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

tel. č.: 387 995 357

Duben 2021

Zdarma

Městys Ledenice se připojil k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Více si můžete přečíst
na str. 6 a 7

Jak městys Ledenice
komunikuje se svými občany?
Již osmnáctým rokem vám přinášíme aktuální krátké zprávy a informace díky službě
SMS INFOKANÁL. Registrovat a začít službu používat můžete stále.
Pro koho je tato služba vhodná:
informace Vám přijdou v krátké textové
zprávě (SMS). Využívat službu můžete na každém mobilním telefonu.

Registrovat se můžete:
1. Vyplněním registračního formuláře na
Úřadu městyse Ledenice nebo v místní
knihovně.
2. Online: pomocí
webového formuláře
na www.ledenice.cz.
Registrační formulář
najdete pod tímto
obrázkem.
3. pomocí SMS:
¡ Bydlíte-li přímo v Ledenicích, zašlete
SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraLEDENICE
mezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE

¡ Pro obyvatele místních částí Ohrazení,
Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny a Zborov
je SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraNAZEVMISTNICASTImezeraCISLOPOPISNE

- dvojslovné názvy oddělte mezerou
- pro registraci chaty je potřeba za číslo
popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:
387 995 357
(mezera = nevypisujte do SMS slovo mezera,
ale pouze oddělte slova od sebe)

Registrací dáváte souhlas se zpracováním
Vašich osobních údajů za účelem informování
o činnosti městyse Ledenice a jeho orgánů
prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

ČESKÁ OBEC
Již druhým rokem využívá městys Ledenice pro komunikaci s občany i tuto aplikaci pro
chytré telefony. Začít používat ji můžete kdykoliv i vy.
Pro koho je tato služba vhodná:
pro všechny uživatele chytrých telefonů
s přístupem na internet. Zpráva zaslaná touto aplikací obsahuje mnohem více informací
než klasická SMS zpráva. Prohlédnout si
můžete plakáty, přečíst dokumenty, najdete
zde i další informace o Ledenicích.

www.ledenice.cz
Webové stránky jsou dalším způsobem
komunikace s obyvateli. Naleznete zde kompletní informace o městysi Ledenice, včetně
povinně zveřejňovaných dokumentů. Máte-li
zájem, můžete si nechat na e-mail zasílat novinky z rubriky aktuality.

2

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
ZE DNE 3. 3. 2021
Rada městyse projednala:
 podané žádosti o pronájem budovy bez
č.p./č.e. (bývalá kovárna ve Zborově) o vý2
měře 66 m a vybrala nájemce.
 a schválila žádost o jednorázový pronájem
části pozemku parc. č. 4651/1 (prostor parkoviště u Voji) v k. ú. Ledenice za účelem
umístění pouťových atrakcí na ledenické
pouti v roce 2021.
 a schválila žádost o pronájem veřejného
prostranství k provozování stánkového prodeje točené zmrzliny, ledové tříště a ledové
2
kávy. O rozloze 2 m x 3,5 m, tj. 7 m v termínu od 15. 3. 2021 do 17. 10. 2021 v provozní době ve všední dny od 12 hod až 18
hod a ve dnech pracovního klidu od 13 hod
do 18 hod.
 a schválila žádost o poskytnutí finanční podpory v roce 2021 pro neziskovou organizaci
Zdravotní klaun o. p. s. částkou 2.000 Kč.
 žádost o souhlas se stavbou k akci „Stavební úpravy zemědělské usedlosti č. p.
1“ v k. ú. Ohrazení na parc. č. st. 58/1,
parc. č. 1682, 1542/6, 1680/1, 1547/1, 1671/1,
1548/6, 1605/2.

INFORMACE

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. PAVEL KOLÁŘ
Na Oborách
budova údržby městyse Ledenice
Vážení přátelé pejsků a kočiček,
význam očkování se v současné koronavirové době dotýká nás všech. Jde v mnoha
případech o život zachraňující záležitost.
V populaci psů a koček je několik nemocí
velmi nebezpečných. Proto již mnoho let významné české farmaceutické společnosti produkují buď samostatné nebo smíšené vakcíny,
které poskytují jednotlivým zvířatům imunitu
proti smrtelné vzteklině přenosné ze zvířat na
člověka, dále proti velmi nebezpečné psince,
parvoviróze a proti dvěma virózám postihujícím dýchací systém. Z bakteriálních nemocí je
to listerióza, kterou přenášejí hlodavci. Samostatnou vakcínou je vakcína proti tetanu a
borelióze, kterou přenášejí klíšťata. Také kočky jsou očkováním chráněny proti vzteklině a
život ohrožujícím kočičím virózám. Vakcinace psů a koček je povinná pro chovatele
každoročně dle Zákona o veterinární péči.
Proto zkontrolujte data očkování v očkovacím průkazu.

Veterinární ordinace:
Úterý:

Ledenice
Borovany
Čtvrtek: Ledenice
Borovany

16–17
17–18
16–17
17–18

Telefon: 728 876 330
Akutní případy kdykoliv

 zadání zakázky malého rozsahu včetně výběrového řízení na koupi traktorového nosiče kontejnerů.
 podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihoeského kraje v rámci Dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2021 na interaktivní tabule pro ZŠ Ledenice.
 žádosti o přidělení neobsazeného bytu č.
47/B v domě s pečovatelskou službou
v Ledenicích žadateli, za předpokladu, že
vybraný nájemce bytu bude schválen magistrátem České Budějovice, odborem sociálních věcí.
 žádost a souhlasí se stavbou „Novostavba
přístřešku na parc. č. 2541 v k. ú. Zborov –
část Ohrazeníčko“.

duben 2021
Pozemky:
Rada městyse projednala a schválila
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. CB-001030064478/001 SECB na pozemek par. č. 2263/2 a 2270/7
v k. ú. Zborov s EG.D a. s., pro stavbu
„Ohrazeníčko k/2263/1 – NN připojení“ za
cenu 3.100 Kč bez DPH.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. CB-001030065725/003 ASE na pozemek par. č. 3910/5 a 3910/8
v k. ú. Ledenice s EG.D a. s., pro stavbu
„Ledenice, K 3910/10 – kabel N“ za cenu
4.000 Kč bez DPH.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. CB-001030063669/001 FIRA na pozemek par. č. 4649/3 v k. ú. Ledenice s EG.D a. s., pro stavbu „Ledenice, K 1/1
– úprava NN“ za cenu 1.000 Kč bez DPH.

duben 2021
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INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V LEDENICÍCH NA ŠKOLNÍ ROK 2021–2022
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích pro školní rok
2021–2022 proběhne letos nově formou online systému v době od
17. 4. do 16. 5. Veškeré informace a instrukce, týkající se zápisu,
naleznete na www stránkách školy.
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 dne 19. 5. zveřejněn 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. 2021 pěti
let a děti s odkladem školní docházky).
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 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.

NOVÉ PTAČÍ BUDKY
VÝROBKY OD ŠKOLÁKŮ
Ještě před zahájením distanční výuky stihli žáci základní
školy s panem učitelem Miroslavem Fraňkem na hodinách
předmětu Člověk a svět práce práce vyrobit jedenáct ptačích
budek. Dlouhou dobu pan učitel čekal, zda skončí distanční
výuka, aby se umístění budek v lese mohly účastnit i děti. Bohužel, to stále ještě není možné a tak se instalace chopil sám.
Pomáhal mu správce ledenických lesů Jan Křešnička, který
vytipoval vhodnou lokalitu a pomohl i s jejich připevněním
ke stromům. Ptačí budky jsou nainstalované u cesty k Adamci v lese Obcizna. Až půjdete na procházku, můžete pozorovat, zda jsou budky obsazené a který ptačí druh si je vybral
k hnízdění.
jk

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.
2021 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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Distanční výuka je již dlouhá, ale rozhodně se nenudíme
O přírodě, nebo historii naší vlasti se můžeme učit z monitoru počítače. Není to však ono. Nejlépe se naučíme věci, které si vlastnoručně vyzkoušíme, tzv. prožitkem. Z následujících fotek je zřejmé, že jsou žákům předkládány nejrůznější výzvy (nejen z prvouky a přírodopisu). Chtěla
bych i za ostatní učitele pochválit žáky naší školy a také poděkovat všem rodičům za velmi dobrou spolupráci. Vytvořit správné badatelské prostředí nemusí být úplně snadný úkol.
Helena Jaloševská

Stroj času ve 4. A

Abychom se mohli vypravit do minulosti a začít studovat historii lidstva, vyrobili jsme si stroj času. Už jsme byli v pravěku, za Slovany
a ve Velkomoravské říši. Učíme se vyrábět keramiku, šperky, zbraně a tkát.

Stroj času Míly Uhlíře, Ondry Wolfa a Zorana Čirkoviče
V době kamenné vyrábíme zbraně, první keramiku, učíme se tkát se Slovany a stavíme dřevěná hradiště.

Aneta Hejlová

David Prokop

Elen Voráčková

Zkameněliny se žákům 6. A vydařily
Že někteří živočichové již vymřeli, neznamená, že je nemůžeme mít doma. A když už nemáme opravdové zkameněliny, tak jsme si je vyrobili.
Jakub Tůma přesně zvládl vymodelovat amonita. Natálka Davidová pečlivě vyrobila zkamenělinu trilobita.

duben 2021
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pokračování ze str. 4

Být architektem lidského těla není lehký úkol. Žáci 5. a 8. třídy to zvládli znamenitě
Určitě je snazší, se naučit pojmenovat kosti, než nějakou kost lidského těla vyrobit. Námi vyrobené kosti, by těžko plnily svou funkci.
Příroda je mocná a svou práci odvádí dokonale. To určitě potvrdí žáci 5. a 8. třídy. I tak svůj úkol zvládli skvěle!

Maruška Petrášová (5. A)

Erik Daniel (5. A)

Jan Tamáš (5. A)

Vašek Tůma (8. A)

Duo Radek Kesl a Honza Hinterhölz (8. A)

Tereza Borovková (8. A)

9. A Geologické procesy se dají dělat i doma
Toto je ukázka výrobků žáků 9. ročníku. Jedná se o Čokoládový horninový cyklus (horniny vyvřelé 1, sedimenty 2, sedimentární horniny 3
a přeměněné horniny 4), sopečnou erupci (reakce sody, octu a jaru) a vznik vrás.

1

2

3

4

Dorazilo po uzávěrce

PODĚKOVÁNÍ

Sopečná činnost

Přímá vrása

Ráda bych touto cestou poděkovala
paní učitelce Markétě Hanzlíkové z místní ZŠ za rychlou a pohotovou pomoc.
Stala se jednou z kolemjdoucích při nehodě pod ZUŠ Ledenice, kde spadlo dítě
do stoky, podala mu první pomoc a zavolala lékaře.
Nejen svým jménem, ale jistě i jménem rodičů, děkujeme! Mrázová Eliška
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Vážení spoluobčané,
s příchodem letošního předjaří mne velmi
potěšila informace o skupince několika místních dam (za všechny bych rád jmenoval alespoň Andreu Trtílkovou – autorku nápadu),
které při pravidelných procházkách samy od
sebe sbírají odpadky podél cyklostezky, kolem polních i lesních cest, ale i v širším okolí
Ledenic. Díky Vám! A tyto dámy zdaleka nejsou jediné. Do jarního úklidu se pravidelně
zapojují i ledeničtí Žraloci (přírodovědný oddíl) a mladí rybáři. Stranou nezůstávají ani
osady, i zde jsou v běžném roce vyhlašovány
jarní úklidy. Tyto dobrovolnické aktivity pečující o naše životní prostředí nás motivovali
k tomu, abychom se připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko. A jak jsme předpokládali, nezůstali jsme v tom sami. Svou účast
potvrdili jak Žraloci a rybáři, tak i myslivci,
přidaly se i již zmiňované ženy a mnoho dalších anonymních dobrovolníků. Ve Zborově
se k akci Ukliďme Česko připojili letos také,
v Zalinách se na úklid chystají v dubnu.
V Ohrazení se ženy vždy na jaře postarají
o očistu dětského hřiště a paní Kristina Pečlová celoročně dbá o čistotu okolí autobusové
zastávky.
Hlavním úklidovým dnem byla letos vyhlášena sobota 27. března.
Jak úklid kolem Ledenic probíhal, si můžete prohlédnout na fotografiích.

Kde všude se uklízelo?
V okolí nové cyklostezky, kolem rybníků Lazna, Slavíček, Parčák, v okolí Horní a
Dolní Jámy, ve Vápenickém lese, od Zdržku
až k Adamci, od bažantnice k Adamci, v okolí silnice od hřbitova směrem na Slavošovi-
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I sběr odpadu může být zábava
ce, polní cesta a její okolí na Hradě směrem
k Růžovu, podél hlavní silnice v od Zborova
k Ohrazení…
Děkujeme!
Byl bych rád, kdyby tento vyhlášený úklid
nebyl jen jednodenním úklidem nepořádku,
který NĚKDO jiný udělal. Kdyby si každý
uklidil sám po sobě, nemusely by se takové
akce vůbec vyhlašovat.
Ale na druhou stranu máme v Ledenicích
mnoho občanů, kteří si zametou před domem,
odhrnou sníh, když je kalamita, seberou a odhodí do koše obal od čehosi, poletující náměstím, těch, kteří při venčení psa vytáhnou
z kapsy sáček a výtvor svého miláčka seberou
a odhodí do koše. A takhle by to přece mělo
být.
Všem, kterým není jedno, jak vypadá okolí
jejich bydliště, patří můj dík a uznání.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

Myslivecký úklid – i okolí bažantice vydalo
své poklady

Rybník Lazna je oblíbený především rybáři, ale je i častým cílem odpoledních vycházek. Podle
toho to kolem něj vypadalo. Po březích a nejbližším okolí se letos, stejně jako každý rok, rozeběh- Myslivecký úklid – v hradském remízku bylo
li mladí rybáři
víc starých hrnců než stromů

duben 2021
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Žraloci úklízeli celý den – dopolední kořist

Žraloci úklízeli celý den – odpoledne se pokračovalo

Zborov – a tohle je výsledek #
Zborov – Před zahájením úklidu se dobrovolníci rozdělili Zborov na jednotlivé zóny !

Úklid odpadků kolem Zborova

Jednodenní sběr odpadu naplnil celý valník. Kovový odpad je již
vytříděný

Každoroční úklid odpadků a černých skládek kolem Zborova se letos datumově spojil s celoměstysovou a celorepublikovou akcí Ukliďme Česko připadající na 27. března. Nevím, zda si republika brala od
nás mustr, ale my se této aktivitě věnujeme více jak deset let, jen s tím
rozdílem, že to nesměřujeme k určitému datu, ale děláme to, než nám
vyrůstající tráva schová odpadky. Tyto odpadky jsou zejména kolem
příjezdových cest, u oblíbených vyhlídkových míst, nebo míst pro zapovězené radovánky či místo pro bezpečné vyhození jakéhokoliv odpadu. Jako místostarostu mě těší velký zájem dětí o tuto akci, těší mě účast
lidí nemající trvalé bydliště ve Zborově a přesto přiloží ruku k dílu.
Netěší jen to, že je to stále ta samá parta. Přesto výsledek stojí za to,
čistější životní prostředí kolem nás. Traktorový vůz plný zejména tříditelného komunálního odpadu. Odpadu, který lze vyhodit do barevných kontejnerů, či na místně dle bydliště příslušném sběrném dvoře.
Ale bohužel, bude to ještě nějakou dobu trvat, než to někteří lidé pochopí a třeba petku v autě sebou popovezou ještě 5 km a vyhodí někde do
odpadkového koše a nebo lépe do žlutého kontejneru. Děkuji všem,
kteří udržují pořádek kolem sebe a zejména těm, kterým není míra znečištění životního prostředí odpadky lhostejná.
Michal Vazač
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ZO SPCCH BOROVANY – LEDENICE

Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Marií Čouzovou z Ledenic,
zemřela dne 11. 3. 2021 ve věku 82 let.
t s panem Josefem Žahourkem
z Ohrazeníčka, zemřel dne 27. 3. 2021
ve věku nedožitých 70 let.

V měsíci dubnu má naše ZO SPCCH tři oslavence

Významné životní jubileum 80 let oslavili v měsíci březnu pan Bohumil Panuš,
Miloslava Mrázová a pan Josef Jelínek,
všichni z Ledenic.
Jubilanty s gratulací a drobným dárkem
navštívil starosta městyse Jiří Beneda.

Své 70 narozeniny oslaví členka paní Jana Jakubíková z Borovan, 75 narozeniny bude slavit
člen pan Jan Nováček z Radostic a členka paní Jiřina Tichá z Ledenic je na své krásné 80 narozeniny určitě ráda, že má v těchto letech dobré zdravíčko a její úsměv je jako sluníčko.
Za členy ZO našim oslavencům přejeme hlavně dobré zdravíčko.
Milí oslavenci,
mnoho dní, ať je vám ještě přáno!
To jsme vám přišli povědět.
Věk není to, v čem poznává se stáří,
když oči věčným mládím září.
Když se srdce umí pousmát,
těch vašich pár roků není vůbec znát.
Za členy ZO SPCCH předsedkyně Jarmila Himlová

Knihy, které si můžete zakoupit
v Místní knihovně Ledenice
¢ LITORALY

Nová kniha Milana Koželuha
autorská publikace, 248 stran 200 x 130 mm, brožovaná, 1. vydání 2021
vlastním nákladem autora
Cena: 280 Kč
V roce 2019 vycházely na autorových stránkách každý týden texty na pomezí fejetonů, esejí a
povídek. Část z nich se týkala cestování, zážitků a
postřehů z cizích zemí, ty zatím zůstaly nevydány, čtyřicet jich je v knize Litoraly.
Některé texty jsou o aktuálních společenských
tématech, jiné o zapomenutých fenoménech a osobnostech, další o autorových vzpomínkách a prožitcích, dva, bohužel smutné, jsou o Novohradských horách, a asi čtvrtina je naštěstí veselá.
Názvy kapitol: Litoraly, Statická funkce, Kanadská vesnice, Daň ze
smrti, Horníčkovo čtení Homéra, Ztracený les, Voduška impala, Naivita lapačů kominíků, Niečo takého pěkného, Dočasně mrtvý bůh, Reynkův kříž, Šedošedý svět daných kontur, Mycák za padesát, Kouzlo
kamene v Dyji, Zkáza klauzury Kapelunk, O koliích a lidech, Dede,
vnuk a lipka, Prastrýc František a intelektuálové, Zápaďák, A vy byste
to uměl?, Morálka za pět korun, Od tříkolky ke kombajnu, Jak jsem letěl letadlem, Nie sme taký, ako vyzeráme, Profesor Pavlíček a migmatit, Maruš zpomal, Idiocie blikajících přechodů, Polévka na kojení,
Tradiční drůbeží špekáčky, Vzpomínka na jídlo, Autobusové štěstí,
Zapomenutý Hutka, Ozdoba recepce, Ňáká pí©ovina, Můj 17. listopad,
Kdyby chtěli, Smutek nahých stromů, Velešínský advent, Vánoční mše
v Pohoří, Poklad.

¢ ČESKOBUDĚJOVICKO NEJEN Z NEBE

Zvýhodněná cena: 400 Kč
Kniha plná poutavých fotografií téměř padesáti měst a obcí Českobudějovicka, ale i nádherné přírody jižních Čech.
Své místo v ní mají samozřejmě i Ledenice.
Pouze u nás je k zakoupení limitovaná edice s fotografií Ledenic na
obálce a možností vepsání věnování přímo v určeném místě.
Co o knize říká autor Michal Andráško?
„Samozřejmě budete mít možnost vidět krásné záběry Českých Budějovic, Týna nad Vltavou, Rudolfova, Chotýčan a dalších a dalších
obcí a měst a zajímavých přírodních zákoutí tady v regionu. Uvidíte například krásný snímek romantického zámku Hluboká nebo církevní
stavby jako je Hosín a další a další místa. Jsou to místa, která lidé buď
znají, ale najednou je vidí z té ptačí perspektivy, to znamená, vidí je
úplně jinak, a leckdy je ty knihy inspirují k nejrůznějším výletům. Takže i takto ta kniha funguje potom, když ji člověk má, že si tam může najít nějaká krásná místa na výlet.“
Obě knihy jsou k zakoupení v Místní knihovně Ledenice.
V současné době pouze po telefonické domluvě: Místní knihovna Ledenice: tel. č. 389 604 755, kultura Ledenice – pí Křížová: tel. č. 606 443 518
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Pečovatelská služba – co zajišťuje
Služba je určená osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu
věku, úrazu nebo onemocnění i osobám se zdravotním postižením od 18 let.
Činnost pečovatelek zahrnuje pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu (pomoc s převlékáním, polohování ležícího na lůžku, přesun
na vozík apod.). Dále pomoc při osobní hygieně – ať už se jedná o omývání v koupelně nebo
na lůžku.
Služba zajišťuje i pomoc s přípravou jídla
(snídaně, svačiny, večeře). Ve všední dny rozváží obědy a těm, kteří potřebují, je také doma
podává (možné je i ohřát oběd, který připravila
rodina).
Často využívanou službou je doprovod k lékaři nebo do obchodu. K seniorskému věku
často patří bolesti při pohybu, kolísání tlaku,
pocity nenadálé slabosti… I z těchto důvodů
ztrácejí starší lidé jistotu při samostatném pohybu a jsou rádi za doprovod, který jim pečovatelka samozřejmě může poskytnout. Nejen za
nutnými pochůzkami, ale i na procházce, cestě
k přátelům a jinam.
Další doménou služby je pomoc s chodem
domácnosti (základní úklid, praní, žehlení,
donáška nákupů). Jednoduše vše, co pomůže

člověku zvládnout své dny doma tak, aby je
prožíval spokojeně a co nejvíce zachoval svou
soběstačnost.
Službu nemusíte využívat pravidelně. Je
určena i pro ty, kteří podporu potřebují jen nárazově na krátký čas (například když je rodina,
která jinak pečuje, na dovolené).
Služba je poskytována na základě Smlouvy
o poskytování pečovatelské služby, kterou uživatel uzavírá s poskytovatelem před zahájením
spolupráce.
Službu lidé hradí z vlastních zdrojů, respektive z příspěvku na péči, s jehož vyřízením
vám sociální pracovnice služby samozřejmě
pomůže. Sazba pečovatelské služby Archa je
stanovena na 130 korun za hodinu přímé podpory. Zdarma je služba poskytována účastníkům
odboje, osobám, které byly v táboře nucených
prací, osobám, které se účastní rehabilitace dle
zákona č. 119/1990 Sb. a pozůstalým manželkám (manželům) po osobách uvedených v předchozích bodech.
Využití pečovatelské služby může pomoci seniorům a lidem s nějakým hendikepem i
nadále zůstat ve svém domově, udržet si své
sociální vztahy a alespoň částečně zachovat
dosavadní způsob života.
Pro více informací a poradu ohledně právě
té vaší situace můžete denně telefonovat na

číslo 399 499 936 nebo na 777 620 973, ve
všední dny nás můžete navštívit v kanceláři
(Žižkovo nám. 149 naproti autobusovému nádraží) anebo na webu archaborovany.cz
T. Umlaufová – pečovatelská služba Archa

MY A COVID
Je mezi námi už rok. Minimálně jednou denně o něm mluvíme, slyšíme nebo přemýšlíme.
Covid 19. O tom, jak prožívají epidemii klienti
Centra denních služeb Nazaret v Borovanech,
jsme si povídali s Markem, Michalem a Pavlem.
1. Jak prožíváte koronavirovou epidemii, která u nás v ČR probíhá
už rok?
Michal: „Je to už moc. Už by to mohlo skončit. Přál bych si, abychom
mohli dělat věci, co jsme dělali před tím – chodit na hokej a po výletech. V Rusku to neřeší, chodí dál na hokej i fotbal. Přeju si, aby to
už skončilo. Někdy mi to už leze na nervy.“
Marek: „Prožívám to dost hekticky. Člověk neví, co bude, potřeboval
bych nějaké jistoty – jestli všechno zůstane zavřené nebo otevřou,
jestli rodina bude zdravá. Vadí mi změny ze dne na den.“
Pavel: „Ani se neptejte, psychicky to prožívám dost mizerně, ale jinak
hlavně že jsme zdraví.“
2. Co Vám nejvíc vadí? Omezuje Vás epidemie v něčem?
Pavel: „Nikam nemůžeš, všechno Ti zavřou – třeba kavárnu. Vadí mi,
že lidi nedodržují opatření, když už to nařídili. Lidi na to kašlou, pak
se diví, že se toho nemůžeme zbavit. Vadí mi, že jsou děti doma a
nechodí do školy.“
Marek: „Všichni jsou uchvátaní, nervózní, nemůžeme se v klidu lidsky
pobavit, všude je méně lidí (personální problémy ve službách). Nemůžeme na turnaj v boccie, nevíme, co bude, nedá se plánovat.“
Michal: „Nemůžu se scházet s lidmi, se kterými jsem se dlouho neviděl. Po telefonu je to nic moc.“

4. Co si myslíte o očkování proti Covidu, necháte se očkovat nebo ne?
Podle čeho se rozhodujete?
Pavel: „Do toho nejdu. Je dost negativních reakcí. Vyhledal jsem si informace na internetu a názor mojí rodiny mě utvrdil. Navíc teď stejně nejsou vakcíny, takže se mě to ještě netýká.“
Michal: „Oni to stejně chytnou i lidi, kteří jsou očkovaní. Já jsem se
sám rozhodl, že na očkování nepůjdu, mohlo by se mi něco stát. Slyšel jsem v rádiu, že několik lidí umřelo. Naši taky nepůjdou.“
Marek: „Myslím, že je to možná cesta k mírnějšímu celostátnímu průběhu, úplně to asi nevymizí, ale nemuselo by to být v takových číslech. Když má člověk dobrou imunitu a není alergický na léky,
mohlo by to spíš pomoci. Já byl na očkování minulý týden. Hledal
jsem si informace na internetu, v TV, rodina byla taky pro. Navíc se
neustále setkávám s rizikovými skupinami (tatínek či sousedé v Domě
s pečovatelskou službou). Myslím, že očkování je menší zlo než Covid.“

3. Je na té situaci i něco dobrého a pozitivního? Přineslo Vám to
něco?
Michal: „Na to nemám odpověď.“
Pavel: „O žádném pozitivu nevím.“
Marek: „Já jsem získal větší jistotu v samostatnosti, člověk se musel
chvílemi více spolehnout sám na sebe.“

5. Chcete něco vzkázat ostatním?
Pavel: „Dodržujte opatření nebo se toho nezbavíme nikdy.“
Irena: „Držte se, jsme rádi, že můžeme být tady mezi Vámi.“
Marek: „Buďte k sobě ohleduplní a dodržujte to, co by se dodržovat
mělo, jinak se toho nezbavíme.“
Michal: „Vydržte to!“
L.K.
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V LEDENICÍCH
Městys Ledenice, stejně jako většina obcí
hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Tím nemovitým máme na mysli pozemky a lesy. O lesích a hospodaření v nich
jsem si povídala s Janem Křešničkou.
Pane Křešničko, vy jste zaměstnancem Sdružených lesů Ledenice-Borovany z. s. Co to je
za firmu a jakou funkci zde vykonáváte?
Jak je patrné už názvu společnosti, zajišťujeme pro městys Ledenice a město Borovany hospodaření na jejich lesních majetcích. Sdružení
bylo založeno v roce 1996 Ing. Janem Jiráčkem.
Moje funkce je odborný lesní hospodář.
Tento rozhovor vzniká pro Ledenický zpravodaj. Zaměřme se proto na Ledenice. Co Vaše
Lesní hospodář ledenických lesů Jan Křešnička. V ruce drží
práce obnáší?
Já bych asi nejprve začal všeobecnými in- semenáček borovice (viz výřez) a vysvětluje jak funguje přiformacemi. Celkem hospodaříme na 500 ha rozená obnova lesa
lesů. Městys Ledenice vlastní cca 170 ha a to
se les vykácí tzv. ,,na holo“ max. 1 ha, nebo se udělá ,,násek“ úzký
v k. ú. Zborov 98 ha, v k. ú. Ohrazení 5 ha v k. ú. Ledenice a cca 45 ha,
pruh abychom podpořili tzv. boční nálet semen ze stěny vedlejšího pov k. ú. Zaliny 12 ha a nově v k. ú. Kaliště 10 ha. Ledenice leží v nadmořrostu anebo se výběrným způsobem proředí stávající stromy (tzv. proské výšce kolem 500 m n. m. a tomu odpovídá i složení lesů. Zastoupení
světlí) a ponechají se matečné stromy a tím se podpoří přirozená
jednotlivých dřevin je 74 % borovice, 15 % smrku, 11% listnatých dřeobnova původního lesa. Tyto postupy právě můžete vidět v lese zvavin (4,5% dub, 3% olše, 3,5% buk, bříza atd.). Rozložení jednotlivých
ném Obcizna (pozn. redakce – tento les najdete za Ledenicemi cestou
dřevin v lese, mimo nadmořské výšky, hlavně ovlivňuje podloží, na
k Adamci po zelené turistické značce). Když bych měl les k něčemu přikterém les roste. Jiným stromům se daří na písčité suché půdě a jiným
rovnat, tak k veliké rodině, do ní také patří všechny generace, od mimiv jílovitém vlhkém podloží.
nek po prarodiče, od porodnice až do hrobu.
Hospodaříte s lesy, co si pod tím mám představit?
Hlavní částí naší práce je především pěstování lesa. To je v podstatě
Úplným základem každého vlastníka lesa nad 50 ha je lesní hospo- veškerá péče o les – výsadba nových stromků, ochrana sazenic před
dářský plán (LHP), vypracovávaný vždy na deset let. Je to velmi po- zvěří, stavba oplocenek, nátěry sazenic, pravidelné vyžínání „buřeně“
drobný manuál ke konkrétnímu lesnímu porostu. Obsahuje všeobecné v okolí mladých stromků, drcení klestu atd. V dalších letech je to prosinformace, údaje o zakmenění, stáří lesa, doporučené těžbě, výsadbě a tříhávání, výřez plevelných dřevin, prořezávka, dále pak probírka atd...
spoustu dalších doporučených nebo závazných opatření. Jeho součástí Najednou jsme cca v osmdesátém roce života nového lesa a začínáme
je hospodářská kniha, do které se zaznamenává každý zásah v daném s předmýtní těžbou. Po ní nám zbyde dospělý, mýtní les, ve kterém zůporostu. A mnoho dalšího, ale to by bylo nadlouho.
stane z 10 000 kusů vysázených sazenic přibližně 400 dospělých mýtA do Ledenického zpravodaje by se nám to asi nevešlo. Pořád ale ních stromů na 1 ha. Les je živý organismus a v podstatě vše zvládne
ještě nevím, co si mám pod hospodařením v lese představit. Pro mě to sám. Kromě uměle vysázených stromků vznikají nové porosty i samozatím znamená: Když se les vykácí, zasadí se nový a dalších cca 100 let volným náletem, tzn. přirozená obnova lesa, což je náš cíl. V našich levlastník čeká, než ho bude moci znovu vykácet? Myslím, že takovou sích se v poslední době takto daří přirozená obnova borovice lesní a
představu má velká většina čtenářů. Ale je to opravdu tak?
dubu letního, o které následně pečujeme stejně jako o sazenice vysa(pozn. redakce: odpovědi předcházel dlouhý smích)
zené. Mohli jste si všimnout nových oplocenek v lesích právě od LeTakhle to opravdu nefunguje. Za prvé musíme dodržovat Lesní zá- denic k Adamci. Jsou zde oplocené jak nové výsadby, tak „malé
kon – maximální výměra úmyslně vzniklé holiny nesmí přesáhnout vý- školky“ náletových listnatých stromů. V loňském roce jsme vysázeli
měru 1 ha. Těžebních postupů je více a my potřebujeme vybrat ten, 5 500 listnatých sazenic (dub letní, buk lesní, olše lepkavá, třešeň ptakterý nejvíce odpovídá danému stanovišti a do budoucna nám pomůže čí), 9 500 sazenic borovice lesní, zhruba 1 500 kusů smrku ztepilého,
vytvořit příznivé podmínky pro vznik nového lesa, ale ve zkratce – buď 600 ks jedle bělokoré a 200 modřínu opadavého. Vybudovali jsme
1,5 km oplocenek.
A potom je tu již zmiňovaná těžební část,
V našich lesích je průměrně ročně vytěženo
3
700 m dřeva. Výnosy z těžební činnosti jsou
plusem do obecní kasy. Bohužel ceny výkupu
dřeva za poslední 3 roky výrazně poklesly,
příčinou je přetlak kůrovcového dřeva v posledních letech.
pokračování na str. 11

Uvolňování výběrových, matečných stromů pro zajištění přirozené obnovy lesa

Zaplocená přirozená obnova dubu letního,
stáří 15 let
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V LEDENICÍCH
(pokračování ze str. 10)
A to je další otázka. Celá republika se potýká s kůrovcovou kalamitou. Jak jsou na tom ledenické lesy?
Samozřejmě i nás se boj s kůrovcem dotýká. Ale naštěstí ne v takové
míře jako v jiných lokalitách. A to i díky skladbě lesů. U nás převažují
borovice a ve většině našich smrkových porostů bylo ještě dost vláhy, a
tudíž byly stromy celkem v kondici. No a taky jsme měli trochu štěstí.
Rychlým odstraněním napadených stromů se nám zatím daří bránit rozmnožení kůrovce do větších lesních ploch. I tak jsme v loňském roce
3
vytěžili cca 650 m kůrovcového dřeva.
Kůrovec ale není to jediné, co Vás při hospodaření v lesích trápí.
No, to rozhodně není. Těch problémů je hned několik. Z těch přírodních je to hlavně hrozba suchých let, i když loňský rok a začátek letošního je, co se týče vody, moc fajn.
Dalším problémem jsou vysoké stavy srnčí zvěře, která dokáže zničit vysázené sazenice, přirozenou obnovu lesa, tak i vzrostlejší
stromky. Bez oplocení v podstatě nejsme schopni vypěstovat jediný listnáč. Zaráží mě neochota ze strany ministerstva zemědělství
potažmo ČMMJ (Českomoravská myslivecká jednota) tuto situaci jakkoliv řešit, přitom škody jsou obrovské.
A pak přichází na řadu někteří lidé. Bohužel jsou stále ještě časté
krádeže jak čerstvých vzrostlých stromů, tak souší a sezónní krádeže
vánočních stromků. Kolikrát se mi stane, že najdu několik uřízlých a
odhozených „vánočáků“. To bych, nezlobte se na mě, opravdu vraždil!
Víte, co to dá práce a času, než takhle vyrostou, už jsou v podstatě hotový, už můžou být večer samy doma, a pak přijde někdo a jen tak je uřízne, aby si na ně v obýváku pověsil kouli??? (Poznámka redakce:
hospodář znatelně zrudl v obličeji a malinko zvýšil hlas).
Další nešvar – bezohledné vjíždění aut a traktorů mimo cesty lesu
taky nepřidá – utužuje se tím lesní půda, poškodí se mladé stromky
nebo keře. Ale tohle všechno je především o lidech a jejich pohodlnosti.
Měli bychom si uvědomit, že les není fabrika, ani plantáž na dřevo je to
především živý organismus, kde vše má své zákonitosti a svůj význam.
Uschlé, stojící tzv. doupné stromy,(hlavně měkké listnáče) v lesích
úmyslně ponecháváme jako hnízdiště ptáků. Suchý, mrtvý, spadlý
strom nebo větev do lesa prostě patří, poskytuje domov, úkryt ptákům,
broukům atd. a ve finále je potravou pro houby a následně pro nový les.
To je jeho úkol a ne to, že skončí rozřezaný v kotli.
Z Vašeho povídání je mi jasné, že Vás tahle práce opravdu baví.
Co Vám dělá největší radost?
No, já jsem prostě v lese rád. Baví mě, jak se les sám zmlazuje, jak
si žije svým tichým životem i svým vlastním časem. Asi mou největší
radostí jsou odrostlé listnáče a snad se nám do budoucna povede stále
navyšovat jejich zastoupení. Těší mě i velmi dobrá spolupráce s představiteli obcí Ledenic i Borovan.
Pane Křešničko, děkuji vám za rozhovor
Lesu zdar!

Oplocenka chrání sazenice proti zvěři. Buk lesní stáří cca 7 let

jk

Borovice lesní v oplocence, stáří stromků 9 let

Zaplocená přirozená obnova dubu letního, stáří 15 let

Les není fabrika, ani plantáž na dřevo, je to především živý organismus
kde vše má své zákonitosti a svůj význam. Říká správce ledenických
lesů Jan Křešnička

12

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2021

Ledenicko v knižních novinkách 2017 až 2020 – část II.
Dnes navážeme na povídání z minulého
zpravodaje a představíme si různé historické,
vlastivědné nebo regionální knižní novinky
z let 2017–2020, ve kterých jsou větší či menší
zmínky o Ledenicích a Ledenicku. Vzhledem
k jejich množství to bude představování poněkud stručné.
Vedle nové knihy o Calofrigu (2020), o níž
byla nedávno ve zpravodaji podrobnější zpráva, najdeme přirozeně drobné zmínky o Ledenicích i v knihách o okolních městech –
Borovany tehdy a dnes (2018), Četnické
humoresky z Borovan (2017) nebo Svinenské cesty časem (2019). A také ve čtyřech novinkách věnovaných Doudlebsku.
V roce 2018 vyšla kniha ledenického autora Jana Jiráčka s názvem Najdi svůj strom
v krajině Doudlebů. Oblast je v ní vymezena velmi široce (Doudlebsko, Novohradsko,
Třeboňsko, Budějovicko), vedle textů nabízí
mnoho fotografií z našeho okolí a několik záběrů přímo z Ledenic (panorama přes Laznu,
kostel, dub u pavilonu, švestková alej k Zalinám, březová alej k hájovně). Z roku 2019 pochází Doudlebsko od jara do zimy (výroční
zvyky, slavnosti a zábavy z jihu Čech), v němž
historik a kronikář Jan Šimánek představil život a lidové festivity od 19. století do současnosti. Popisovaný region nově ohraničil na
základě farností, čímž obhajuje i zařazení Ledenic, které k tradičnímu Doudlebsku počítány doteď spíše nebyly. V knize najdeme vedle
popisu některých slavností u nás také historické fotografie z Ledenic z počátku 20. století.
Mezi zdroji informací, které autor použil, objevíme zápisy Jindřicha Diviše, Ferdinanda
Sládka, vzpomínky Elišky Bendíkové (celkem
využil Šimánek rozhovory s více jak 70 pamětníky!) nebo cenné národopisné práce Karla Hlubučka z poloviny 20. století. A právě
Hlubučkovi se v poslední době knižně věnuje
Jan Štifter (mj. autor románu Sběratel sněhu,
připomenutého minule). V roce 2018 vydal
jeho životopis Oči Doudlebska (příběh Karla
Hlubučka) a v roce 2019 edičně zpřístupnil ně-

které Hlubučkovy starší spisy v knize Ruce
Doudlebska (historické studie Karla Hlubučka), kde nechybí ani kapitola o posledních
ledenických hrnčířích. Štifter nově připravil
ve spolupráci s obecními kronikáři ojedinělé
dílo Doudlebsko den za dnem (2020), které
je ale než klasickou knihou spíše historickým
diářem a kalendáriem s řadou regionálních výročí. Ledenice jsou poměrně početně zastoupeny a mají zde i pět dobových fotografií.
Z bohaté produkce Národního památkového ústavu musíme zmínit publikaci Pomníky
velké války na jihu Čech (2018), která slovem
a mnoha krásnými barevnými fotografiemi ukazuje rozmanitost pomníků padlým v první světové válce. Prostor včetně snímků dostaly v knize
Zaliny (pomníky Jana Farky a Josefa Štěrby) a
náhrobek bratrů Vackových z Ohrazeníčka na
starém hřbitově v Ledenicích. V dalším „památkářském“ titulu Zlatý věk obor (z historie obornictví v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku) je správně připomenuto, že ledenická
šlechtická obora „patřila k nejstarším známým
oborám.“ Už z roku 2017 pochází Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska (proměny krajiny na vybraných schwarzenberských
panstvích v letech 1660–1930), v ní narazíme na
Ledenice v kapitole o myslivnách a hájovnách,
Zborov je zase připomenut zdejší kaplí (včetně
fotografie). Nejnovější je potom kniha Anton
Erhard Martinelli (1684–1747), pojednávající o životě a díle vídeňského architekta
ve schwarzenberských službách, která vyšla v samém závěru roku 2020. Zmíněný architekt projektoval stodolu při zborovském
dvoře a ledenickou faru, obě stavby jsou zde
textem i reprodukcemi původních stavebních
plánů představeny (na Martinelliho tvorbu lze
natrefit např. v Českém Krumlově, Českých
Budějovicích, Chýnově, Protivíně, Ševětíně
nebo Vídni).
Na Třeboňsko, resp. bývalé třeboňské
panství, zaměřuje v poslední době intenzivní
pozornost významný český historik Jaroslav
pokračování na str. 13
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Ledenicko v knižních novinkách 2017 až 2020
(pokračování ze str. 12)
Čechura. Už v roce 2015 publikoval knihu
s poněkud provokativním názvem Sex v době
temna (sexuální život na českém jihu v prvním
století Schwarzenbergů), počátkem roku 2020
potom životopis Jakub Krčín z Jelčan (architekt jihočeských rybníků) a zejména Krizový management barokní ekonomiky (panství
Třeboň a Hluboká nad Vltavou za prvních
Schwarzenbergů 1660–1720). Ve všech třech
jsou zmínky o Ledenicku, ale případného čtenáře je třeba upozornit, že se jedná o odborné
knihy, doprovázené specifickým, místy poměrně těžkopádným až nesrozumitelným pisatelovým vyjadřováním.
Naproti tomu literární styl jiného velikána
české historické vědy Petra Čorneje je mnohem přitažlivější a přívětivější. I proto vzbudila jeho poslední monografie Jan Žižka (život
a doba husitského válečníka) patřičné pozitivní ohlasy. Svou nevšední grafickou podobou, detailním inovativním zpracováním a
rozsahem (856 stran!) zaujala odborníky i širokou veřejnost a získala prestižní cenu Magnesia Litera (kniha roku 2019). Před čtenářem
je mistrně vykresleno středověké období a na
několika stránkách se setkáme také s Ledenicemi a Mysletínem. Za zvláštní zmínku pro
nás stojí zejména nový překvapivý pohled na
možné místo Žižkova narození, které podle
autora nemuselo vůbec být v Trocnově. Doslova píše: „Jan se jistě mohl narodit v Trocnově, ale jeho kolébka mohla stejně dobře stát i
jinde v blízkém okolí. Třeba na hrádku u Ostrolovského Újezda, ani ne půl hodiny chůze
od Trocnova, nebo v nedalekých Ledenicích.
Variant je více.“ Čorneje, předního znalce husitské doby, jejímuž studiu věnoval prakticky
celý svůj profesní život, vede k této domněnce
potenciální Žižkův strýc Jan, který Ledenice
vlastnil. Více už si zájemce musí přečíst sám.

A kde dále se o Ledenicku psalo? Samostatnou brožuru Historie a současnost SDH
Ledenice 1877–2017 (2017) si před časem
nadělili hasiči. Obsáhlá kapitola o ledenickém
včelařském spolku je součástí objemné publikace Včelařská kronika okresu České Budějovice (2018). Kapitola o pranýři nemůže
chybět v soupisové práci Pranýře v Čechách
a na Moravě (2017). Případ kolaborantky Albíny Višňanské je podrobně zpracován v Hrdelních případech Mimořádného lidového
soudu České Budějovice 1945–1948 (2018).
Heslo plné jmen a rodinných vazeb ledenického rodu Hubených se dostalo do Lexikonu
světem jdoucích (2020).
Kratší, někdy sotva postřehnutelné ba i překvapivé zmínky o Ledenicích a osadách se
ukrývají ještě v následujících publikacích (řazeno chronologicky): Malované opony divadel českých zemích (2017), Příběhy z jižních
Čech – Novohradsko a Doudlebsko (2017),
Galerie vybraných absolventů Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích (2018), Migrační strategie (město, předměstí a vesnice na
panství České Budějovice ve druhé polovině
18. století) (2018), Pohádky z jihu (2018),
Ut videam (2018), Ze srdce a kamene (pomníky Antonínu Švehlovi) (2018), Procházka
po jihočeských hradech a jejich zříceninách
(2019), Biografický slovník Církve československé husitské (2020), Českobudějovicko z nebe (2020), Jan Rafael Schuster ve
světové válce aneb Dopisy a kresby budějovického malíře z let
1915 až 1918 (2020).
Dále vycházejí různé propagační regionální tiskoviny a četné
publikace k církevním
a politickým dějinám

K POUČENÍ I ZÁBAVĚ
Skrývačka – okolní obce ve větách
1. Na můj vkus obsahuje ten dezert až příliš ovoce.
(první zmínka 1334, 4 431 obyvatel)
2. Z borovicových šišek lze vyrábět různé dekorační předměty.
(první zmínka 1386, 192 obyvatel)
3. Samolibí nájemníci byli v diskuzích vždy velmi nepříjemní.
(první zmínka 1366, 416 obyvatel)
4. Učitelka to studentovi dovolila a on byl šťastný.
(první zmínka 1357, 608 obyvatel)
5. Boty jsme si na vycházce pěkně zamazali, nyní je musíme očistit.
(první zmínka 1367, 122 obyvatel)
6. Voroplavba dříve sloužila k dopravě dřeva po řekách.
(první zmínka 1259, 417 obyvatel)
7. Už se to nedozví, kovboj ho totiž zastřelil.
(první zmínka 1357, 268 obyvatel)
8. Ze všech stran kovárnu obklopovaly lípy.
(první zmínka 1367, 99 obyvatel)
9. Když se o tom dozvěděli, plakali štěstím.
(první zmínka 1378, 87 obyvatel)
10. Jsou to staří movití a nesmírně sympatičtí lidé.
(první zmínka 1395, 912 obyvatel)
Rozluštění najdete na s. 14.

připravuje jic

se zmínkami o F. J. Kroiherovi (z posledních let
např. Bílá vrána v černém šatě, Biskup Gorazd,
Kněžské identity v českých zemích, Papežství a
fenomén ultramontanismu v českých zemích,
Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi). Na závěr je třeba ještě připomenout, že
vznikají také knížky se zmínkami o ledenických rodácích v souvislosti s jejich činností,
která je proslavila jinde (např. Josef Stejskal
a Jihočeské divadlo nebo Vlastimil Hajšman a
budějovický hokejový tým).
PhDr. Jiří Cukr
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Softbalový klub Žraloci Ledenice

NOUZÁK NÁS NEZASTAVÍ
ANEB V KARANTÉNĚ REPUBLIKOU
V březnu (1.–21.3.) se naše kadetky zapojily do celorepublikové výzvy „Nouzák nás nezastaví aneb v karanténě republikou.“ Tato výzva
vyšla z iniciativy softbalového klubu Cats Brno, čímž jím tímto moc
děkujeme za skvělý nápad! Hlavním cílem bylo motivovat dívky k aktivitě i v této sportovně nepříznivé době. Do výzvy se zapojilo celkem
9 klubů z celé republiky, které společně zdolávaly kilometry chůzí nebo
během. Šlo o to obejít co nejvícekrát zvolenou trasu – v tomto případě
to byla trasa skrz různé kluby po celé republice o délce 1446,5 km. Každá hráčka si denně zapisovala své uběhnuté/ušlé kilometry. Naše kadetky si v této výzvě vedly výborně. Společně nachodily 868,71 km, což
byl v porovnání s ostatními týmy nejlepší výkon! Lepší byl jen tým
„Old Stars“ složený z trenérů všech zúčastněných týmů. I v tomto
týmu jsme měli svoje zastoupení, a to Magdu Chytrovou a Janu Borovkovou. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na brzké shledání
na hřišti …snad!
J.B.

PAVEL SLÁMA

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

K poučení i zábavě
ROZLUŠTĚNÍ
1. Lišov
2. Zborov
3. Libín
4. Vidov
5. Zaliny

6.
7.
8.
9.
10.

Plav
Zvíkov
Rankov
Kaliště
Římov
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell typu Araukana
a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů. Cena 185–229 Kč/ks

Prodej: u Ledenické hospody
30. 4. 2021 v 10.10 hod.
11. 5. 2021 v 15.45 hod.,
29. 6. 2021 v 15.45 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Info: Po–Pá 9–16 hod. Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!

Hledám brigádu
pro syna (16 let)
na červenec a srpen
v Ledenicích a okolí
i v Českých Budějovicích

Tel. 721 209 413

Mladá rodina HLEDÁ PRONÁJEM
bytu/domu v Ledenicích
nebo v blízkém okolí.
Děkuji za nabídky

Tel. č. 777 191 688

UZÁVĚRKA
příštího vydání zpravodaje

je 25. dubna 2021
Své příspěvky můžete zasílat
na e-mail: kultura@ledenice.cz
2

Cena inzerce je 3,75 Kč/cm + DPH

16

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2021

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

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 1020 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 25.4.2021, vyjde 7.5.2021. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

