červen 2020

www.ledenice.cz

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

1

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

tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

Interiér Ledenické hospody těsně před otevřením (více uvnitř zpravodaje)

!!! POZOR !!!
30. 6. končí splatnost místních poplatků za odvoz odpadu a poplatku ze psů. Připomínám, že poplatníkem je každá osoba, která má na území městysu trvalý pobyt. Pokud nebude
poplatek uhrazen včas, hrozí dlužníkovi navýšení poplatku až na trojnásobek, případně pak
daňová exekuce podle § 175 daňového řádu. Úhradu je možno provést v hotovosti nebo platební kartou v pokladně úřadu, na základě zaslané složenky nebo bezhotovostním převodem
na účet městyse.

Bližší informace na tel. 389 604 753 nebo na uctarna@ou.ledenice.cz.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
ZE DNE 13. 5. 2020
Rada městyse projednala a schválila:
 výsledek výběrového řízení na akci „Stezka
Ledenice, úsek Ohrazeníčko – U Císaře –
ČSPH Ledenice“ a doporučuje starostovi
městyse s vybranou firmou STRABAG a. s.,
České Budějovice uzavřít smlouvu o dílo.
 odpuštění nebo snížení nájmu v pronajatých
prostorách provozoven městyse Ledenice po
dobu nucené uzavírky nebo omezeného provozu podniků v rámci preventivního opatření před šířením koronaviru (COVID -19).

 zadání výběrového řízení na koupi „posypové rozmetadlo tažené“.
Rada městyse projednala a doporučila:
 řediteli školy ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice otevření mateřské školy od 25. 5. 2020.
Rada městyse projednala:
 žádost o vyjádření ke zrušení železničního
přejezdu P1111 („u muničáku“) na trati
České Velenice – České Budějovice v k. ú.
Zborov a nesouhlasí se zrušením přejezdu
P1111.

APLIKACE ČESKÁ OBEC
– AKTUALIZACE
Na přelomu května a června byla vydána
aktualizace Česká Obec.
Prosíme, zkontrolujte si, zda aktualizace
proběhla automaticky nebo aktualizujte
manuálně na Google Play a AppStore.
Po stáhnutí aktualizace znovu přidejte
sledovanou obec nebo město.
To, že je aplikace aktualizována
poznáte, bude mít modernější vzhled.

Děkujeme
Rada městyse schválila:
 pronájem nebytového prostoru – objektu č. 16
postaveného na parcele st. 51 v k. ú. Ohrazení
a uzavření smlouvy o nájmu s žadatelem Vladimírem Novákem, za účelem rozšíření služeb pro obyvatelstvo k provozování obchodní
činnosti – pohostinská činnost.
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Pane starosto, máme za sebou téměř dva a půl měsíce od chvíle, kdy byl vyhlášen nouzový stav a všichni jsme se museli přizpůsobit novým nařízením (nouzový stav platil od 12. 3. do 17.
5. 2020). Jak se tato situace projevila v Ledenicích?
Pominu-li teď věci a problémy, které jsme museli řešit v souvislosti pandemií COVID-19, dařilo se nám udržet chod obce a
v rámci daných možností pokračovat i v plánovaných akcích.
Nejvýznamnější z nich je dokončení výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v Zalinách (dále jen ČOV), kterou se nám podařilo v polovině května zkolaudovat a předat do správy provozovateli firmě, ČEVAK a. s. Více si o této stavbě a jejím přínosu pro
Zaliny můžete přečíst na dalších stránkách Ledenického zpravodaje.
Při výstavbě ČOV jsme využili techniku, která na stavbě pracovala, a po dohodě se zhotovitelskou firmou Matourek, došlo i
k opravám cest v Zalinách i okolí, které byly stavbou poničené
nebo již nebyly sjízdné. Opravy cest poničených při výstavbě
ČOV byly financovány v rámci rozpočtu ČOV, ostatní opravy
hradil městys Ledenice.

Opravená budova hasičské zbrojnice ve Zborově

Pracovalo se i v Ohrazení. Vyplnili jsme požadavek místních
hasičů na výstavbu klubovny u hasičského sportoviště. Ta by měla
sloužit jako zázemí při hasičských soutěžích, ale i všech větších
společenských akcí konaných pod širým nebem.

Klubovna v Ohrazení

Opravené cesty v okolí Zalin

Ve Zborově se po loňské výměně oken a položení nové střešní
krytiny pokračovalo s opravou místní hasičské zbrojnice a to komplexní rekonstrukcí pláště budovy. Tímto byla dokončena venkovní rekonstrukce budovy.
Nová střešní krytina byla položena také nad sálem Zborovské
Bumbálky. Důvodem k opravě byla především stará a na mnoha
místech protékající střecha.

V samotných Ledenicích se podařilo dokončit rekonstrukci
sportovního areálu. V dubnu bylo spuštěno nové automatické zavlažování fotbalového hřiště. Už v minulých letech jsme neustále
na sportovišti řešili potíže s nedostatkem vody na zavlažování. Používaná voda není z veřejného řadu, ale ze samostatného vrtu, který
je umístěn na louce za hřištěm. Z tohoto důvodu jsme přistoupili
k vyhloubení ještě jednoho vrtu. Doufám, že oba tyto zdroje užitkové vody pokryjí v plné míře spotřebu vody na všech hřištích ve
sportovním areálu. V květnu byly nalajnovány hrací plochy na tartanu. Zahrát si zde můžete házenou, volejbal, nohejbal, badminton
(sítě a sloupky jsou k dispozici po domluvě se správcem panem
Havelkou). Sportovní areál je volně přístupný. Stále však platí, že
Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2

z důvodu možného trvalého poškození je na tartanovou plochu zakázáno vstupovat a vjíždět v kopačkách se špunty, na koloběžkách, na in-line bruslích a na skútrech a motocyklech.
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V pondělí 1. června předáme zhotovitelské firmě Strabag a. s.
Soběslav stavbu „Ledenice – ul. Dr. Stejskala – stavební úpravy“.
Jedná se komplexní rekonstrukci chodníku od odbočky Na Oborách až k odbočce do Lazenské ul. V rámci oprav chodníku dojde i
k vybudování tří míst pro přecházení chodců, které v tomto úseku
velice chybí. Po dobu stavby bude omezen provoz vozidel, ale
především osob.
Prosím proto všechny občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a
co nejvíce využívali nově opravenou pěšinu kolem farské stoky od
rybníka Lazny až k dětskému hřišti u školní družiny. Práce na rekonstrukci by měly trvat cca do konce července. Celou stavbu financuje městys Ledenice ze svého rozpočtu. Na podobné stavby
je sice možné žádat peníze z dotačních programů, ale bohužel na
této stavbě nebylo možné vyhovět technickým podmínkám, které
byly vyžadovány pro přidělení dotace, proto stavbu financujeme
sami a přistoupili jsme k ní především z důvodu bezpečnosti občanů. Stávají chodník je ve velmi neutěšeném stavu, plný děr, nerovností apod.

Chodník v ulici Dr. Stejskala

Sportovní areál Ledenice

U budovy domu s pečovatelskou službou jsme byli nuceni odstranit opěrnou zeď mezi budovou DPS a soukromými domy, která byla v havarijním stavu a hrozila zřícením. Na jejím místě je již
nová a bezpečná opěrná zeď. Podél zdi je připravený i záhon, který
mohou obyvatelé domu s pečovatelskou službou využít k zahradničení.

Nová opěrná zeď u DPS

V době uzávěrky Ledenického zpravodaje kolovala po Ledenicích mezi občany zvěst, že se konečně bude otevírat Ledenická
hospoda. Až budou občané toto vydání číst, tak už bude jasné,
jak to dopadlo? Můžete k tomu ale něco říct už teď?
Jistě a konečně i rád. Nazvala jste ji přesně. Po několika různých názvech naší restaurace na náměstí (Na plácku, U sedmi štítů
apod. …), jsme se dohodli, že restauraci budeme nazývat prostě a
jednoduše LEDENICKÁ HOSPODA. A ano, tento drb je konečně
pravdou. Hospoda se otevře ve středu 27. května. Všichni asi vědí,
jaké potíže kolem hospody nás provázely celé tři roky, kdy je objekt ve vlastnictví městyse. Nejprve zde měl být vybudovaný malý
pivovar s restaurací a kavárnou. Po roce však investoři od projektu
odstoupili. Nezbylo, než přistoupit k rekonstrukci budovy vlastními finančními prostředky a vypsat nové
výběrové řízení na budoucího provozovatele. Přestože Ledenice nejsou malou obcí
a hospoda leží na strategickém místě, překvapil nás malý zájem o její provozování.
Nakonec rada městyse vybrala provozovatele, který však po několika měsících
od záměru také odstoupil. Zbyl tedy poslední zájemce a to paní Simotová s manželem. Oba manželé mají několikaletou zkušenost s pohostinskými službami. Doufejme tedy, že naši hospodu povedou ke spokojenosti občanů, ale i návštěvníků a turistů. A hlavně, že bude fungovat kuchyně.
Poptávka po dobrém jídle, především v poledních hodinách je značná a kromě polévky „na stojáka“ v místním řeznictví u nás
Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 3

jiná možnost naobědvat se není. Jak jsem
již uvedl na začátku, musela se budova zrekonstruovat a bylo to velice náročné. Většina předchozích provozovatelů do budovy
nijak výrazně neinvestovala, ať již do interiérových úprav nebo vybavení. I z tohoto
důvodu byla při rekonstrukci kompletně
vybavena kuchyň firmou Salmon gastro.
Dnes kuchyň splňuje nejvyšší požadavky současné gastronomie na přípravu hotových i minutkových jídel v dostatečné kapacitě. Co se týká interiéru, dispozičně
k velkým změnám nedošlo. Při vstupu do
restaurace projdete první částí, která je
v kavárenském stylu a je z ní přístup i na
novou terasu s výhledem na náměstí. Dalším prostorem je, tak jako dříve, pivnice
s barem a výčepem, které dominuje mohutný masivní stůl pro štamgasty. Třetí částí je
prostor oddělený posuvnou stěnou, který
lze využít na rozšíření kapacity pivnice
nebo na pořádání soukromých akcí. I nadále funguje salonek vpravo od vstupního
schodiště. Ten ale na rekonstrukci ještě
čeká.

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
Firmy, které se podílely na rekonstrukci:
¡ Stavební práce – David Borovka,
¡ Truhlářské práce a interiér
– Truhlářství Fencl s. r. o.
¡ Elektroinstalace – Jaroslav Klečka,
¡ Voda – plyn – topení
– Čermák a syn,
¡ Podlahy – Luboš Hajný,

červen 2020
¡ Stropní podhledy – Elektro

a sádrokartony Milan Gabriška
¡ Střecha – Viršík a Beneš,
¡ Kuchyňské vybavení – Salmon gastro

Zde si můžete prohlédnout několik fotografií pořízených těsně před otevřením
hospody.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
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Čistírna odpadních vod a kanalizace Zaliny
Zaliny se po 20 letech dočkaly kanalizace a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV).
Dne 19. května proběhla kolaudace splaškové kanalizace a ČOV v Zalinech. Jedná se o
spádovou splaškovou kanalizaci s jednou přečerpávající stanicí. Je vybudována pro stávající domy (51 čísel popisných). Původní kanalizace, budovaná v 70. letech, byla v některých úsecích opravena a bude využívána jako
kanalizace dešťová, která ústí do rybníka Nového a část do požární nádrže pod budovou
kulturního zařízení. Na tuto dešťovou kanalizaci je připojeno 14 čísel popisných. Vlastníci ostatních domů jsou povinni dle platné legislativy zadržovat, popřípadě likvidovat dešťové vody na svých pozemcích. V posledních
suchých letech, kdy stav podzemních vod klesá, je potřeba s touto vodou lépe hospodařit.
Historie projektu odkanalizování Zalin
sahá do roku 2000. Bylo potřeba provést
mnoho administrativních úkonů, než došlo
k výstavbě. Ve zkráceném výčtu šlo o: směnu

a odkoupení pozemků, zpracování projektu,
územní řízení s majiteli pozemků, na jejichž
pozemku je uložena některá z větví kanalizace, kteří museli dát souhlas s uložením potrubí, následné stavební povolení, projekt pro
provádění staveb, žádost o dotaci a výběrové
řízení na zhotovitele stavby a k těmto projektům ještě další všemožná vyjádření dotčených orgánů.
Do výběrového řízení na zhotovitele stavby se přihlásilo devět firem. Rozpočtová cena
dle projektu byla cca 24 700 000 Kč bez DPH.
Výběrové řízení vyhrála firma s nejnižší cenovou nabídkou a to Stavitelství Matourek
19 945 207 Kč bez DPH.
Od doby, kdy se započalo s projektováním, až do samotné realizace uplynulo 19 let.
Za tu dobu došlo k různým úpravám a změnám jak v projektu, tak ve vlastnických poměrech. V květnu 2019 započala firma Stavitelství Matourek s výstavbou a v květnu 2020
byla tato stavba dokončena.
ČOV je umístěna u hráze rybníka Punčocha v lokalitě zvané Pod bejkárnou. Uložení
hlavního řadu (sběračů) je z plastového potrubí o průměru 25, 30 a 40 cm v celkové délce
3200 m. Kopalo se v hloubce 1-3 m. Revizní
šachty jsou prefabrikované z betonových dílců o průměru 1 m, šachty jsou vodotěsné s litinovými poklopy a jsou cca po 50 m. Přečerpávací stanice je umístěna u koryta potoka
z rybníka Kalištského do rybníka Punčochy

(v cestě k rybníku Pazdernickému). Odtud
vede výtlakové potrubí o průměru 10 cm
v délce 660 m k ČOV. Samotná čistička je
tvořena podzemní částí, kde jsou železobetonové čistírenské nádrže – aktivační, dosazovací a kalová. V nadzemní části je na stropní
desce nádrží umístěna dmýchárna s rozvodnou a ovládacími prvky.
Převážné většině majitelů nemovitostí
byla dovedena přípojka o průměru 20 cm na
hranici pozemku a odtud byl každý majitel
nemovitosti povinen na vlastní náklady se
připojit, což obnášelo: vybudování revizní
šachty, přetrubnění a zavezení septiku a napojení.
Tímto bych chtěl poděkovat městysi Ledenice, panu starostovi Jiřímu Benedovi, místostarostovi Ing. Michalu Vazačovi a všem lidem, kteří se v uplynulých dvaceti letech podíleli na tomto projektu. Po velké části Ledenic, Ohrazeníčku a Zborovu jsou i Zaliny odkanalizovány a mají svojí ČOV.
Poslední osada spadající pod městys, která
čeká na odkanalizování, je obec Ohrazení.
Tato akce je ve fázi projektových příprav, povoleních. Je to otázka velkých peněz, dotací a
priorit městyse do dalšího volebního období.
Doufám, že i obyvatelé Ohrazení se v blízké
budoucnosti odkanalizování dočkají.
Předseda osadního výboru Zaliny
Pavel Viktora
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
VÝUKA BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU
Jak určitě všichni víte, epidemie zasáhla
ve velké míře i základní školy. Děti zůstaly
doma na distanční výuce. Teď, když se vše
přiblížilo alespoň částečně normálnímu stavu, můžeme říci, že tuto situaci v naší škole
zvládli bezvadně jak učitelé, tak rodiče i
děti. Spolupráce byla ve většině případů naprosto skvělá, čímž chceme za učitele ZŠ
Ledenice poděkovat všem za jejich práci,
snaživost a shovívavost. Každý učitel si nastavil systém, který nejlépe vyhovoval
jemu, rodičům a dětem dané třídy. Někteří

zapojili do způsobu výuky mimo jiné i domácí pokusy, různé kvízy, které dětem
zpestřily domácí výuku a také online výuku,
která děti moc bavila a alespoň na pár hodin
v týdnu se cítily opravdu jako ve škole,
v kontaktu se spolužáky a kamarády. Zároveň oceňujeme přístup rodičů a jejich snahu
zdokonalovat se v komunikačních technologiích, aby přenos informací mezi pedagogy a rodinou byl co nejefektivnější.
Mgr. Zuzana Číhalová,
Mgr. Zuzana Křížová

LETNÍ PRÁZDNINY
– UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY

ÚKLID ODPADKŮ KOLEM ZBOROVA
Ačkoliv se zdálo, že v souvislosti s vládními protikoronavirovými opatřeními nebude možno
provést jarní úklid kolem Zborova, vše se stihlo na sklonku měsíce května po uvolnění těchto
opatření. Výška porostu a zejména olistění keřů práci zkomplikovalo, ale nepřekazilo. Bohužel
bezohlednost, nekázeň a absence základních pravidel slušného vychování ve vztahu k životnímu
prostředí stále zapříčiňuje spousty odpadu. Tyto odpady pochází z lokálních černých skládek a
drobných odpadků podél komunikací. Musím tady na místě opět poděkovat dětem za jejich
snahu a také těm pár dospělým, co si našli chvilku a nebáli se přiložit ruku k dílu.
Michal Vazač

Mateřská škola bude během letních
prázdnin úplně uzavřena v termínu:
13. 7. – 16. 8. 2020.
Po domluvě s ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice bude zajištěn omezený provoz
mateřské školy v průběhu letních prázdnin v termínech: 1. 7. – 10. 7. 2020 a 17.
8. – 31. 8. 2020.
Nahlásit děti k docházce v průběhu
letních prázdnin bude možné 10. 6. 2020
od 10 do 12 hod a od 14.30 do 16.30 hod.
pouze telefonicky na č. 602 763 312,
602 762 464.
Jiný den nebo po naplnění kapacity již
nebude možné dítě k docházce na letní
prázdniny nahlásit.
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PRAKTICKÁ LÉKAŘKA
PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Jana Kaderová
oznamuje:
od 1. 6. 2020 bude zajištěna ordinace
také v Ledenicích dle platných
ordinačních hodin.

Rozdávání dezinfekce ve Zborově

POMOC V DOBĚ
KORONAVIROVÉ
V době vyhlášeného krizového stavu na
území České republiky v souvislosti s celosvětovou pandémií virové choroby COVID-19,
opět prokázali svou flexibilitu integrované záchranné složky. Těší mne, jako představitele
obce, že pomáhali i naši dobrovolní hasiči při
všech sborech pod městysem Ledenice. Bylo
to zejména distribucí roušek a antibakteriálního přípravku Anti-COVID pro dezinfekci rukou, které roznášeli po občanech nebo rozdávali a rozlévali u svých hasičáren nebo sbírkou
krmiva pro zvířata v ZOO Dvorec. Tyto prostředky obec získala od jednotlivých dárců, od
úřadu Jihočeského kraje nebo je sama nakoupila. Společnost ČEVAK a. s. poskytla 80 litrů
zmíněného antibakteriálního přípravku, cca
100 lahviček pak Nadace Martina Kuby.
Všem drobným a větším dárcům děkuji,
stejně tak našim hasičům.
Michal Vazač, místostarosta

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Pavel KOLÁŘ
Na Oborách (budova údržby městyse
Ledenice), Ledenice
Veterinární ordinace v Ledenicích se
opět vrací s koncem krizového období do
normálního režimu.
Preventivní očkovací program u psů a
koček podle očkovacího průkazu v každou
ordinační dobu – úterý od 16 do 17 hodin,
čtvrtek od 17 do 18 hodin. Očkování králíků po předchozí domluvě. Preventivní chirurgické zákroky každou středu také po domluvě. Akutní případy i mimo ordinační
doby budou řešeny stejně jako dříve kdykoliv, telefon 728 876 330.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Jaroslavem Korčákem
z Ledenic, zemřel dne 22. května
ve věku 87 let

ZO SPCCH
BOROVANY-LEDENICE
 V červnu se dožívá 85 let naše dlouholetá členka z Ledenic paní Věra Bušková.
Po celou dobu svého členství v naší ZO
se velmi ráda zúčastňuje všech možných
aktivit. Rekondičních pobytů, koupání
v Gmündu i jednodenních zájezdů.
K jejím krásným narozeninám přejeme:
Milá paní Věro,
pevné zdraví, hodně štěstí,
každý den plný dobré nálady.
Od starostí žádné vrásky,
v každé chvíli plno lásky.
 V září proběhne pro členy týdenní rekondice od OV SPCCH ve Spáleném Poříčí
u Plzně.
 Bude možnost i oblíbené rekondice v Sezimově Ústí.
Předběžný zájem o tyto akce lze nahlásit
paní Himlové.
Podrobné informace a ceny pobytů budou
upřesněny v červencovém Zpravodaji.
Dále budeme informovat o akcích, jakmile
bude možné je uskutečnit.
Za ZO SPCCH předsedkyně
Jarmila Himlová

MUDr. Josef Kroulík, soukromá
ordinace praktického lékaře
pro dospělé
oznamuje:
od 1. 6. 2020 zahajujeme běžný režim
ordinace. Je však stále nutné dodržovat nařízení stanovená vládou – nošení roušek a
rozestupy alespoň 2 metry.
Stále platí, že požadavky na předpis
léků vhazujete do schránky nebo posíláte
na e-mail kroulikjo@centrum.cz. Budete-li
chtít poslat léky na mobil, uveďte vaše telefonní číslo.
Při objednávání na vyšetření, prohlídku
apod. použijte e-mail. Děkujeme. V krátké
době vám odpovíme a objednáme vás.
Vyřizovat dosavadní množství telefonátů nebude v normálním provozu možné.
Ordinační doba zůstává stejná.
MUDr. Josef Kroulík

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před
možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší
ordinaci:
1) Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel. č. 387 981 415 – Borovany,
387 995 325 – Ledenice, e-mail jana@kaderova.com. Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.
2) K vyšetření se dostavte včas, pokud se na
stanovený termín vyšetření nedostavíte
včas, musíte se objednat znovu.
3) Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
4) Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u
nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem).
5) Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít
zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod
bradu.
6) Vyhněte se maximálně možným způsobem
ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
7) Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě
zdravotnického zařízení.
8) Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky,
nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové
koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
9) Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo,
neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami.
Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém
klíně, na sousední židli).
10) Ve zdravotnickém zařízení, pokud možno,
nekonzumujte nápoje a jídlo.
11) Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně
potřete dezinfekčním prostředkem).
12) Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste
nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
13) Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si
je.
14) Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, dezinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
15) Banální zdravotní potíže řešte sami nebo
ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…
16) Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.
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TŘÍDĚNÍ ODPADU V LEDENICÍCH
Třídění odpadu patří již dlouhá léta
k běžným zvykům našich občanů a je samozřejmou součástí každodenního života.
O tom také svědčí množství vytříděných surovin za rok 2019, kdy se Češi opět drží na
špičce v celé EU.
Bohužel, v poslední době řeší pracovníci
údržby obce neustálé potíže s nepořádkem
v okolí kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery jsou často přeplněné a mnohdy není důvodem množství, ale to, jak je odpad uložen!
Zaměstnanci pracovní čety neustále nepořádek kolem kontejnerů uklízejí a odpad odváží
na skládku. Tím se samozřejmě našemu městysu zvyšují náklady na likvidaci odpadu.
Firma Marius Pedersen kontejnery vyváží
pravidelně, ale v přesně daných termínech.
Máte-li větší množství odpadu, ať jsou to kartony, polystyreny, PET lahve a podobně, neodkládejte ho v okolí kontejnerů, ale využijte
sběrový dvůr v Ledenicích.

Sběrový dvůr Ledenice
ulice 5. května
Provozní doba:
Každé pondělí
od 15 do 19 hodin
První sobota v měsíci
od 8 do 11 hodin
Obyvatelé s trvalým pobytem v Ledenicích
a zaplaceným poplatkem za odpady mají dle
místní vyhlášky možnost zdarma ukládat do
sběrového dvora:

t papírové a kartonové obaly –
odevzdávejte rozebrané nebo smáčknuté,
t PET lahve – sešlápněte a odstraňte víčko,
t plast,
t nábytek – dřevěné skříně apod. – rozbijte
nebo rozložte na díly,
t elektrospotřebiče (především chladničky)
– nerozebírejte, mohou obsahovat látky
poškozující zdraví,
t kov,
t sklo,
t oleje,
t nebezpečný odpad,
t pneumatiky,
t velkoobjemový odpad.
Šetříte tím místo v kontejnerech a zároveň
tak předcházíte zvyšování ceny za svoz odpadu.
Děkujeme všem občanům, kteří vědí, jak
s odpady zacházet a neznečišťují veřejná prostranství hromadami krabic, kartonů a rozbitých sklenic a lahví.
Odevzdáte-li do sběrného dvora nebezpečný odpad, bude po vás obsluha vyžadovat občanský průkaz.
t občané s trvalým pobytem v Ledenicích a
okolních osadách mohou tento druh
odpadu odevzdávat bezplatně
t chalupáři a chataři z Ledenic a okolních
osad také mohou nebezpečný odpad
odevzdávat bezplatně, prokáží-li se
potvrzením z Úřadu městyse Ledenice o
zaplacení poplatku za svoz odpadu.

Nebezpečným odpadem jsou např: nádoby
od barev, laků, ředitel, čisticích prostředků,
olejů, autobaterie apod.

Automobil naplněný odpadem posbíraným kolem kontejnerů

Takto se tříděný odpad neukládá

PSALO SE VE ZPRAVODAJI PŘED 20 LETY
Do konce tohoto roku se budete na stránkách Ledenického zpravodaje setkávat s krátkými úryvky z příspěvků, které byly ve Zpravodaji publikovány v roce 2000. Výběrově si
připomeneme to, co nás tehdy v Ledenicích těšilo a co naopak trápilo, jakou proměnou tehdy městečko procházelo, jaké akce se konaly
apod. U mnoha textů si jistě nejeden čtenář
řekne, že snad ani není možné, aby se to či ono
odehrálo před dvaceti lety. Inu i události roku
2000 už jsou (ne)dávnou minulostí a patří
nenávratně dějinám.
Připravil Jiří Cukr,
kronikář městyse Ledenice

Průběh chřipkové epidemie
v naší obci
Vlna chřipkové epidemie, která zasáhla
větší část Evropy, se ani tentokrát Ledenicím
nevyhnula /…/ Provedl jsem statistické zhodnocení chřipkové epidemie v Ledenicích za
období od 1. 1. 2000 do 20. 2. 2000. Za toto
období byla diagnostikována chřipka u 342
pacientů. U některých došlo ke komplikacím
v podobě angíny a to u třiceti pacientů, k zápalu plic u 38 pacientů, zánětu čelních dutin u 12
pacientů. V současné době se zdá, že chřipka
je již na ústupu.
(Josef Kroulík, březen 2000)

V nabídce letošní plesové sezóny překvapil
Živnostenský ples v Zalinech. Můžete nám
říci, co vás přimělo ples uspořádat?
Vše začalo již v loňském roce, kdy se skupina živnostníků ze Zalin a okolních vesnic
zúčastnila „Hasičského srandamače“ v Zalinech. Tehdy vznikla myšlenka, že by živnostníci mohli sami pořádat další akce. První
z nich byl Živnostenský ples.
(odpovídal Jaroslav Klečka, duben 2000)

pokračovat. 8. dubna se v ledenické sokolovně
sešlo celkem 54 soutěžících. Soutěžilo se
v těchto kategoriích: žáci do 12 let, dorost 12
až 15 let a ostatní nad 15 let, v průběhu soutěže
byla pro velký zájem žen (11 soutěžících)
vyhlášena i samostatná kategorie – ženy.
(Jiří Hinterhölz, květen 2000)

Co se děje u Slavíčku?

V roce 1996 bylo z velmi pozdního hnízdění (sloup osazen párem až 18. 5.) vylíhnuté
jedno mládě, které po týdnu v důsledku vydatných dešťů, větru a nízkých teplot uhynulo.
V roce 1997 byla vylíhnuta tři mláďata.
Jedno čápě při nadměrném suchu trvajícím až
do pozdního jara, kdy potravní zdroje byly
značně omezené, uhynulo. Zbývající dvě (téměř již vzletná) uhynula začátkem měsíce července při průtržích mračen, silném větru a
pouhých 9 °C.
V roce 1998 se vylíhla čtyři čápata. Uhynula naštěstí pouze dvě mláďata a poprvé došlo
k úspěšnému vyvedení zbylých dvou mláďat.
V roce 1999 se na hnízdě vylíhla dvě čápata a
obě byla vyvedena. Jak úspěšný a pro čápy
příznivý bude rok 2000 – nechme se překvapit.
(Jaroslav Cukr, červen 2000)

Oprava hráze a bezpečnostního přelivu u
rybníka Slavíček je pokračováním realizace
protipovodňových opatření. Aby bylo možné
budovat obchvatný kanál na svedení povrchových vod od Vápenců a od Ohrazení mimo
obec do Slavíčku, je nutné, aby hráz a hlavně
bezpečnostní přeliv rybníka byl v dobrém
technickém stavu. Pokud by zde byly jakékoliv nedostatky, stala by se případná stavba
obchvatného kanálu trestuhodným hazardováním.
(František Jelínek, březen 2000)

Neočekávaný úspěch
Po několika letech byla naší komisí opět
obnovena pro zájem veřejnosti soutěž „O putovní pohár obce Ledenice“ ve střelbě ze
vzduchové pušky. Oproti očekávání byla
účast velmi pěkná, a to nás přesvědčilo, že
v takovýchto akcích bude dobré v naší obci

Výsledky hnízdění čápa bílého
v Ledenicích

červen 2020
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50 let dětského rybářského kroužku Místní organizace Ledenice
Historie založení rybářského spolku v Ledenicích se datuje k 21. 9. 1955, kdy se nadšení pro rybářský koníček přerodilo ve snahu o
rybářské hospodaření na místních rybnících.
Protože vše bylo v té době jiné, než jak jsme
zvyklí dnes. Musel nejprve vzniknout rybářský zájmový kroužek pod Truhlářským družstvem. V čele kroužku v té době stál p. Vacek.
Kroužek se staral o rybníky Dolní a Horní
Hradský, Dolní a Horní Jáma, Parčák a Šváňů.
Z tohoto roku se dochovala i dobová fotografie z prvního chytání oficiálního spolku (fotografie č. 1) a jeho předsedy p. Vacka (fotografie č. 2 – uprostřed).
Další z dobových fotografií, bohužel bez
přesnějšího datování a okolností. Za povšimnutí stojí, že je na fotografii zachycen p. Mráz
st. (fotografie č. 3 – čtvrtý zleva), který je jako
jeden ze zakládajících členů MO Ledenice téměř po celou dobu jejím aktivním členem a za
to mu patří náš velký dík! I díky jeho vzpomínkám se s vámi můžeme podělit o historii naší
organizace.
Po založení zájmového spolku pod družstvem a zahájení hospodaření na vodních plochách vznikla nutnost spolek organizovat pod
tehdejším rybářským svazem a na členech
spolku bylo rozhodnutí, jestli chtějí pokračovat v činnosti nebo ji ukončit. V roce 1958 byl
spolek registrován jako základní organizace
rybářského svazu v Ledenicích. Svaz po svých
organizacích požadoval nejen rybníkářskou
činnost, ale i činnost veřejného zájmu. Proto
vznikla myšlenka na založení dětského rybářského kroužku, kterého se chtěl ujmout p.
Mráz st. (v roce 1958). Následující situace ve
sdružení však kroužku nepřála, a proto se
první výuka pro děti odsunula o pár let.
První výuka v dětském rybářském kroužku
je zaznamenána v rybářské kronice. V roce
1967, kdy se pod vedením p. Ladislava Pexy
(nar. 1904) sešli zájemci o znalosti ryb a rybolovu. Výuka však probíhala neorganizovaně a
nepravidelně a hlavně díky snaze p. Pexy přetrvala až do roku 1969. Na přiložené fotografii
(fotografie č. 4) bylo v kroužku 16 juniorů a
snad i 1 rybářka.
Změna nastala v roce 1970, kdy své představy o podobě dětské výuky realizoval p.
Mráz st. a i díky přesným požadavkům na formu výuky ze strany svazu vznikl první organizovaný dětský rybářský kroužek v Ledenicích. Kroužek probíhal pravidelně jako školní
výuka a dokonce i ve školních prostorách.
Takto, v téměř nezměněné podobě, probíhá až
dodnes. Ze vzpomínek p. Mráze a dalších
jsme se pokusili sestavit soupis všech vedoucích kroužku až po současnost. Od roku 1970
se kroužku věnoval p. Mráz st. Poté od roku
1978 kroužek vedl p. Roch, po kterém výuku
převzal roku 1980 p. Jiří Dědič.
Bohužel z počátků dětského kroužku se fotografie nedochovaly (1970–1980). Počátek
rybářské kroniky se datuje k roku 1980 (fotografie č. 5). V tomto roce je zmínka o úspěších
mladých rybářů pod vedením p. Jiřího Dědiče
(na fotografii č. 6), který se staral o výuku
mládeže.
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Pokračování na str. 10
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50 let dětského rybářského kroužku
Pokračování ze str. 9
Kromě výuky a rybářských závodů (Zlatá
udice) byly v minulosti pro rybářské mládežníky pořádány i táboráky a jiné zájmové činnosti. Např. závody v RT (rybolovná technika)
pořádané dne 23. 1. 1982 ve sportovní hale
v Borovanech (fotografie 7).
Po p. Jiřímu Dědičovi se výuce věnoval p.
Panuš. Následně převzal výuku v kroužku
p. Roman Dědič a prodloužil tak téměř rodinnou tradici o dalších mnoho let. Na letitou tradici výuky poté navázali p. Rudolf Dvořák st. i
ml. a kroužek odborně vedli až do současnosti.
S výukou občas pomáhal i p. Martin Míka,
který kroužek oficiálně převzal v roce 2017 a
společně s p. Liborem Liškou a p. Jiřím
Berlinským kroužek vedou nadále.

SOUČASNOST
RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU
Během dlouhých let trvání rybářského
kroužku se různé akce pořádané pro rybářské
juniory staly tradicí. Každoročně se setkáváme u stavění Máje, na Mezinárodní dětský den
se konají rybářské závody dětí, pro které je to
jakési završení úspěšného absolvování kroužku. Při této příležitosti přebírají děti z rukou
vedoucích rybářského kroužku svou první povolenku k lovu ryb. Od toho dne jsou to již plnohodnotní rybáři a mohou s námi objevovat
kouzlo rybolovu (fotografie č. 8 a 9).
Letošní rok je z pohledu rybářské mládeže
poněkud odlišný než ostatní roky. Rybářský
kroužek 2019/2020 je z důvodu virové epidemie zrušen. Přesto se MO Ledenice stará o
svou mladou generaci téměř nepřetržitě již
déle než půl století. Současný nouzový stav,
však nemůže přerušit tak silnou tradici, kterou
v Ledenicích i širším okolí rybářský kroužek
bezpochyby má a výuka (podle všeho) bude
obnovena v září s počátkem školního roku
2020/2021.
V současnosti je kroužek v rukou pánů
Martina Míky a Libora Lišky a zastupujícího
Jiřího Berlinského, kteří jsou aktivními členy
MO Ledenice a hlavně zapálenými rybáři. JePokračování na str. 11
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50 let dětského rybářského kroužku
Pokračování ze str. 10
jich snaha o vytvoření výuky, která i v dnešní
digitální době zaujme děti, je plně podporována celou místní rybářskou organizací. Díky
této snaze vzniklo plno aktivit v terénu od
uklízení břehů přes praktické ukázky lovu u
vody až po letní rybářský „kemp“ na březích
Lipna, kde jsou mladým rybářům představeny
techniky lovu ryb dravých i kaprovitých, jak
ze břehu, tak i z loďky. A to vše pod vedením
zkušených rybářů (fotografie 10 a 11).
Rybářský kemp pro mladé rybáře a absolventy rybářské kroužku MO Ledenice měl
premiéru v roce 2019 a pro pozitivní ohlasy
jak od dětí, tak i rodičů bude uskutečněn i druhý ročník 2020. Pokud situace dovolí a budou
uvolněny restrikce kvůli koronaviru, uspořádá
se kemp poslední týden v srpnu 2020. Pro více
informací neváhejte kontaktovat vedoucího p.
Lišku na emailu lilicarp@seznam.cz.
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Místní knihovna
Ledenice
nabízí svým čtenářům
literární novinky
Pro děti a mládež:
Piotr Socha
Michal Belšán
Zuzana Pospíšilová
Michal Belšán
David Walliams
Ladislav Špaček
Ondřej Sekora

Včely
Poraněný sokol
Starostlivá veverka
Zvědavá lištička
Ledová obluda
Dědečku,
vyprávěj o světě
Uprchlík na ptačím
stromě

Pro dospělé čtenáře:
Radka Třeštíková
Markéta Harasimová
Olga Tokarczuková
Magda Váňová
Marcela Mlynářová

Foukneš do pěny
Doktorka Viktorie
Bizarní povídky
Mlsná huba
Dvakrát dole,
jednou nahoře
Táňa Keleová-Vasilková Slib
Jan Štifter
Světlo z Pauliny
Pavel Juřík
Rožmberkové
první po českém králi
Jan Šimánek
Doudlebsko od jara
do zimy
Josef Jonáš
Přírodní antibiotika a
antivirotika v kuchyni
Daniel Cole
Konec hry
Tim Weaver
Nikdo není doma
James Patterson
Vražedná hra

Výpůjční doba:

Pondělí
Čtvrtek

10 – 16 hod.
12 – 18 hod.

Aktuální informace týkající se knihovny
na www.ledenice.cz
nebo www.knihovnaledenice.estranky.cz

SOFTBALOVÝ KLUB
ŽRALOCI LEDENICE
oznamuje všem příznivcům
a fandům softbalu:
v červnu jsou všechny tréninky
dětí a mládeže veřejné.
Přijďte mezi nás a vyzkoušejte
si, jak se hraje softbal.

červen 2020

KLUBY Z NIŽŠÍCH KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ
ODEHRAJÍ MĚSÍČNÍ TURNAJ
Přípravný turnaj „Fotbal spojuje“ odehraje
v době pandemie pětice klubů TJ Slavoj Ledenice, TJ Dolní Bukovsko, SK Mladé, TJ Slavoj Hrdějovice a TJ Nová Ves. Hrát se bude
v termínu 29. květen až 28. červen.
Všechny kluby kývly na nabídku známého
jihočeského rozhodčího Luboše Zabilky, který s myšlenkou turnaje přišel. Kromě Nové
Vsi (I. A třída) hrají všichni ostatní nejnižší
krajskou soutěž I. B třídu.
„Před týdnem se naši kluci sami rozhodli,
že naskočí zpět do tréninků. Chtěli jsme jim
dát ještě pár týdnů volno, ale z vlastní iniciativy se už scházejí. Za to se jim sluší poděkovat.
S pár kluby jsme se začali bavit, že si zahrajeme přáteláky. Když ale přišla nabídka na turnaj, vše vyřešila,“ řekl k aktuální situaci
předseda ledenického klubu Zdeněk Vitoušek.
Turnaj Fotbal spojuje se bude hrát podle
platných pravidel na 2x 45 minut s tím, že je

povolené až sedm střídání. A to opakovaně.
Hrát mohou pouze registrovaní hráči a pro diváky bude zpestření, že v případě remízy se
budou kopat pokutové kopy o bonusový bod.
Každý tým odehraje jednokolovým systémem dva zápasy doma a dva venku. V plánu je
v termínu 29. květen až maximálně 28. červen.

Rozpis turnaje:
29. květen: Hrdějovice – Nová Ves
30. květen: Mladé – Ledenice
5. červen: Nová Ves – Mladé
6. červen: D. Bukovsko – Hrdějovice
13. červen: Ledenice – Nová Ves
13. červen: Mladé – Dolní Bukovsko
19. červen: Hrdějovice – Mladé
20. červen: Dolní Bukovsko – Ledenice
25. červen: Ledenice – Hrdějovice
26. červen: Nová Ves – D. Bukovsko

18:00
17:00
18:00
17:00
14:00
17:00
18:00
17:00
18:00
18:00

KIC Trhové Sviny zve na výlet s průvodkyní
Jitkou Bartyzalovou

ZA PŘÍRODOU, HISTORIÍ A ENERGIÍ
ŠUMAVY
SOBOTA 11. ČERVENCE 2020
7:30 odjezd autobusu od staré radnice Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny, po domluvě lze
přistoupit na trase autobusu (T. Sviny, Borovany, Ledenice, Č. Budějovice)
Ze Špičáckého sedla vyjdeme po NS Špičák-Černé jezero k Pramenu Svobody a kolem
Boží skalky. Dojdeme k Černému jezeru (největší ledovcové jezero v ČR) a prohlédneme si
nově zpřístupněná místa, původní Chatu U Černého jezera, Jezerní jedli. Navštívíme NPR
Bílá strž, vodopád Bílá strž, půjdeme podél Bílého potoka a NS Z Hamrů na Ostrý, k vodnímu zámku, v osadě Zadní Hamry přejdeme řeku Úhlavu a podíváme se na známou tzv. Petzoldovu továrnu.
Komentář k navštíveným místům a seznámení se s historií a zajímavostmi, včetně obrazové dokumentace je přirozenou součástí výletu.

Náročnost trasy nízká, místy střední; délka trasy cca 12 km,
doporučujeme zvolit vhodnou obuv.
CENA VÝLETU 400 Kč, SENIOŘI, STUDENTI, DĚTI 320 Kč
Závazné přihlášky v KIC Žižkovo nám. 92; 374 01 Trhové Sviny
kic@tsviny.cz, 386 301 488, 734 793 434; 603 426 954

červen 2020

ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
a Kruh přátel hudby při Základní
umělecké škole F. Pišingera
Trhové Sviny
Vás zvou na koncerty v náhradních
termínech po přesunutí z důvodu
prevence šíření koronaviru

Jan MEISL – akordeon
23. června 2020 od 18 h
Kostel sv. Jakuba
v Benešově nad Černou

V rámci koncertu vystoupí také žáci
ZUŠ F. Pišingera z pobočky
v Benešově nad Černou.

VÝBORNÝ TRIO
(rock, funky, jazz a
latinsko-americké rytmy)
25. června 2020 od 18 h
v ambitech kostela sv. Jana nad Malší

Vstupné na každý koncert: 150 Kč (senioři 100 Kč, děti do 15 let a žáci ZUŠ F.
Pišingera zdarma)
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace Český hudební fond,
město Trhové Sviny, městys Ledenice,
městys Besednice, město Nové Hrady,
obec Benešov nad Černou a Doppler CZ
s. r. o.

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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POZVÁNKA NA SVATOPROKOPSKOU POUŤ
VE ZBOROVĚ
15.00 h
20.00 h
9.30 h
11.00 h
13.00 h

Sobota 4. 7.
pouťový fotbálek
zábava na hřišti hraje PRÄSIDENT
Neděle 5. 7.
kolo štěstí pro děti
mše svatá
volejbalový turnaj
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Náměstí 68, Ledenice
Srdečně vás zveme k návštěvě!
Provozní doba:

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

PO 10 – 22 h
ÚT 10 – 22 h
ST 10 – 22 h
ČT 10 – 22 h
PÁ 10 – 23 h
SO 11 – 23 h
NE 11 – 22 h
(PÁ, SO – po skončení koronavirových opatření
otevřeno do 01 h)

Těšit se můžete:
§
§
§
§

menu (polévka + hlavní jídlo) 100 Kč
denně tři hotová jídla,
jídlo s sebou,
večer minutky.

Na čepu je připraveno:
§
§
§
§

gambrinus 10°
kozel 11°
plzeň 12°
točený birell i ochucený.

Přijďte, těšíme se na vás!

červen 2020
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Hledám brigádu
pro syna 15 let
na letní prázdniny
nejlépe Ledenice a okolí.

Tel. č. 721 209 413.

KOUPÍM
GARÁŽ
V LEDENICÍCH.
Tel. č. 606 730 144
Koupím známky, mince, bankovky,
obrazy, staré hodiny, vojenské
předměty – šavli, uniformu a podobně.
Můžete nabídnout i jiné staré předměty
nebo celou sbírku a pozůstalost.

Tel: 722 777 672

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

VÝKUP
BORŮVEK
Jana Nechanická
Okružní 493, Ledenice

Tel. č. 724 687 690
Uzávěrka dalšího vydání Ledenického
zpravodaje je 25. června 2020.
Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městys Ledenice, podatelna, Náměstí 89,
373 11 Ledenice, nebo na e-mail:
kultura@ledenice.cz.
V červenci vychází prázdninové
dvojčíslo.
2
Cena inzerce je 3,75 Kč/cm + DPH.
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 25.6.2020, vyjde 7.7.2020. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

