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

tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

MÍSTNÍ KNIHOVNA
LEDENICE
Knihovna je i nadále otevřena pouze
v režimu výdeje a vracení výpůjček.

Výpůjční hodiny:
pondělí: 12 - 18 hod.
čtvrtek: 12 - 18 hod.
Přístup k internetu není povolen.
Tel. č. 389 604 756
E-mail: knihovna@ledenice.cz
Dodržujte prosím aktuální hygienická
nařízení: rozestupy, respirátory,
používání dezinfekce!
Děkujeme za pochopení!
V jarních měsících byly v okolí Ledenic založeny dvě nové aleje. Více o nich si přečtete uvnitř
Ledenického zpravodaje

ZE ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 31. 3. 2021

CMUNDAŘI HLASTE SE!
Pro další ročník Ledenického bramborování hledáme kuchařské týmy,
které by se rády účastnily soutěže O NEJLEPŠÍ LEDENICKOU CMUNDU.
Informace:
Kdy: sobota 25. září 2021
Kde: náměstí Ledenice
Soutěž: maximálně šest soutěžních týmů.
Každý tým musí být složen alespoň ze tří osob.
Soutěžní týmy obdrží od pořadatele 12 kg brambor, olej nebo sádlo na pečení
a základní přísady. Elektrické vařiče, pánve apod. dodá pořadatel.
Po dohodě je možné použít vlastní.
CHCETE SE I VY ZÚČASTNIT LEDENICKÉHO BRAMBOROVÁNÍ?
Děláte bramborové placky, skvělou bramboračku, nebo jiné jídlo, jehož součástí
jsou brambory? Potom neváhejte, navařte, napečte a přijďte obohatit Ledenické
bramborování i vy svým produktem. Po dohodě s pořadateli můžete své variace
na bramborová jídla prodávat na Ledenickém bramborování.
Přihlásit do soutěže se můžete od pondělí 10. května
na tel. č. 606 443 518, nebo e-mail: kultura@ledenice.cz.
V případě většího počtu zájemců o soutěž, rozhoduje datum a čas přihlášky.

Rada městyse projednala a schválila:
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v termínu 24. 7. 2021.
 žádost o poskytnutí finančního příspěvku
pro Linku bezpečí z. s. na rok 2021 ve
výši 2.500 Kč.
 výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Ledenice – pořízení traktorového
nosiče kontejnerů“ ze dne 22. 3. 2021 a
doporučuje starostovi městyse s vybranou firmou uzavřít smlouvu o dílo.
Rada městyse projednala:
 žádost o přidělení uvolněného bytu č.
38/B v Domě s pečovatelskou službou a
schválila přidělení bytu žadateli za předpokladu, že vybraný nájemce bytu bude
schválen Magistrátem České Budějovice, odborem sociálních věcí.
 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Zborov K/321/4 – NN
připojení“ a souhlasí s připojením nového OM na pozemku parc. č. 321/4 v k. ú.
Zborov.
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LEDENIČTÍ HASIČI
OBDRŽELI PODĚKOVÁNÍ
Redakce Ledenického zpravodaje přetiskuje děkovný dopis dobrovolným hasičům za zásah,
který obdržel starosta městyse Ledenice od vyšších složek Hasičského záchranného sboru.
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám touto cestou tlumočil poděkování pana Jana Večeři za činnost jednotky SDH Ledenice, které jsem obdržel elektronickou poštou. K jeho poděkování se osobně
velmi rád připojuji.
Jednotka SDH Ledenice byla dne 24. 4. 2021 OPIS I-IZS JEK povolána k vyproštění motorkáře z těžební jámy v katastru Ledenic z poměrně velké hloubky. Ledeničtí hasiči se dostavili na místo zásahu jako první a zejména svou profesionalitou v předlékařských činnostech
zachránili vážně zraněnému motorkáři život. Plně tak zúročili svůj kvalitní výcvik i své
kvalitní vybavení.
Podle slov pana Večeři se jednotka dostavila na místo velmi rychle. Toto mohu potvrdit
tím, že výjezd jednotky byl 5 minut od vyhlášení poplachu!
Vážený pane starosto, dovolte mi citovat část e-mailu pana Večeři: “… dojela na místo
jednotka SDH Ledenice s plným vybavením a pravděpodobně velitel zásahu okamžitě převzal veškerou iniciativu a celá jednotka se začala s vybavením o zraněného starat až do příjezdu lékaře a příletu vrtulníku. Byla to pro nás obrovská úleva, vidět, že někdo přesně ví, co
má dělat a má na to i vybavení. Teprve později nám došlo, jak neuvěřitelně rychle a s jakým
klidem a naprosto profesionálním přístupem dobrovolní hasiči zasáhli a bezpochyby tak
pomohli zachránit motorkářův život.“
Vážený pane starosto, jsem velmi rád, že HZS Jihočeského kraje může spolupracovat
s tak kvalitní jednotkou, kterou bezpochyby ledenická jednotka je. Na své hasiče můžete být
právem hrdý nejen Vy, ale všichni občané Ledenic. Věřím, že mé poděkováni budete
kolegům vhodnou formou tlumočit.
Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.
S úctou
plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
Vážení spoluobčané,
dovolte i mě připojit se k poděkování ledenickým dobrovolným hasičům. Jako
starosta městyse sleduji práci našich hasičů stále a jsem rád, že si jejich výkonů všímá i veřejnost. Jsem si vědom toho, že jejich odborná příprava a zodpovědný přístup
k dobrovolné činnosti dosahuje často téměř profesionální úrovně. Až krizové situace
podobné této a skvěle zvládnuté zásahy ukáží, že investice do vybavení a výcviku dobrovolných hasičů jsou dobře investovanými prostředky, které vedou k záchraně mnohamilionových majetků a v neposlední řadě i lidských životů. Mé poděkování ale patří i
panu Večeřovi a jeho rodině. Na procházce byli svědky této události, neváhali, okamžitě
zalarmovali záchranáře a do jejich příjezdu poskytovali motorkáři první pomoc. I oni
mají svým jednáním velkou zásluhu na záchraně lidského života.
Děkuji
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice
Fotografie: zdroj SDH Ledenice
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Čápi se vrátili
na ledenické hnízdo
Letošní jarní pozorování čapího hnízda
bylo napínavé. Velmi brzy, již 17. března, se
na hnízdě objevil první čáp, který však v Ledenicích nezůstal a odletěl hnízdit jinam. Další
čáp se v Ledenicích objevil až 9. dubna, zanedlouho se k němu přidala i samice a na hnízdě
již zůstali. Zda se u nás letos usadil stejný pár
jako loni, bohužel není jasné. Co však jasné je,
že čapí páření proběhlo úspěšně a samice v současné době sedí na vejcích. V loňském roce se
podařilo odchovat tři mláďata. Doufejme, že i
letošní rok bude pro ledenickou čapí rodinku
úspěšný.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Miroslavem Vítem
ze Zborova, zemřel dne 3. 4. 2021
ve věku 76 let,
t s paní Marií Šaršounovou z Ledenic,
zemřela dne 19. 4. ve věku 76 let.
Významné životní jubileum 80 let oslavili v měsíci dubnu paní Jiřina Tichá a pan
Jiří Sládek, oba z Ledenic.
Jubilanty s gratulací a drobným dárkem
navštívil starosta městyse Jiří Beneda.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se i v této situaci rozloučili
s paní Marií Šaršounovou a věnovali jí tichou vzpomínku. Zároveň děkujeme za
velké množství kondolencí.
zarmoucená rodina
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Výstavba komunikace za školou
V březnu letošního roku započala dlouho plánovaná výstavba
komunikace v lokalitě Ledenice – za školou. Nová silnice nahradí
dřívější nezpevněnou cestu. Zároveň s plánováním stavby byly
v souladu s územním plánem v minulých letech nabídnuty k prodeji
obecní pozemky přiléhající k cestě. Během několika let zde budou
postaveny čtyři nové rodinné domy. Jestli dojde k výstavbě rodinných
domů i na protějších pozemcích soukromým majitelů zatím nevíme, ale
územní plán to umožňuje.
Před pěti lety byl v této lokalitě také zaveden vodovodní řad a kanalizace. Stavba nové silnice začíná již na křižovatce ulic Na Zahra-

dách a Školní a dotkne se i okolí budovy ZUŠ a školní družiny. Výsledkem stavby v této části bude bezpečnější provoz vozidel a pohyb
chodců.
Stavba je financována částečně z dotace ministerstva pro místní rozvoj a větší část bude hrazena z rozpočtu městyse Ledenice. Dle smlouvy o dílo se zhotovitelskou firmou Stavitelství Matourek je dokončení
plánováno na srpen letošního roku. V současné chvíli jsou ale práce
v předstihu, a pokud nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti,
mohla by být dokončena již v červenci.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
PARTNEREM PRO PEČUJÍCÍ
ARCHA funguje na území Trhosvinenska a Českovelenicka. Celkem podporuje bezmála sto klientů. Každý příběh je jiný. Někdo potřebuje jednou za čas dovézt a doprovodit k lékaři, jiný třikrát denně
pomoc s hygienou a podáním jídla. Pečovatelky jsou profesionálky,
umí najít řešení na většinu úskalí péče a poradit. Mají dlouhodobou praxi, mnoha událostmi prošly. Navíc na situace, které jsou náročné a
v péči u klientů se opakují, jsou pravidelně připravovány odborným
školením.
Jedním z nich je například školení manipulace. Tedy možnosti pohybu a přesouvání ležícího, nepohybujícího se člověka. Správná technika nejen že pomůže v aktivizaci nemohoucího, ale také významně
přispívá k ochraně zdraví pečujících. Člověk s bolavými zády totiž náročnou péči skutečně nezvládne.
Úspěšná manipulace není o fyzické síle, ale o správných postupech,
díky kterým docílíme alespoň částečné spolupráce toho, kdo je přesouván. Technika podporuje naši snahu udržet člověku nějakou (třeba
i malou) soběstačnost, možnost zapojit se do péče o vlastní osobu. Otočení ležícího na lůžku tak nemusí být rychlým „podškubnutím“ prostěradla dvou statných členů rodiny. Naopak, může být docela pomalým
a klidným procesem, kdy jeden vnímavý pečující (s co nejmenším vynaložením svých fyzických sil) postupně pomůže otočit hlavu ležícímu, celou oblast zad a nakonec dolní končetiny. A podobných příkladů
je nepřeberně.
V péči nejde jen o fyzické síly. Vyčerpání přináší i psychická nepohoda. Z jedné strany může v nepohodě být člověk, o kterého pečujeme.
Těžce nemocní klienti postrádají vnímání vlastního těla (nehybného,
ležícího). Pomoci může koncept tzv. bazální stimulace. Její postupy
jsou zaměřené hlavně na správné „vypolohování“ těla.

Je důležité, v jaké poloze člověk leží, co jej podpírá a „objímá“ (polštáře, deky). Opomíjené jsou i zrakové podněty (bezvadné je, když každý ležící má u své postele možnost podívat se do zrcadla – vidět se,
vědět o sobě). A zapomínat bychom neměli ani na další smysly - doteky, vůně, zvuky.
Všechny tyto podněty mohou podpořit zmírnění projevů nemoci,
podpořit vnímání a vyladit psychickou pohodu.
Na druhé straně může být v psychické nepohodě ten, kdo pečuje.
Příčinou je často vyčerpání, stereotyp, pocit neúspěchů v péči, osamělost. Pečující mají pocit, že jsou na všechno sami. Ostýchají se o pomoc
si říct, přijmout ji. Máte-li ve svém okolí někoho, kdo si myslíte, že něčím podobným prochází, pokuste se jej ujistit o tom, že je docela v pořádku v péči se nechat vystřídat, nechat si pomoc. Tzv. sdílená péče, ať
už mezi rodinnými pečujícími, anebo mezi pečujícím a terénní službou
je dnes již běžná.
Na závěr, děkujeme Výboru Dobré Vůle – Nadaci Olgy Havlové za
finanční podporu projektu „Zvýšení profesionality týmu s cílem edukovat neformální pečující“.
Zajímají-li vás bližší informace, ať už o postupech správné manipulace, metodách bazální stimulace, anebo možnostech sdílené péče určitě
se nám můžete ozvat na tel. 399 499 936 nebo přijít osobně do kanceláře v Borovanech – naproti autobusovému nádraží. Zároveň, jakmile to
epidemická situace dovolí, chystáme pro vás o všech zmíněných tématech besedu.
Držíme rodinným pečujícím palce, ať svou roli i nadále dobře zvládají a na své těžkosti nezůstávají sami. Jednou z opor může být právě
pečovatelská služba, která disponuje profesionály připravenými vás
podpořit.
M. Strapková
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Z OSAD
OHRAZENÍ
V rámci Místního programu obnovy venkova v osadách městyse Ledenice, který schvaluje zastupitelstvo a jehož nedílnou součástí je i
obnova a údržba obecních budov, byla v měsíci březnu provedena oprava střechy na kulturním zařízení v Ohrazení. Firmou Klempíř
– pokrývač Pavel Janota Č. Budějovice byly
provedeny tyto práce: demontáž stávající
krytiny, laťování, pokládka fólie a střešní
krytiny, montáž okapů a další klempířské a
pokrývačské práce. Cenu 241 000 Kč bez
DPH uhradil městys Ledenice ze svého rozpočtu.

Nová polní cesta
Již před začátkem této složité pandemické
situace jsme se na jednáních rady a zastupitelstva zamýšleli nad možností obnovy některých zaniklých polních cest. Doba, kdy jsme
se kvůli pandemickým opatřením mohli pohybovat pouze v katastru svého bydliště a další
různá opatření omezující běžný život, naše
rozhodování urychlila. Chceme dát občanům
více možností k procházkám v okolí svého
bydliště tak, aby si mohli co nejvíce užívat
pobyt v přírodě. První takto obnovená cesta
začala vznikat již v době výstavby čistírny
odpadních vod v Zalinách, kdy byl použit
přebytečný materiál na opravu cesty k zalinské vyhlídce. Letos v dubnu bylo kolem cesty
vysázené stromořadí.
Druhá cesta začala vznikat v letošním roce
u Ohrazení (kudy cesta vede, vidíte na mapce). Jak vidíte na fotografii, je cesta právě teď
nová a velmi „čerstvá“, do budoucna bude
její povrch travnatý, vhodný především pro
pěší a cyklisty. Cesta byla zároveň osázena
alejí ovocných stromů (jabloně, třešně a švestky). Je to sice prozatím jenom krátký úsek, ale
rádi bychom tuto cestu obnovili tak, aby po ní
bylo možné dojít až do Třebotovic. Za tímto
účelem proběhlo již i jednání s pracovníky
Magistrátu města České Budějovice, pod které Třebotovice spadají.
I z této strany můžeme očekávat vstřícnost v návaznosti komunikací na
tuto cestu od Zalin i od Kališť.
O obnovu starých polních cest můžeme usilovat pouze na pozemcích městyse Ledenice. Zohledňovat ale musíme i současný způsob

hospodaření a obdělávání zemědělské půdy. Tím mám na mysli především používání těžké zemědělské techniky. Proto musíme o obnově
cest jednat i se zemědělci, kteří veškerou zemědělskou půdu obdělávají
a naše plánované staronové cesty by jim v tom neměli bránit.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice
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Z OSAD
ZALINY
Zalinská alej naděje
V sobotu 10. dubna uspořádal osadní výbor
Zaliny akci – výsadba zalinské aleje naděje.
V lokalitě za Farků směrem na Zvíkov je polní
cesta k bývalému zalinskému lomu Anny
Vondrátové (těžil se zde kámen). Tato obecní
cesta je přibližně 800 m dlouhá a vede přes
nejvyšší bod Zalin. Je to v krásné a klidné lokalitě Zalin, kde zatím nejsou ohradníky a volně pasoucí se dobytek. Doufám, že to tak i do
budoucna zůstane. Zalinská alej naděje: jedince, rodiny, skupiny lidí. Každý z nás má
v sobě určitou naději a víru, která nás může i
spojovat. Tak je i název a projekt myšlen.
Alej byla naprojektována po jedné straně
cesty. Druh dřevin vybraných pro výsadbu:
lípa srdčitá, javor mléč, jírovec maďal, jabloň domácí a slivoň švestka. Celkový počet stromů
59. Celé akci předcházely přibližně půlroční přípravy. Požádali jsme o dotaci z Národního programu životního prostředí. Podmínkou pro podání žádosti byl zpracovaný odborný posudek na
výsadbu.
Cena za zpracování odborného posudku 45 980 Kč, vyplnění a podání žádosti stálo 2 420 Kč.
V prosinci 2020 jsme se dozvěděli, že naše žádost byla akceptována. Maximální výše dotace
250 000 Kč. Podmínkou výsadby byl písemný souhlas majitelů sousedních pozemků. Následovalo objednání stromků, kůlů a materiálu pro výsadbu. Vytvoření a roznesení budovatelské pozvánky do každého domu. V týdnu před výsadbou byly vykopány díry. V sobotu v devět hodin to
vypuklo. Sázíme budoucnost hlavou, srdcem, rukama. V Zalinech je 51 čísel popisných a každý
majitel nebo obyvatelé domu měli možnost přijít si zasadit svůj strom. V nádherném jarním dnu
se této akce průběžně zúčastnila velká část malých i velkých obyvatel Zalin. Věkové složení brigádníků bylo od 11 měsíců až do 70 let. Tím to ale neskončilo. Teď je ještě potřeba dotaci
správně vyúčtovat a o alej se následně starat a zalévat ji. Více o celé akci naleznete na stránkách
www.zaliny.cz.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem „Zaliňákům“, kteří si přišli zasadit svůj strom. Poděkování si zaslouží i lidé, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto projektu: členové osadního výboru Zaliny, starosta městyse Ledenice pan Jiří Beneda, pan Jan Křešnička, pracovníci
účtárny a údržby městyse Ledenice.
Děkuji.

Uklízíme Česko, aneb Mladí hasiči ze Zalin zasahovali
Na velikonoční Velký pátek se mladí hasiči ze Zalin připojili k akci Ukliďme Česko – čištili jsme příkopy, stoky a okolí cest. Na pomoc vyjely automobily VW Transporter, Mazda a
jedno soukromé vozidlo. Po rozdělení do skupin jsme vyrazili na sběr odpadků podél cest do
Ledenic, Zvíkova a Kališť. Úroda byla poměrně veliká a tak se igelitové pytle velmi rychle
plnily. Po roční odmlce jsme se opět připojili k akci Ukliďme Česko. Všem zúčastněným
bych chtěl touto cestou poděkovat.
Pavel Viktora, předseda osadního výboru Zaliny

Ukliďme Česko – ilustrační foto z jarního úklidu Zalin v roce 2019

5

6

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ŠKOLY

květen 2021

INFORMACE
ze Základní umělecké školy Ledenice
Základní umělecká škola Ledenice nabídne od září 2021 dětem předškolního věku
(5–6 let) skupinové hodiny pro 4–6 dětí, které umožní dětem se seznámit se základními hudebními prostředky, jako jsou rytmus, dynamika, frázování, výška a barva tónu na pěti-dírkové zobcové flétně. V této hodině se děti nesetkají s notovým zápisem, ale hrou na flétnu podle barev,
nápodoby a říkadel.
Řada dětí dostává doporučení hrát na flétnu na základě respiračních obtíží, což potvrzuje
americký pediatr Meyer B. Marks, který doporučuje hru na flétnu pro zlepšení dýchacího systému.
Výhodou této hodiny je, že děti nepotřebují žádnou zkušenost s hraním a s kamarády během těchto lekcí prožijí proces společného objevování hudebního světa.
Rádi bychom vám (rodičům) umožnili získat základní informace a poznatky k této
hodině (FLAUTOŠKOLKA), kterou povede zkušená pedagožka Ema Gruberová, a tak
je možné se setkat na ukázkové a informační hodině se zájemci ve čtvrtek 27. května
2021 od 16 do 17 hodin v budově ZUŠ.
Kapacita je omezená, proto bude nutné se nejpozději do 20. června 2021 přihlásit.
Hodiny Hudbohraní budou i nadále pokračovat.
Přijímací zkoušky do ZUŠ pro nový školní rok (housle, zobcová flétna, příčná flétna, kytara, zpěv, hudbohraní, klavír, klávesy, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka a elektronické
zpracování hudby a zvuková tvorba) proběhnou ve dnech 14. a 21. června 2021 (pondělí)
v budově ZUŠ od 12–17 hodin.
Těšíme se na všechny muzikanty z širokého okolí.
Za ZUŠ Ledenice, Eliška Mrázová a Ema Gruberová

Distanční výuka

DISTANČNÍ VÝUKA U NÁS VE ŠKOLE
Distanční výuka nemusí být vždy jen nuda, ale i zábava. Potěšilo mne, když mi moji druháčci
řekli, že je baví online hodiny, ale že se do školy také těší. Je to jasné. Kamarádi a navazování
vztahů je pro každého důležitým prvkem při procházce životem. Někdy je ta naše cesta samá
překážka a někdy palouček plný květů, ale kamarádi by nám chybět neměli.
V Ledenicích se poslední dobou potloukala banda lumpárníků. To vy všichni jistě víte. Proto
se tu objevil i jeden detektiv, soukromé očko. Je v utajení, ale doufám, že se nebude zlobit, když
prozradím jeho krycí jméno – Mašlička. Sdělil nám, že lupu zlodějů je na stopě, a že se o cennosti podělí s těmi, kdo se naučí velikonoční anglická slovíčka. Bohužel, naše třída ho obrala úplně
o vše, protože s tímto úkolem si poradili všichni. Prokázali tak svou inteligenci a rychlou reakci.
Pan Mašlička vypátral vlastně takový poklad. Jistě sami dobře víte, že
kdybyste vyhráli milion, nechtěli byste se o něj dělit, ale detektiv to dětem slíbil a sliby se musejí dodržovat. Co měl tedy dělat? Aby to neměli žáčci tak jednoduché, poslal každému dopis, kde bylo od něj psaní
s veškerými instrukcemi, mapa a karta k dopisování indicií. Kdo se pilně po celou dobu distanční výuky učil, uměl zodpovědět všechny otázky, získal všechny indicie a dostal se až k pokladu. Cestou se žáci
museli vypořádat s rozmanitým terénem. Nejdobrodružnější to měli rodiče. Museli se na cestu vydat se svými dětmi. Kdyby ale tušili, kudy
budou putovat, možná že by se po stopě pokladu nevydali, ale někteří
by se prošli ještě jednou.
Ptáte se, jak to všechno dopadlo? To víte, že poklad objevili úplně
všichni a pan Mašlička si pro příště rozmyslí, zda nezůstane v utajení
ještě přísnějším.
Musím ještě dodat, že počasí dětem přálo. Měly sluníčkový den a
užily si to. Dokonce se našlo ještě několik žáků z jiných tříd, kteří se
vydali také pro zmíněný poklad.
Všem rodičům děkuji za podporu.
Mgr. Marie Petrášová
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OSMÁCI A DEVÁŤÁCI V AKCI
Březen byl měsícem projektů ve výuce anglického jazyka. Žáci
9. třídy zpracovávali informace o zemích Evropské unie a své práce
prezentovali na online hodinách. Podmínky ani atmosféra nebyly takové jako při prezenční výuce, ale všichni využili možností, které se nabízely, co nejlépe. Osmáci měli projekt lákavější – připravovali pokrm
podle anglicky psaného receptu, postup nafotili a následně vytvořili a
představili své prezentace.
Obě třídy byly požádány, aby se v rámci předmětu Člověk a svět
práce zapojily do akce Ukliďme Česko. Někteří žáci sbírali odpad ve
svém okolí samostatně, jiní s rodinou a další se připojili ke skupině ve
své obci. Všem, kteří výzvu vyslyšeli, patří dík.
Mgr. Jana Dastichová

Chutná to skvěle

Oatmeal cakes

Na dochucení je třeba se soustředit

Easter stuffing

Nejdůležitější je řádná příprava

S chutí do toho!

Díky žákům základní školy Ledenice roste nový strom
Cesta k pořízení nového stromu začala na
začátku školního roku. Základní škola Ledenice uspořádala sběr odpadového hliníku.
Hliník jsme odvezli do sběrného dvora a za
obdržené finanční prostředky jsme zakoupili nový strom. Tím jsme přírodě pomohli
vlastně dvakrát. Novým stromem je lípa srdčitá a byla vysazena na nové cyklostezce do
Českých Budějovic u příležitosti Dne Země.
Většina žáků již ví přesně, kde je lípa vysazená. V rámci projektového týdne bylo jedním
z úkolů dojít, doběhnout nebo dojet na kole
k našemu novému stromu a zavěsit u něj stuhu v barvě planety Země.
O projektovém týdnu, soutěži a jejích výsledcích Vás budeme informovat v příštím
zpravodaji.
Helena Jaloševská, ZŠ Ledenice
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BUDE LETOS JÍZDA PRO RŮŽI?
V uplynulých devatenácti letech jsme pořádali již osmnáct ročníků
této cykloturistické akce, které se doposud zúčastnilo 3 620 cyklistů.
Již se vžily jisté tradiční zvyklosti v přijímání účastníků jízdy v obcích,
ale i zastávky na občerstvení. Chtěli bychom dosavadní zvyklosti zachovat, ale současná zdravotní situace v republice donutila naši vládu
omezovat běžné životní podmínky. Pořadatelé akce věří, že do konce
května již dojde ke zlepšení uvedené situace a naše Růže bude odstartována v sobotu 29. května v 9 hodin. Zda tomu tak skutečně bude, ukáže
až čas. Pro rozhodnutí o konání v uvedeném termínu bude rozhodující
situace, platná 24. května ve 12 hodin. Při nejasnosti situace z veřejných sdělovacích prostředků bude možné obdržet informaci v místních
informačních centrech. Pokud by bylo nutné akci ještě odložit, stalo by
se tak na nový termín 12. června. Kdyby se do uvedených termínů celostátní zdravotní situace nezměnila, mohli by si zájemci vykonat cyklojízdu po známé trase Růže v libovolném termínu sami, avšak bez
zmíněných tradičních zvyklostí. Doufáme, že letos již Růže bude! To
ale ukáže čas.
Josef Malík

DÁLKOVÉ POHLEDY NA LEDENICKO
Mnozí z vás vyrážíte na různé vycházky
po Ledenicku, takže sami dobře víte, odkud
se otevírají pěkné krajinné pohledy do blízkého či vzdálenějšího okolí. Dnes však zaměříme pozornost opačným směrem a podíváme
se, jak Ledenicko vypadá při několika výhledech ze vzdálených méně známých lokalit.
Důležitým faktorem k tomu, abychom viděli
skutečně daleko, je dobré počasí a viditelnost.
Při identifikace míst v krajině potom velmi pomáhá a vynikajícím vizuálním vodítkem se
stává betonárka Hronek u Ohrazeníčka se svými bělostnými zásobníky a červeno-zelené objekty na Mysletíně (člověk by ani neřekl, jak
daleko od sebe se při některých pohledech
nacházejí). Samotné Ledenice vzhledem ke
své poloze odnikud vidět nejsou. Tento příspěvek berte nejen jako přehled zajímavých a
mnohdy překvapivých výhledů s ledenickou
stopou, ale také jako tipy na výlety a v podstatě i jako hru, kdy sami můžete začít hledat další místa, odkud se naskýtá dálkový pohled
naším směrem. Pokud se vám ho podaří vyfotografovat, neváhejte, pošlete ho do redakce
Ledenického zpravodaje a podělte se o něj
s ostatními čtenáři.
jic
Výhled z úbočí Hřibového vrchu v Blanském
lese mezi Křemží a Brlohem "
1 – betonárka Hronek (26 km);
2 – Ohrazeníčko (26 km);
3 – Mysletín (26 km);
4 – Vápenický kopec (28 km);
5 – Staré Hodějovice (21 km);
6 – Doubravice (20 km);
7 – Nedabyle, Hůrka a vrch Chlumek (20–22 km);
8 – Nová Ves (21 km);
9 – Včelná (16 km);
10 – Mříč (7 km);
11 – průmyslový areál a železniční zastávka
Mříč – Křemže (7 km);
12 – Křemežský rybník a Borský rybník (5–7 km);
13 – Křemže (5 km);
14 – Chlum (4 km)

Výhled z odlesněného úbočí vrchu Kluk v Blanském lese vedle cesty na vrcholovou skálu #
1 – betonárka Hronek (19 km); 2 – Ohrazeníčko (19 km); 3 – Mysletín (19 km);
4 – samota Vojdlesák pod Zborovem (18 km); 5 – Hůrka a vrch Chlumek (15 km);
6 – Doubravice (13 km); 7 – Nedabyle (13 km); 8 – Nová Ves (15 km); 9 – Roudné (11 km);
10 – Vidov (12 km); 11 – Boršov nad Vltavou (8 km); 12 – Včelná (9 km)
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V LEDE V LESE
Tak se jmenovala přírodovědná hra pro děti
i dospělé, kterou si všichni mohli vyzkoušet po
celý duben.
V okolí Horní jámy bylo rozmístěno celkem 22 karet s různými zástupci živočišné
říše, které můžeme vidět u nás v České republice. Cílem bylo najít všechny kartičky, a
ještě se u toho něco o daném živočichovi dozvědět. Na kartičce byl vždy obrázek živočicha, zajímavost a úkol. Pro úspěšné hledače
byla připravena odměna v podobě přírodovědného pexesa vytvořeného přímo k této
lesní hře. Kdo se vydal hledat kartičky, jistě
už ví, že modráska vychovávají mravenci, netopýři umí létat, ale nejsou to ptáci anebo, že
u nás máme i modrou žábu.
Tímto bych chtěla jménem přírodovědného
oddílu v Ledenicích poděkovat všem, co se do přípravy hry zapojili a doufám, že zpříjemnila tuto
nelehkou dobu dětem i rodičům. J. Borovková

DEN MATEK
Přijďte s dětmi ozdobit
maminkám přáníčkový strom
Druhá květnová neděle je svátečním dnem
pro všechny maminky, protože slaví svůj
svátek Den matek. Mnoho dětí pro své maminky připravuje přáníčka, která jim předají
buď doma, nebo na společné oslavě, kde rodičům předvedou, co všechno se již naučily. Ale bohužel, stejně jako loni, ani nyní
se ještě žádná veřejná oslava uskutečnit
nemůže. Proto jsme připravili přáníčkový
strom a spoustu dřevěných srdíček, na která mohou děti svá přáníčka maminkám napsat a namalovat.

Kdy a kde: od 8. 5 do 30. 5.,
dolní Náměstí v Ledenicích
Výhled z rozhledny Granátník mezi Českým Krumlovem a Zlatou Korunou #
1 – Javořice (nejvyšší vrch Českomoravské vrchoviny, 85 km); 2 – Zborov (20 km);
3 – betonárka Hronek (22 km); 4 – Ohrazeníčko (21 km); 5 – Mysletín (21 km);
6 – Nová Ves (17 km); 7 – Heřmaň (15 km); 8 – Kamenný Újezd (10 km); 9 – Plav (13 km);
10 – Kosov (8 km); 11 – kostel v Doudlebech (14 km)

Co budete dělat: stejně jako o Velikonocích bude pod stromem připraven plastový
box s veškerým materiálem a přesným návodem, co mají děti dělat.
Za RC Ledňáček z. s. Eva Lišková

Výhled z rozhledy na Hradišťském vrchu
u Kaplice !
1 – Zborov (22 km);
2 – samota U Čápa u Ohrazení (23 km);
3 – betonárka Hronek (23 km);
4 – Ohrazeníčko (22 km);
5 – Zaliny (25 km);
6 – Veselí nad Lužnicí (51 km);
7 – Strážkovice (18 km);
8 – Todeňská hora (12 km);
9 – Todně (11 km);
10 – Něchov (10 km);
11 – Nesměň (7 km);
12 – Besednice (6 km);
13 – Soběnov (3 km)
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Velikonoční koledování trochu jinak

MÍSTNÍ KNIHOVNA LEDENICE

V průběhu velikonočního týdnu nešlo přehlédnout, že se na ledenickém náměstí něco děje. Naše rodinné centrum Ledňáček Ledenice z. s.
připravilo pro děti naučnou stezku a velikonoční strom, na který mohly
zavěsit obrázky s velikonoční tématikou. Těch obrázků se sešlo tolik,
že na stromě nezůstalo jediné volné místo.
Místo pondělního koledování našly děti pod stromem u velikonočního zajíčka odměnu. Paní Poláčková na faře napekla perníčky, paní
Kraflová namalovala dětem kamínky ve tvaru velikonočních vajíček a
nějaká ta sladká dobrůtka také chybět nemohla.
V truhlářství pana Homera ještě vyrobili dřevěná vajíčka, kterými
jsme ozdobili japonské třešně u autobusové zastávky a paní Krofiková
mi vše pomohla zorganizovat. Vám všem, kteří jste se zapojili, mnohokrát děkuji.
A protože se blíží Den matek a tradiční oslava v sokolovně se stále
ještě nemůže uskutečnit, zveme vás s dětmi znovu na ledenické náměstí. Tentokrát připravíme přáníčkový strom a dřevěná srdíčka, na
která mohou děti psát nebo malovat svá přání maminkám.
Za RC Ledňáček z. s. Eva Lišková

NABÍZÍ ČTENÁŘŮM LITERÁRNÍ NOVINKY
Zdeněk Svěrák
Jakuba Katalpa
Vlastimil Vondruška
Dominik Dán
Hana Hřebejková
Karin Lednická
Táňa Keleová-Vasilková
Anne Jacobsová
Donna Douglasová
Jojo Moyesová
Jiří Žáček
Barbora Stluková

RADOSTICKÉ MASOPUSTY
Rádi bychom vás informovali, že SDH Radostice připravilo fotografickou brožuru z masopustů 2020–2014. Každému roku je věnována dvojstrana s fotografiemi masek i koled. Obrázky
jsou doplněny krátkými texty.
Pokud byste o ni měli zájem, je k dostání v ledenické knihovně.
Líbí-li se vám natolik, že chcete víc výtisků, napište na mail: Romana.Havlova@email.
Cena jednoho kusu je 50 Kč.
Dobrou zprávou je, že jsou k dispozici i materiály do roku 2007. Bude-li dostatečný zájem,
bude i pokračování. Příští masopustní průvod a merenda se, doufejme, bude konat 26. 2. 2022.
Za SDH Radostice jednatelka Romana Havlová

Povídky a jedna báseň
Němci
Křišťálový klíč IV.,
Spiknutí oběšenců
Sára
Ať žijí padesátnice
Šikmý kostel 2
Julinčina pekárna
Kavárna U Anděla – Dcery naděje
Sestsřičky a jejich tajná přání
Jako hvězdy v temné noci
Ezopovy bajky
Příběhy z jižních Čech
– Českobudějovicko
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NENECHALI JSME SE ZASTAVIT,
VSTOUPILA DO NÁS NOVÁ KREV
Už v měsíci září bylo
jasné, že do kroužku lodních modelářů přibude
více nových členů. Tatínkové, kteří byli již dříve zapojeni do oblíbené
zájmové činnosti, začali do kroužku přihlašovat již svoje děti. A tak přibylo pět nových
adeptů na práci v modelářské dílně a někteří
třeba jenom na základní práci a výuku v dílně
s tatínkem doma. Přišla tedy nová krev. Většina již však okusila tu pravou naši modelářskou
dílnu. S potěšením konstatuji, že k nám vstoupily i dvě dívky a bylo pro mne velikým překvapením, jak se uměly k práci postavit a svojí
zručností dokázat, že to u nás u modelářů myslí opravdu vážně. Novými členy jsou: David
Hruška, Martin Hruška, Matyáš Homer, Justýna Homerová a Šárka Petrášová. Jsou tedy nejmladšími členy klubu lodních modelářů a já
věřím, že se tady budou dobře učit a tato zájmová činnost je bude bavit natolik, aby jednou
měli na co vzpomínat jako třeba nyní i jejich
tatínkové.
S blížícím se koncem roku 2020 začalo vlivem pandemie široké omezování veškerých
činností v zájmu zachovat si zdraví a nešířit
nákazu mezi další obyvatele. Dodržováním
veškerých nařízení došlo k útlumu společenských aktivit i u dětí. I za dodržení daných nařízení se však našly i možnosti, jak v zájmové
činnosti pokračovat i tam, kde online výuka
nešla realizovat.
Byly Vánoce a mnohde se pod stromečkem splnila přání v podobě dárků. U modelářů to byly třeba stavebnice modelů lodí. A ty
bylo nutné naučit se sestavovat. Samozřejmě
se speciálním nářadím a pod odborným dohledem. Ožily tak nejenom domácí dílničky a
vzpomínky tatínků na jejich práci u modelářů,
ale byly nutné i práce při specifických pracovních postupech se zkušeným modelářem přímo ve specializované dílně. Skupinově to
nešlo, a tak každý den v dílně pracoval vždy
odpoledne s vedoucím jeden modelář. Jelikož
máme místnosti dvě, pracovali za dodržení daných podmínek i modeláři dva.

Od Vánoc až do těchto dnů je pilnou prací
na světě pět nových plastových modelů, připravených i soutěžit. Jejich majitelé už také
pod odborným dohledem tatínků – dřívějších
modelářů, začali trénovat na rybníce Parčáček,
kde nám místní organizace rybářů umožňuje
natáhnout trénovací trať. Musím podotknout,
že je to určité privilegium, které v republice
v dnešní době nikdo nemá. Možná, že je to i trochu důvod, proč mají ledeničtí modeláři tak
dobré výsledky.
Novým předsedou klubu lodních modelářů
v Ledenicích se stal od 1. 1. 2021 pan Tomáš
Hlach, kterému je 26 let a naším členem je již
15 roků. Je velice zručný a postupem doby se
svými dokonalými modely vypracoval až na
jednoho z velice dobrých maketářů v ČR a reprezentuje nás už i na úrovni světa. Bydlí v Římově a k nám bude pravidelně dojíždět. Je
velice zodpovědný a v kolektivu oblíbený.
Stále však ještě hledáme někoho, kdo by
chtěl jednou týdně pracovat v modelářské dílně a vést malé začínající modeláře a postupem
času Tomášovi pomáhat.

Pokud nám to situace dovolí, mělo by se
v Ledenicích letos opět uskutečnit Mistrovství ČR lodních modelářů a to 11.–13. června
v plném rozsahu kromě plachetnic. Podruhé
v historii by to byla u nás velkolepá podívaná. Musíme ale počkat, co nám nařízení vlády dovolí. Bez ubytování a stravování pro 80
až 100 lidí by to nešlo. Přesné informace se
budeme snažit podat v příštím vydání zpravodaje.
Za KLoM Ledenice
jednatel Jiří Hinterhölz

K POUČENÍ I ZÁBAVĚ
Osmisměrka – ledenická příjmení
V tajence (10 nevyškrtaných písmen) se skrývá jméno a příjemní prvního voleného ledenického
starosty po zavedení obecní samosprávy v roce 1850. Ve funkci úřadoval v letech 1850–1861.
připravil jic
Vyluštění najdete na s. 13.

BABKA, BLÁHA, ČUPITA, DROBIL, DUDA, DVOŘÁK, ERHART,
FELENDA, FRANĚK, HÁLA, JANDA, JELÍNEK, JÍLEK, JINDRA,
KADLEC, KLEIN, KLÍMA, KOBLASA, KODADA, KOLÁŘ, KOPÁČEK,
KŘÍHA, KUTHAN, MÍKA, NOVÁK, PAVLÍK, PYTEL, TOMANDL,
TOMEK, VOJTA, VOTAVA
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PŘÍPRAVY NA MISTROVSTVÍ
EVROPY V SOFTBALU VRCHOLÍ

JAK NAKUPOVAT NAZARETSKÉ
HRNKY V DOBĚ PANDEMIE

Příprava Mistrovství Evropy mužů v softbalu v Ledenicích vrcholí.
Ačkoli je samotná akce zatím plánovaná bez účasti diváků, je pro přípravu třeba dodržet řadu opatření, aby vše mohlo zdárně proběhnout.
Evropská softbalová federace vydala mnohastránkový manuál, co je
potřeba zajistit a ohlídat. Jedná se o různá protiepidemiologická opatření jako např. oddělené vchody pro různé skupiny účastníků, přesný rozvrh pohybu účastníků v areálu, testy každých 48 hodin, měření teploty
každému, kdo vstoupí do areálu atd.
V tuto chvíli nabíráme dobrovolníky na akci. Pokud máš čas být
u velké mezinárodní akce, která v Ledenicích ještě nebyla, vyplň dotazník a přihlas se. Staň se součástí našeho týmu a zažij evropskou akci
jako organizátor a pomocník. https://forms.gle/hdDkaDpYqHcebevV6
Bude to skvělá akce!!!
HK

Chtěli byste u nás nakoupit a máme zrovna z nařízení vlády
uzavřený náš Obchůdek v Podzámčí? Nemůžete nás potkat na žádném trhu?
Jak tedy můžete nakoupit naše zboží:
(nejen hrnky, talíře, misky, ale i květináče, truhlíky, zahradní dekorativní keramiku či originální látkové hračky)
¡ Přes e-shop (www.fler.cz) – pošleme poštou
¡ Po domluvě na tel. 733 795 618 – zboží připravíme a Vy si můžete vyzvednout v areálu Nazaretu
Výrobu jsme nebyli nuceni přerušit a proto máme plný sklad výrobků, které byly původně určeny pro jarní trhy. Hrnky se sice nezkazí, ale za chvíli už je nebudeme mít kam dávat.
Přijďte si pro ně – s Vámi to jde lépe!

Domácí hospic sv. Veroniky
Přemýšlíte nad péčí o svého nejbližšího
v domácím prostředí?
Anebo již pečujete a potřebovali byste s každodenní péčí pomoci?
Nebojte se na nás v těchto chvílích obrátit.
Ať již telefonicky (731 648 328, 737 888 964),
e-mailem: socialni@hospicveronika.cz, nebo
osobně.
Jsme tu pro Vás.
Více informací na webových stránkách
www.hospicveronika.cz.
Tým Domácího hospice sv. Veroniky
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Ing. Miroslav K a d l e č e k
Martin Š t ě ch

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

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
Vyluštění – Josef Šimek

UZÁVĚRKA
příštího vydání zpravodaje

je 25. května 2021

Své příspěvky můžete zasílat
na e-mail: kultura@ledenice.cz
2

Cena inzerce je 3,75 Kč/cm + DPH
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