ Ledenice
se bude konat

ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
a v pátek 17. dubna 2020 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.

ZO SPCCH
BOROVANY – LEDENICE
V měsíci březnu oslaví naše členky ZO
svoje krásné životní jubileum. Jsou to paní
Marta Klesnerová, paní Marta Míková a Jaroslava Frejlachová (rozená Malíková z Borovan), všechny z Ledenic.
Posíláme za členy přání:
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, POHODU
a vždy jen dobrou náladu.
Děvčata, věk není to, v čem poznává se stáří,
když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
těch vašich nynějších roků není vůbec znát.
¡ Apeluji na členy ZO, aby využívali jedinečné příležitosti k návštěvě bazénu
v ZŠ Borovany, členové z Č. Budějovic
jezdí rádi.
¡ V březnu nás čeká organizování a příprava Velikonoční výstavy, která bude letos
již 7. a 8. dubna v Ledenicích. Členky se
mohou pochlubit svými ručními výrobky,
popřípadě přímo ukázkou při výrobě. Rádi
přivítáme nové zájemce k naší výstavě.
¡ V dubnu připravujeme výroční členskou
schůzi na 23. dubna opět v sále „U Králů“
v Ledenicích.
¡ Rádi přivítáme člena OV SPCCH z Českých
Budějovic a pro dobrou náladu zahraje H+H.
¡ Koupání v Gmündu plánujeme koncem
dubna.
¡ Na sobotu 30. května připravujeme jednodenní zájezd v okolí Lipna. Na programu
bude: prohlídka grafitových dolů, Schwarzenberský plavební kanál, Hlubocký mlýn
a další.
¡ Nabízíme zájemcům pobyt v Itálii – Caorle
v termínu 19.–27. září 2020 ve spolupráci
s CK Česká Lípa. Cena je 5 500 Kč +
295 Kč pojištění. Teplé moře a plážová
sada 1000 Kč po sezóně.
Veškeré informace vám zodpoví paní
Jarmila Himlová, tel. 724 771 343.
Za ZO SPCCH Ledenice – Borovany
Jarmila Himlová, předsedkyně

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Jubilanti
Paní Miloslava Kleinová z Ledenic
oslavila v únoru životní jubileum 80 let a
pan Bedřich Kadleček, také z Ledenic,
oslavil krásných 90 let.
Za oběma oslavenci přišel s gratulací a
malým dárkem i starosta městyse Ledenice
pan Jiří Beneda.
S přáním pevného zdraví, životní pohody a optimismu do dalších let se připojuje i
redakce Ledenického zpravodaje.
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Emilií Hlouškovou z Ledenic,
zemřela 2. 2. 2020 ve věku 83 let,
t s panem Karlem Voráčkem ze Zborova,
zemřel 6. 2. 2020 ve věku 74 let.
t s panem Radkem Frejlachem z Ledenic,
zemřel 27. 2. 2020 ve věku 44 let.

Miloslava Kleinová

Bedřich Kadleček
Děkujeme všem přátelům a známým za
projevenou soustrast a účast při posledním
rozloučení s paní Emilií Hlouškovou.
Zarmoucená rodina
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PODĚKOVÁNÍ
Rok nám zase uplynul jako voda a baráčnický maškarní bál je opět
za námi. Pořádali jsme jej 15. února 2020 a mně nezbývá než jménem
všech ledenických baráčníků poděkovat všem zúčastněným za jejich
podporu.
Náš dík patří především maskám za jejich nápady, práci, energii a
legraci, která dodá tomuto bálu ten správný punc. Není snadné vymyslet, vytvořit a poté správně prezentovat pokaždé jiný a hlavně vtipný
kostým. Vždyť i finančně jsou tyto akce náročné. Vážíme si toho a věříme, že vymyslíte na příští rok zase trochu krásnější, vtipnější a elegantnější masky a s nimi i zábavná vystoupení při vstupu do sálu. Všichni se
na ně vždy těší, je to vážně JEDINEČNÉ!!! DĚKUJEME!
Rovněž děkujeme všem věrným přihlížejícím, kteří se každoročně
chodí podívat, zatančit si a pobavit se s námi.
Zatím to byl v letošní sezóně lidmi nejvíce navštívený ples. K jeho
úspěšnosti přispěla i bohatá tombola, za kterou velice děkujeme všem
podnikatelům, kteří nám svými četnými dary do ní přispěli. Náš dík
patří rovněž vedení ledenické radnice a všem jejím zaměstnancům za
vstřícnost, se kterou se vždy setkáváme, obrátíme-li se na ně s jakýmkoliv naším požadavkem. Děkujeme za zapůjčení, přípravu, výzdobu a
následný, vskutku nelehký, úklid sokolovny po bále!
Pokud jste se s námi cítili dobře a budete mít chuť si s námi si zase
„zařádit“, těšíme se NA SHLEDANOU 6. února 2021.
Přijďte se k nám pobavit, mladí, staří, zkrátka všici,
za rok vás zas přivítají vaši vděční baráčníci.
Za ledenické baráčníky Marie Kudrnová

Maškarní ples Ohrazeníčka
V sobotu 22. 2. 2020 uspořádali hasiči Ohrazeníčka již tradiční masopustní maškarní ples.
Muzika hrála, tancovalo se, všechny masky byly nádherné a tombola byla opravdu bohatá. Asi je
to tou mírnou zimou a tím, že se nám po sněhu opravdu stýská, že se letos nejlépe umístily hlavně zimní masky. Veliký dík patří všem, kdo pomohl s organizací plesu!
Helena Jaloševská

Třetí místo pro team ZOO Curling Ohrazeníčko!
I curling je možné hrát na maškarním plese
ve Zborovské Bumbálce

Lední medvědi na krásném druhém místě se svým naléhavým poselstvím

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

21. živnostenský ples v Zalinech
HLAVNÍ SPONZOŘI
Autoservis Jiří Seiml; Belis; Bemi Tvaroh; Beton Hronek; Bláha Martin; Drogerie DM Č. B.;
Elektroinstalace Klečka; Epigon A; Farma Boček; Farma Papáček; Farma Míčka Váša;
Hamlet production; HR Technik; Jatka Lišov Petr Číhal; Kavka Ivan; Marius Pedersen;
Novotný Petr; Pila Heřmaň; Profant sádrokartony; Projekční kancelář h.s.Vochozka;
Procházka Robert; Pronovo; Račák zednictví; Saiko; Seimlová Jaroslava;
Stavitelství Briezstienský; Super Levná PC; Štark keramika; Tattoo studio Lunia;
Tvaroh hrnčířství; Tetragon Janiš; Truhlářství Volf; Vaňková Vlasta; Železářství Šustr.

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

První místo letos obhájili Hanka a Petr Minářovi. Vánoční stromečky o masopustu? To je
tak, když začnete připravovat masku již v listopadu. Gratulujeme a těšíme se na příští rok.
Bude to hattrick?

Poděkování
Pořadatelé farního plesu děkují všem,
kteří nás podpořili svou účastí a těm, kteří
nám přispěli do tomboly. Velký dík patří také
všem, kteří se zapojili svou pomocí k zdárnému průběhu plesu. Vše se vydařilo. Získaný
finanční obnos poslouží hlavně charitativním
účelům a také přispějeme na opravu kříže na
věži kostela.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na
příští společně prožitou radost.
(lt)
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O KOSTELNÍ VĚŽI
Málokdo při procházkách po Ledenicích
zvedá pravidelně oči a dívá se až na samý vrchol kostelní věže. Bere ji jako samozřejmou
součást našeho městečka, která tady prostě je a
odnepaměti stojí. A i když nemusíme být milovníky starých natož církevních památek, náš
kostel a jeho věž bychom poznali kdykoli a
kdekoli. Představují něco, co máme tak nějak
v povědomí všichni rádi a považujeme to za
jakýsi přirozený symbol našeho domova. Až
když se s ním něco stane, najednou si uvědomíme, že to není jenom stará stavba, ale že k ní
cítíme i něco víc, že představuje kus našeho života.
Asi nikdy se v posledních desetiletí nemluvilo tak intenzivně o ledenické kostelní
věži a asi nikdy se nahoru neobracelo tolik
pohledů, jako právě v těchto dnech. Důvod je
jasný – následkem vichřice poškozená makovice a kříž, jeho pád a následný neúspěšný
pokus o zajištění vrcholu věže pomocí hasičské techniky. Oprávněné jsou jistě otázky, co
s kopulí bude dál a jak dlouho bude věž bez
kříže? Na to ovšem musí odpověď jiní zainteresovaní. My se v následujícím textu podíváme naopak do minulosti na to, co se s věží
dělo, jaké jsou její dějiny.
Nejstarší písemné zprávy o věži jsou dochovány až z 18. století, ale nepochybně existovala už dříve. Mnoho o ní nevíme, snad byla
dřevěná a stávala osamoceně někde v prostoru
hřbitova (nebyla tudíž přistavěná ke kostelu).
Ojedinělá je zmínka o její opravě v roce 1718.
Současná věž se stavěla v roce 1776, výdaje na
její výstavbu činily 793 zlatých a 56 krejcarů.
Díky dochovaným účtům lze uvést různé podrobnosti – např. při výstavbě bylo spotřebováno 36 000 cihel vypálených v ledenické
2
cihelně, 363 m kamene, 420 hřebíků do prken, 480 hřebíků do latí a 500 hřebíků do
šindele. Na pracích se podílela celá řada řemeslníků, mj. také tesař Matěj Doležal, který
byl tou dobou zároveň purkmistrem (starostou) v Ledenicích.
Báň byla na vrchol věže vytažena 18. října
1776 a uloženy do ní byly pamětní dokumenty, které se při každé následující opravě dopl-

KALENDÁŘ AKCÍ
LEDENICKÉ
FARNOSTI
březen – postní doba
duben
5.4. – Květná neděle

Velikonoční
bohoslužby
(časy budou upřesněny)
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

9. 4. Zelený čtvrtek
10. 4. Velký pátek – křížová cesta
11. 4. Vigilie Zmrtvýchvstání
12. 4. Boží hod velikonoční
13. 4. Pondělí velikonoční
Hostem bude Mons. Aleš Opatrný

Nejstarší autentická vyobrazení ledenické kostelní věže (nepočítáme-li zjednodušená ztvárnění
na mapách z přelomu 17. a 18. století). První nákres zachycuje její původní podobu v letech
1776–1782 (přípis vlevo dole: Věž ledenická, Karl Chadt, mistr tesařský, 1781), druhý podobu
po přestavbě v roce 1782
ňovaly dalšími. Vrcholový kovaný kříž vysoký jeden vídeňský sáh (čili 190 cm) stál
14 zlatých a 54 krejcarů. Ze staré dřevěné kostelní zvonice se na novou přenesly původní
zvony, hodiny sem byly přemístěny z radniční
věžičky, dnes již neexistující. Zajímavostí je
jistě fakt, že na krátký čas, než došlo k demolici staré, měli jsme v Ledenicích vedle sebe
kostelní věže dvě.
Protože novostavba nebyla zcela dokončena, musela být už v roce 1782 předělávána.
Opravovaly se vazby krovu a oplechování
báně, na fasádě se dodělávaly římsy, reliéfy
a bosáž (plastické vyvedení „kamenů“ na rozích dolní části). Věž také dostala omítku, kterou do té doby buď postrádala, nebo byla
provedena pouze provizorně, příp. nekvalitně.
Náklady na všechny tyto práce si vyžádaly
dalších 543 zlatých a 50 krejcarů. Pro srovnání
jeden strych (staročeská jednotka odpovídající
cca 93,5 litru) pšenice tehdy stál 2 zlaté a
30 krejcarů.
Následující zprávy máme o věži z roku
1808, kdy pražský řemeslník Jan Šťastný s pomocníkem opravoval krytinu věže, která byla
„zřícením hrozící“ následkem silného větru.
Za práci si vyúčtovali 121 zlatých a 45 krejcarů (strych pšenice tehdy už stál 12 zlatých).
Báň se potom znovu opravovala v roce 1846.
V osmdesátých letech 19. století se uvažovalo o radikální úpravě, při které se počítalo se
snesením celé báně a následném zřízení nového krovu do podoby jehlance (jako má např.
kostel v Kvildě nebo Lišově) pobitého břidlicí. Osadníci včetně starosty Jana Sládka a radních však díky přímluvám na patřičných
místech dosáhli toho, že ledenická kostelní
věž opět dostala cibulovitou báň. Akorát byla
užší, protáhlejší a o 2 metry vyšší. Pokryl jí
modře natřený plech, zděná část věže a fasáda
kostela získala světle šedou barvu. Finanční
náklady se vyšplhaly na 1 829 zlatých (za

jeden zlatý tehdy bylo možné koupit cca
8,5 litru piva). To se psal rok 1884.
Za první republiky došlo k pořízení nových
věžních hodin (1928) a natření věže (1929).
Zatímco hodiny obyvatelé uvítali, protože původní byly značně zchátralé, s barvou věže
příliš spokojeni nebyli. Výstižně to popsal tehdejší děkan F. J. Kroiher: „Patronát dal natřít
věž. Je červená a osadníkům se to nelíbí, ale už
to tak zůstane a lidé si zvyknou.“
Věž sehrála epizodní úlohu také v ponuré atmosféře roku 1938. V březnu došlo k připojení
(anšlusu) Rakouska k nacistickému Německu,
atmosféra v pohraničí se zostřila a očekával se
útok na Československo. V květnu byla vyhlášena částečná mobilizace a vojáci konali pravidelné protiletecké hlídky i na ledenické věži. Brzy
je ovšem začala zmáhat dlouhá chvíle, protože
žádná nepřátelská letadla nepozorovali. V polovině června byla ostraha hranic zrušena.
Další rekonstrukce kostela začala v březnu
1969 a skončila v červnu 1970 s tím, že kvůli
velké zimě, mrazům a přívalům sněhu se od
listopadu do dubna nepracovalo. Práce, při
kterých byla mj. věž nově oplechována, prováděli pracovníci okresního stavebního podniku České Budějovice pod vedením Josefa
Mračka, konkrétně klempíři Václav Hřebejk,
František Kubát a Josef Šíma a pokrývači
František Švingr, Jan Melichar, Josef Veselský a Václav Návara. Celá oprava stála
250 000 korun.
Poslední generální rekonstrukce se kostel
a věž dočkaly v roce 1998. Stavební práce
prováděla firma Bína z Velešína, novou báň
z mědi zhotovil Ivan Chuchel z Petříkova.
Celková cena za opravu kostela sv. Vavřince činila 1,5 milionu korun, z toho zhruba
150 000 Kč se podařilo vybrat mezi občany
farnosti ve veřejné sbírce. Nenastává čas na
další rekonstrukci této nejstarší dochované
stavební památky našeho městyse?
PhDr. Jiří Cukr
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NAZARET BOROVANY
Znáte bocciu?

Boccia je upravenou verzí francouzského
petangu, hraje se vsedě, aby byly vyrovnány
podmínky lidí na vozíku s chodícími. Nazaret má pro tuto hru svůj tým s názvem „Borovanští borci“.
Naši uživatelé pravidelně dvakrát týdně
trénují a několikrát do roka vyjíždí na turnaje
v této hře do Českých Budějovic či Soběslavi.
Náš tým je zařazen do první ligy Jihočeské
ligy v integrované boccie. V září 2018 jsme pro velký zájem otevřeli
(dosud uzavřený) tým pro další zájemce a nastavili systém střídání. Hrajeme pro radost, nikoliv pro výkon. Nejen výhrami, ale také účastí a
případně prohrami se toho mnoho učíme.
Pro zajímavost by se dalo zmínit, že iBoccia je již od roku 1984 oficiálním paralympijským
sportem a je prvotně určena lidem s vážnými poruchami pohybnosti. U nás tuto hru nehrají jen
klienti s takovouto poruchou ale i lidé s jinými hendikepy, přičemž jediná podmínka pro účast je,
že hráč musí při souboji sedět (buď na vozíku nebo na židli). Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a modré barvy, podle nichž jsou rozděleni v družstvech. Důležitou
roli hraje bílý míček, tzv. „Jack“, jeho vhozením do pole určený hráč zahajuje hru, ostatní se pak
postupně snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní převaze.

Otiskli jsme jaro do hlíny …
Jako každý rok jsme v Nazaretu na probouzející se jaro nachystaní. Už od ledna ho otiskujeme (modelujeme, malujeme) do našich sošek, truhlíků, misek, hrnků, talířů… V našem obchůdku v Borovanech či na www.fler.cz se můžete přesvědčit.

Program rozvoje venkova avízo výzvy č. 5
MAS Sdružení Růže z.s. vyhlásí 5. Výzvu MAS v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Sdružení Růže na období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Termín vyhlášení výzvy je plánován na konec února 2020 a příjem žádostí bude upřesněn dle aktuálního vyhlášení výzvy.
Zažádat si o dotaci budou mít opět nejen podnikatelé na rozvoj svých aktivit, ale i zpracovatelé zemědělských produktů a nově i obce. Projekty
mohou být zaměřeny např. na pořízení strojů, technologií, vybavení provozoven, stavební obnovu i nákup nemovitosti či užitkového vozu.
MAS plánuje vyhlášení těchto Fichí:
Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU)
č. 1305/2013

Alokace (Kč)
pro 5. výzvu PRV

F1

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

8 077 000,-

F2

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

1 699 000,-

F4

Investice do nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

6 193 000,-

F7

Neproduktivní investice v lesích

Článek 25

1 988 000,-

alokace se mohou změnit dle aktuálního čerpání
Fiche

Způsobilé výdaje

F1 – Zemědělci

stavby, stroje, technologie pro živočišnou, rostlinnou a školkařskou produkci; nákup nemovitosti

F2 – Místní produkce

pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků; výstavba,
modernizace a rekonstrukce budov; investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod; investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů; inves tice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu; pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2; investice
do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu; nákup nemovitosti

F4 – Podnikatelé

stavební obnova či nová výstavba provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou
činnost (nákup zařízení,) v souvislosti s projektem; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstav bu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně); nákup nemovitosti

F7 – Rekreační funkce lesa

opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení význam ných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, infor mačních tabulí, závory, zařízení k odkládání odpadků, nákup pozemku a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
(mostky, lávky, zábradlí, stupně)

Předpokládáme, že příjem žádostí o dotaci bude probíhat až v březnu 2020. Je však nutné, aby každý žadatel byl registrován v portálu farmáře
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html).
V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, své záměry však můžete konzultovat již nyní. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Věříme, že i díky Vám půjdou dané prostředky přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba.
MAS Sdružení Růže
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CO SE DĚJE U RYBÁŘŮ?
Jarní údržba rybníků
Koncem ledna byly zahájeny práce na březích ledenických rybníků. MO ČRS Ledenice si vzala za
cíl prosvětlit místy silně zarostlé břehy a tím zatraktivnit lokality lákající nejen rybářské kolegy.
MO Ledenice děkuje za shovívavost místních obyvatel a těší se na viděnou na březích revíru Ledenice.

Výlov Cihelný
V sobotu 21. 3. bude od 7.00 hod. probíhat tradiční výlov rybníka Cihelný. Pro MO ČRS Ledenice se jedná o první větší novoroční událost, která symbolicky zahajuje jarní rybářskou sezonu.

Rybí hody
MO ČRS Ledenice vás zve na tradiční „Rybí hody“. Akce se bude konat dne 28. 3. od 19.00 v sálu
„U Králů“. Celý večer bude hrát osvědčená kapela S. A. M., která vystupovala i v předchozích letech. K tanečnímu večeru bude připravené i bohaté menu složené z místních rybích specialit, které
jsou připravované členy MO Ledenice. Samozřejmostí je i bohatá tombola a široký výběr nápojů.
Rezervace míst a prodej lístků probíhá v Cukrárně U Fabiánů (pracovní dny do 17.00).

Místní knihovna
v Ledenicích
nabízí čtenářům
literární novinky
Pro děti a mládež:

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY
Od čtvrtka 5. března začíná pravidelné setkávání s tréninkem paměti.
Vždy od 10 hodin v domě s pečovatelskou službou ve společenské místnosti.
Kurzy trénování paměti jsou oblíbenou aktivitou seniorů v mnoha obcích,
kde poskytujeme nejenom pečovatelskou službu, ale právě i volnočasové aktivity. Kurzy jako takové jsou velmi žádané a sami účastníci se těší na další
pokračování. Proto jsme se rozhodli zorganizovat tuto aktivitu i v Ledenicích.
Kurz vede trenérka paměti II. stupně Jana Pražáková. Kurz obsahuje 10 lekcí a je pro maximálně 12 účastníků.
V kurzu odhalujeme fantastické možnosti lidské mysli. Učíme se techniky, které nám pomáhají
zapamatovat si čísla, data, obličeje, či jména. Dozvídáme se tipy na trénování paměti a zjišťujeme,
jak svou paměť rychle a trvale zlepšit. S lepší pamětí můžete zvýšit své IQ, rozvíjet představivost a
kreativitu a dosáhnout tak většího úspěchu ve všech oblastech života. Děláme různé testy, kvízy,
hrajeme hry. Nikdo ale nezkouší Vaše znalosti a veškeré materiály zůstávají Vám.
Přihlásit se můžete již nyní u Jany Pražákové na tel. čísle 774 916 404, nebo přijít osobně na
první úvodní setkání 5. března v 10 hodin do společenské místnosti domu s pečovatelskou službou (aktivita je otevřena všem seniorům z Ledenic, nejen těm z DPS).
Těšíme se na Vás!
Pečovatelská služba Archa Borovany

TJ Slavoj Ledenice
Tělovýchovná jednota Slavoj Ledenice zve všechny své členy na

Valnou hromadu,

která se koná v sobotu 18. 4. 2020 od 18.30 hod. v sále U Králů.
Zároveň výkonný výbor oznamuje, že se jedná o schůzi volební.
TJ Slavoj Ledenice děkuje velice všem,
kteří přispěli svoji cenou do tomboly na Sportovní ples.

Olga Dandová
Kam se draci rádi vrací
Jan Nejedlý
Hororová čítanka
Walt Disney
Ledové království 2
Daniela Krolupperová
Sněhová víla
Martin Vopěnka
Biblické příběhy pro nevěřící děti
Adrian Macho
Gerda: Příběh moře a odvahy
Walt Disney
Kouzelné čtení – Ledové království
Aniela Cholewinska
Míša její malí pacienti
– Roztomilý uprchlík

Pro dospělé čtenáře:
Michal Sýkora
Pět mrtvých psů
Mary Higgins ClarkNa jedné lodi
Kristína Pavelková Život v jeho stínu
Robert Bryndza Kanibal z Nine Elms
James Patterson Na tenkém ledě
Shari Lapena
Nevítaný host
Christie Watson Sestřička
Lasse Holm
Vikingové
Jodi Picoult
Záblesk života
Aleš Palán
Návrat do divočiny
Vladimír Šindelář
Kriminální příběhy ze staré Šumavy 5.
Maria Frank
Poválečné osudy šumavských rodáků
Jaroslav Pulkrábek
Šumavské povídání,
aneb, Co v kronikách nenajdete
Lukáš Pavlásek
Soutěž jedlíků a jiné povídky
Halina Pawlowská
Takhle jsem si to teda nepředstavovala
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MAS Sdružení Růže podpořila talentované děti již podruhé
Také letos se sešlo koncem ledna kolem
dvou set lidí v Kulturním domě v Trhových
Svinech na slavnostním večeru spojeném s oceňováním talentovaných dětí „Talent v MASce“. Za školní rok 2018/2019 MAS ocenila
38 jednotlivců a 6 kolektivů za jejich mimořádné výsledky v různých oblastech činnosti.
To je skoro dvakrát tolik, kolik v minulém
roce. Máme proto radost, že se náš program
dostává více do povědomí veřejnosti a že mladých talentů tu máme opravdu hodně.
„Chceme trochu podpořit hrdost místních
lidí, kteří si někdy myslí, že ti šikovní už dávno odešli. My ale víme, že tu máme spoustu
šikovných dětí a hlavně obětavých rodičů,
trenérů a dalších, kteří jsou ochotní se dětem
věnovat a jejich talent v nich rozvíjet“, řekla
manažerka MAS Zuzana Guthová, „Máme tu
světové i evropské šampiony, mistry republiky i výherce dalších významných soutěží“.
Po krátké zdravici starostky města Trhové
Sviny Mgr. Věry Korčakové, předsedy MAS
PhDr. Stanislava Malíka i předsedy Krajského
sdružení místních akčních skupin Bc. Tomáše
Nováka se předvedli v krátkých vystoupeních
vynikající mladí hudebníci.
Začátky ledenického softbalového týmu
Žraloků excelujících snad ve všech národních
soutěžích představila RNDr. Hana Korčáková, současná ředitelka DDM České Budějovice. S mistrovskými úrovněmi, které lze
dosáhnout v karate, přítomné seznámil Václav Plecer mladší z Borovan.
„Vaše úspěchy nepadají s nebe jako rosa“
oslovil přítomné předseda MAS, „je sice třeba
talentu, jak se říká „od Pána Boha“, ale pak už
je to jen vaše píle, dřina, pot a slzy. Určitě také
někdy slzy radosti. K nim je však nezbytná pomoc vašich učitelů, trenérů a vedoucích, povzbuzení a podpora od rodičů. Dnes jsme tady
a chceme děkovat – především vám – našim
hvězdám, ale také všem, kteří vám k úspěchu
dovedli.“
Šestnáctiletý Vašek Voharčík ze Zborova
v rozhovoru do reportáže Jihočeské televize
řekl: „Toto ocenění je pro mě významným za-

končením mojí kariery ve hře na elektronické
klávesy, teď se na konzervatoři věnuji trubce“.
Patnáctiletá Gabriela Tlapová z Ločenic
zase poznamenala: „Ty maličké i ty starší to
musí hrozně motivovat, že si někdo všímá jejich talentu! Je to úžasné, že takhle podporujete mládež!“
Z Ledenic byli v kategorii jednotlivců oceněni mladý softbalista Tomáš Trtílek (získal
s juniorským týmem Žraloci Ledenice bronzovou medaili na MČR juniorů, byl kvalifikován
do národního týmu juniorů na Mistrovství světa 2020), muzikant Vašek Voharčík ze Zborova (1. místo Ústřední kolo soutěže MŠMT
na Elektronické klávesové nástroje, Zlaté pásmo za sólový výkon a zlaté pásmo za duo kláves - Mezinárodní soutěž EKN v Považské
Bystrici), jeho sestra Hanka Voharčíková
(1. místo - Krajské kolo soutěže MŠMT na
EKN, Zlaté pásmo za sólový výkon a zlaté
pásmo za duo kláves - Mezinárodní soutěž
EKN v Považské Bystrici) a Lukáš Hart
(2. místo Ústřední kolo MŠMT ve hře na akordeon; Stříbrné pásmo - Mezinárodní akordeonové dny Praha;). V kategorii kolektivů pak
zazářili lodní modeláři, kterým se podařilo
získat zlato a bronz na Mistrovství světa v kategorii F4A Junior a oceněni byli také mladí
softbalisti z oddílu Žraloci Ledenice (žáci
3. místo v ČR, kadeti 2. místo v ČR a junioři
3. místo v ČR).
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 2019/2020 bude
MAS přijímat od června 2020 do konce října
2020. Nominace přijímáme od škol, vedoucích
kroužků, zástupců obcí i rodičů nadaných dětí
žijících trvale v regionu MAS.
Formulář ke stažení naleznete na
http://mas.sdruzeniruze.cz/
talent-v-masce-2018 -19/d-15141/p1=7992.
Zuzana Guthová

Lukáš Hart

Hana Voharčíková

Tomáš Trtílek

Václav Voharčík

Lodní modeláři
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Ze statistiky – rok 2019
Stav knihovního fondu: 9064
Z toho naučná literatura: 1465, beletrie: 7599
Registrovaných čtenářů: 312
Návštěvníci knihovny celkem: 5170
Návštěvníci využívající internet: 210
Počet výpůjček: 13844
Do nákupu nových knih a časopisů bylo investováno 57 161 Kč.
V knihovním fondu díky této částce přibylo 304 nových knih a 340 knih
jsme si zapůjčili výměnnými soubory z Jihočeské vědecké knihovny.

Březen – měsíc čtenářů
Nově přihlášené čtenáře zaregistrujeme zdarma a samozřejmostí je i
upomínková amnestie. Během tohoto měsíce bude v naší knihovně rušno, cestu k nám si postupně naplánovaly všechny třídy mateřské školy a
školní družiny. Těšíme se na další nové malé čtenáře, kteří k nám po
této návštěvě přivedou i své rodiče!
j.f.

14. ročník zalinského
turnaje v ping-pongu
Tento již tradiční turnaj se letos odehrál 18.1. a jako vždy se taktovky ujal jeho zakladatel Jaroslav Klečka mladší. Letošní ročník opět proběhl ve velké pohodě za početné účasti sportovců ve všech třech
kategoriích.
Ženy, kterých se letos dostavilo šest, hrály systémem každá s každou. Tradiční vítězkou se stala Dana Pitrová, za kterou se umístila na
druhém místě Bára Pitrová a třetí Jaroslava Seimlová.
Stejným systémem odehrály turnaj i děti, ve kterých to byl vyrovnaný souboj bratří Beranů, Šimona a Marka, z nějž nakonec úspěšnější
byl druhý jmenovaný, který uhájil své prvenství i před třetím Matějem Seimlem a
z celkového počtu 7 dětí tak zvítězil.
Kategorie mužů byla jako vždy nejpočetnější. Z 24 mužů byl nejúspěšnější Radek Húska, druhý se umístil Zbyněk Sekyra
a třetí skončil Přemek Šesták .
Děkujeme za podporu sponzorům:
Městysu Ledenice, pánům Radku Húskovi,
Přemku Šestákovi a v neposlední řadě
pořadateli Jaroslavu Klečkovi mladšímu.
Dominik Klečka
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Další pořady připravované v dubnu
¡ Sobota 18. 4. Morčata na útěku
¡ Neděle 19. 4. Ledenický trailový běh
¡ Sobota 25. 4. Výlet do Novohradských hor
– Hřeben Tischbergu
¡ Čtvrtek 30. 4. Ledenická májka

březen 2020
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inzerce

PROGRAM
Prezence dětí od 15.00 do 15.45
Start dětských závodů v 16.00
Prezence dospělých od 15.00 do 17.45
Start závodu pro dospělé v 18.00

Dětské závody:
Děti do 5 let Přípravka
Žáci
Junioři

2015 a mladší
2012–2014
2011–2008
2007–2004

50 m
200 m
400 m
800 m

Závod pro dospělé:
jeden okruh 8 km
Registrace jsou pouze on-line na www.olympijskybeh.cz.

POZVÁNKA NA V. ROČNÍK

BADMINTONOVÉHO TURNAJE
PRO DOSPĚLÉ
Kde / kdy: sokolovna Ledenice, na Velký pátek 10. dubna
Prezence od 8.30 h, zahájení turnaje v 9 h
Startovné dobrovolné, drobné občerstvení od hráčů vítáno.
Hrajeme o „velikonočního berana“
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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

AGROM spol. s r. o. Zborov

přijme

TRAKTORISTU
Požadujeme řidičské oprávnění
skupiny B a T
Nástup 1. 4. 2020
Mzda 25 000–29 000 Kč,
roční prémie,
dotované závodní stravování

Kontakt: Ing. Miroslav Vít
tel.: 603 891 718
e-mail: agrom@email.cz

KOUPÍM
MOTORKU

Půlhodinka
s kronikářem

do lesa a na blbnutí
i vrak na náhradní díly

Téma: Dokumenty
z makovice kostelní věže

Tel. č. 724 834 639

Kde: společenská místnost DPS

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací

Kdy: čtvrtek 2. 4. 2020 v 18 h

UZÁVĚRKA
příštího vydání zpravodaje

je 25. března

373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.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

březen 2020
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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
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LASSELSBERGER, s.r.o.,
výrobce dlažby
přijme pro náš závod v Borovanech tyto profese:

¢
¢
¢
¢
¢

Provozní elektrikář, požadované vzdělání vyučen v oboru
Provozní zámečník, požadované vzdělání vyučen v oboru
Pracovník obsluhy pece, požadované vzdělání vyučen
Mistr údržby, požadované vzdělání SŠ s maturitou

Skladník, požadované vzdělání SŠ s maturitou, obor strojírenství
Podrobné informace, včetně prohlídky závodu, budou poskytnuty při osobním pohovoru.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu 387 925 370,
nebo přímo na závodě LASSELSBERGER, s.r.o., Tovární 137, Borovany

Nástup možný ihned

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 25.3.2020, vyjde 7.4.2020. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

