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

tel. č.: 387 995 357

Červen 2021

Zdarma

Zapište si do diáře…
MISTROVSTVÍ ČR
LODNÍCH MAKET
11. – 13. červen, Rybník Lazna

19. ročník JÍZDA PRO RŮŽI
12. červen
Start v 9 h v Borovanech na náměstí

MYSLIVECKÝ DEN PRO DĚTI
19. červen, bažantnice MS Hubert

SOFTBALOVÉ MISTROVSTVÍ
EVROPY MUŽŮ
21. – 26. červen, Sportovní areál
Více informací uvnitř zpravodaje

Výroba hmyzího hotelu jako součást projektu Den Země ledenické školy. Více na str. 4

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 28. 4. 2021
Zastupitelstvo městyse projednalo a vzalo
na vědomí:
 oznámení Jihočeského kraje – odboru dopravy a silničního hospodářství o pokračování projektové přípravy obchvatu Ledenic
a odložilo rozhodnutí na příští zasedání zastupitelstva.
 návrh na zřízení cyklostezky či chodníku pro
chodce mezi Zalinami a Kalištěm u Českých
Budějovic. A rozhodlo, že pokud bude ze
strany Magistrátu České Budějovice započato se stavbou v k. ú. Kaliště u Českých
Budějovic je připraveno, se na stezku připojit v k.ú. Zaliny.
Zastupitelstvo městyse projednalo a souhlasí:
 s návrhem vybudování multifunkčního hřiště ve sportovním areálu v Ledenicích.
 se zadáním výběrového řízení na akci „Ledenice, víceúčelová budova č. p. 70 – výstavby dvou obecních bytů“.
 se zadáním výběrového řízení na akci „Ledenice, víceúčelová budova č. p. 70 – rekonstrukce ZUŠ“.

Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 návrh vyřazení DDHM a jiného majetku
z inventarizace městyse Ledenice v rozsahu
dle seznamu uvedeného v příloze zápisu.
 projektovou studii na novou budovu ZŠ Ledenice.
 celkem 63 písemných žádostí spolků a neziskových organizací (9 x dotace a 54 x finanční dar) o poskytnutí účelové dotace
nebo finančního daru z rozpočtu městyse
Ledenice, na celoroční činnost nebo jednorázové akce v roce 2021.
 žádost o koupi části pozemku parc. č. 2254/8
(ostatní plocha/ostatní komunikace) o vý2
měře cca 30 m v k. ú. Zborov (část Ohraze2
níčko) za cenu 100 Kč/m .
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 způsob výběru zájemců o obecní byty a
způsob stanovení výše nájemného a schválilo tak, že:
– způsob výběru zájemců o obecní byty
je stanoven v Zásadách přidělování
obecních bytů v Ledenicích.
pokračování na str. 2

!!! 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.

Starosta městyse svolává

XVIII. veřejné
zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice,
které se koná v pondělí

14. června od 18 hodin
v kulturním domě
U Králů v Ledenicích.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
– způsob stanovení výše nájemného bude
v místě a čase obvyklé.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a neschválilo:
 žádost o koupi pozemku parc. č. 2608/3 (os2
tatní plocha / jiná plocha ) o výměře 252 m
v k.ú. Ledenice.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 12. 5. 2021
Rada městyse se seznámila a schválila:
 zápis do kroniky městyse Ledenice za rok
2020 předložené PhDr. Jiřím Cukrem.
 žádost o vyjádření k projektu pro ohlášení
stavby na parcele 1580/II. v k. ú. Ohrazení
a souhlasí:
– s připojením na místní komunikaci,
– s napojením na vodovodní řad,
– se stavbou RD.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v termínu 29. 5. 2021.
 žádost České maltézské pomoci o finanční
dar ve výši 15.000 Kč na rok 2021, který
bude použit na doprovázení dětí a mládeže
do speciálních škol a školských zařízení
v Českých Budějovicích.
 zadání výběrového řízení malého rozsahu na
akci „interaktivní tabule pro ZŠ Ledenice“.
 zrušení Dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2016, kterým se měnila smlouva o poskytování právních služeb ze dne 2. 3. 2011 a pověřuje
starostu k podpisu Dodatku č. 2, kde se
mění:
– článek I. (zrušením bodu b)
– článek č. VI. (změnou bodu 1.).

 uzavření smlouvy o poskytování právních služeb – zastupování ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice ve sporové i nesporové agendě
s D.A.S. Rechtsschutz AG.
 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).
Rada městyse projednala:
 dvě žádosti o pronájem budovy č. p. 99 ve
Zborově a vybrala vhodného nájemce.
 a souhlasí s pronájmem části pozemku parc.
č. 1953/5 v k. ú. Ledenice o rozměrech 3 x
2
5 m (15 m ) za účelem chovu včel.
 žádost firmy EG.D a. s. o snížení ceny za
věcné břemeno „Ledenice, lihovar a výrobní hala – NN č. 1030052227“, které se má
dotknout pozemků ve vlastnictví městyse









Ledenice parc. č. 3852/3, 3898/5, 3901/4,
3920/136, 3920/138, 3920/281 a 4628/2 vše
v k. ú. Ledenice a souhlasí s navrhovanou
jednorázovou náhradou za zřízení věcného
břemene.
žádost o souhlas se stavbou „Dopravní
napojení novostavby rodinného domu na
pozemku parc. č. 553 v k. ú. Zaliny“ dle
přiložené situace. A souhlasí se stavbou na
pozemku parc. č. 1434/2 ve vlastnictví městyse Ledenice.
žádost Kruhu přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny z. s. o finanční dar na rok
2021 a schválila částku ve výši 8.000 Kč.
žádost Autis centra o. p. s. o poskytnutí finančního daru na rok 2021 a schválila částku 4.000 Kč.
žádosti o přidělení neobsazeného bytu č.
47/B v domě s pečovatelskou služnou v Ledenicích žadateli a schválila přidělení bytu č.
47/B v DPS žadateli za předpokladu, že
vybraný nájemce bytu bude schválen Magistrátem České Budějovice, odborem sociálních věcí.

AKTUALIZACE INFORMACÍ
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTYSE
www.ledenice.cz / Rubriky: živnosti a spolky; stravování a ubytování
V těchto rubrikách jsou uvedené firmy a živnosti, které byly v Ledenicích a osadách v provozu v roce 2006, kdy tyto stránky vznikaly. Dále jsou zde subjekty, jejichž provozovatelé v průběhu let požádali o zařazení do rubriky, nebo o zapsání změn týkajících se jejich podnikání. Mnoho
dalších změn však zaznamenáno nebylo, a proto ne všechny informace jsou aktuální.
Žádáme všechny živnostníky, řemeslníky, majitele firem atd. o kontrolu údajů.
Pokud došlo ke změnám (ukončení činnosti, změna adresy, změna předmětu podnikání,
nový podnikatelský subjekt a podobně), zašlete aktuální informace na e-mailovou adresu:
kultura@ledenice.cz, případně zavolejte na tel. č. 389 604 755 – pí Křížová, abychom mohli
údaje zaktualizovat.
jk

Kanalizace a ČOV Zaliny je tu už rok
V loňském roce, koncem měsíce dubna, byla dokončena další velká
stavba s roční dobou trvání, s velkým rozsahem a s velkým přínosem
pro životní prostředí. Jedná se o stavbu kanalizace a čistírny odpadních
vod (ČOV) v Zalinách. Stavba byla dokončena přesně podle shody minulých zastupitelstev, v souladu s volebními programy jednotlivých
uskupení a ochranou životního prostředí realizovat v jednom volebním
období výstavbu kanalizace a ČOV v osadách. V roce 2007 byla realizována tato akce v Ohrazeníčku, v roce 2011 ve Zborově. Pro tuto stavbu se rozhodlo minulé zastupitelstvo, které dalo souhlas pro vyhlášení
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Tomuto kroku však předcházela řada let projednávání a projektování. V roce 2004 se začalo se studií odkanalizování, v roce 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí pro
umístění stavby a v roce 2016 bylo vydáno stavební povolení. Zastupitelstvo městyse v roce 2018, po akceptaci žádosti o dotační prostředky
z Ministerstva zemědělství, zadalo vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Předpoklad, že soutěž na dodavatele stavby
s dostatečným předstihem srazí cenu stavby dolů, se potvrdila. Projektová cena ve výši 25,7 mil. Kč bez DPH se snížila v době stavebního boomu o více jak 5 mil. Kč bez DPH na vysoutěženou cenu
19,945 mil. Kč bez DPH, kterou podala firma Stavitelství Matourek.
2. května 2019 stavba začala, dokončena byla 30. dubna 2020. Poté
byla zkolaudována splašková kanalizační síť, stávající jednotná kanalipokračování na str. 3

Kanalizační síť ze Zalin je svedena do této malé budovy pod hrází rybníka
Punčocha. V jejích útrobách celý proces čištění odpadních vod probíhá
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Kanalizace a ČOV Zaliny je tu už rok
(pokračování ze str. 2)
zace byla rekolaudována na dešťovou a v obci Zaliny vznikla oddílná
kanalizační síť. Čistírna odpadních vod byla uvedena dne 19. 5. 2020 do
ročního zkušebního provozu. Po tuto dobu technoložka Ing. Lenka
Slancová, ve spolupráci s všestrannou a velmi šikovnou obsluhou čističky panem Jindřichem Seimlem, ladila čistírenskou technologii tak,
aby bylo dosahováno pokud možno co nejlepších sledovaných výsledků vyčištěné odpadní vody. Rád bych vyzdvihl práci pana Seimla, který
se dokázal poprat i s neukázněností místních občanů, kteří i přes zákaz
vypouštění starých septiků do nové čističky způsobili několikrát přetížení, zanesení a její oslabení, a dokázal tak znovu nastavit chod čistírny
na správný proces. Na základě těchto poznatků byl vyhodnocen zkušební provoz a tento dokument podán na vodoprávní úřad s žádostí
o vydání povolení k trvalému provozu čistírny odpadních vod v Zalinách. Vlastní čistírna je mechanicko-biologická, jejíž technologie je za-
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ložena na biologickém čištění mechanicky předčištěných odpadních vod
aktivačním procesem zajišťujícím rovněž průběh nitrifikačních pochodů.
Tato technologie zaručí kvalitu vyčištěných odpadních vod v souladu
s platnou legislativou pro danou velikost zdroje. ČOV je vybudována pro
látkové zatížení 130 ekvivalentních obyvatel, což představuje rezervu pro
napojení cca 180 obyvatel při stávajícím technologickém vystrojení.
V současné době je obec Zaliny celá odkanalizována. Velkým přínosem pro životní prostředí je, že se čistí pouze odpadní vody z domácností, které nejsou ředěny dešťovými ani balastními (drenážní,
povrchové atd.) vodami. Tedy jednoduše řečeno, ačkoliv nyní často
prší, do čistírny odpadních vod by mělo natékat stále stejné množství
odpadních vod, na rozdíl například od čistírny v Ledenicích.
V příštím článku bych se rád zaměřil na situaci v Ledenicích a jejím
kombinovaném systému jednotné a oddílné kanalizační sítě a s ním
spojené výhody a nevýhody.
Ing. Michal Vazač, místostarosta městyse Ledenice

OPRAVY A OBNOVY KOMUNIKACÍ V LEDENICÍCH A OSADÁCH
Posledních pár let nazpět začal městys Ledenice využívat pro opravy místních komunikací s asfaltovou vozovkou firmy používající
zařízení SILKOT. Jednoduše řečeno, jedná se
o zařízení, které přijede nad místo výtluku, výmolu, propadlých míst, překopů či nerovnosti
dešťových vpustí nebo kanalizačních poklopů a
místo prohřeje do požadované hloubky. Rozruší zahřátou plochu mechanicky a doplní výtluk
předehřátou asfaltovou směsí, poté urovná a
zhutní vibračním válcem. Okolí opravovaného
místa se spojí a vzniká homogenní bezespárá
plocha. Po opravovaném místě je možné za
15–20 minut znovu jezdit. Odpadá tedy složité
vyřezávání, bourání, likvidace tohoto nebezpečného odpadu na skládce, opětovná asfaltace a zalití spáry. Tuto metodu lze uplatnit
pouze na vozovkách s dostatečnou tloušťkou
asfaltu a dostatečně stabilní konstrukční vrstvou vozovky. Velkou výhodou tohoto typu
oprav vozovek je, že je systém velmi mobilní a
snadno přejede z místa na místo jiného výtluku. Každoroční opravy v konečném důsledku
šetří obecní pokladnu, protože asfaltová vozovka déle vydrží celistvá a není nutná její celková obnova. Před nedávnem proběhla oprava
výtluků v osadách a nyní se firma přesouvá do
ulic Okružní a Na Zahradách, kde bude upravovat výškovou nivelitu dešťových vpustí plus
výtluky.
Krom těchto oprav pravidelně dochází k obnově celistvého povrchu komunikací v ulicích s proběhlou rekonstrukcí inženýrských

sítí, v ulicích, kde se opravy ekonomicky nevyplatí, nebo tam, kde asfaltový povrch zcela
chybí. Vždy se snažíme najít vhodný dotační
titul, který by pokryl alespoň část nákladů
s tím spojených, nutno dodat i úspěšně. Každoroční dotace z Programu obnovy venkova
určené pouze pro osady, nebo jako nyní dotace z ministerstva pro místní rozvoj na celou
konstrukci vozovky v lokalitě ZTV Za školou.
Jen pro vaši představu městys Ledenice
spravuje cca 33 km silniční sítě bez započte-

ní zpevněných lesních a zčásti i polních
cest. Z těchto 33 km je 26 km s asfaltovým
povrchem a údržba stojí už nějaké finanční
prostředky. Ne každá vozovka byla založena
s nosností, kterou bývá v současné době zatěžována, ale i s tím se dokážeme nějak poprat.
Proto prosíme o shovívavost, pokud u vás
před domem není zrovna krásný asfaltový povrch, protože i na vaši ulici jednou dojde.
Ing. Michal Vazač,
místostarosta městyse Ledenice
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DEN ZEMĚ JSME OSLAVILI
CELOŠKOLNÍM PROJEKTEM
V dubnu jsme na základní a mateřské škole oslavili Den Země. Celý týden mohli žáci sbírat
body pro své týmy. Děti mateřské školy a žáci základní školy za jeden týden malovali, vyráběli,
sepisovali, počítali a také mnoho kroků nachodili pro Zemi. Tématika ochrany životního prostředí se prolínala všemi předměty. Současně se mohli žáci zúčastnit soutěže ve třech kategoriích –
literární (napsat báseň pro Zemi), výtvarné (vyrobit umělecké dílo z odpadového materiálu) a pohybové (vydat se na trasu po cyklostezce k nově vysazenému stromu naší školy (o nové lípě jsme
informovali v minulém čísle zpravodaje). Do projektových aktivit se zapojily i děti mateřské školy
a odpadovému materiálu vdechly nový život (např. z PET lahví vyrobily krásné kohouty).

Toto jsou výsledky celoškolní
soutěže Den Země:
1. místo – bílý tým
2. místo – světle zelený tým
3. místo – tmavě modrý tým
Jednotlivci 1. stupeň:
Tomáš H. (2.A), Ema Josefína Ž. (2.A)
a Aneta H. (4.A)
Jednotlivci 2. stupeň:
Tomáš F. (6.A), Nikol D. (6.A)
a o 3. místo se dělí Vanessa V. (7.A),
Magdaléna M. (6.A) a Matyáš Š. (7.A).

Chraň život pod zemí

GRATULUJEME!

Naše Země (žáci 1.B)

Cesta k našemu stromu

K POUČENÍ I ZÁBAVĚ
Doplňovačka – zeměpisné názvy
Z tajenky se dozvíte, který šlechtický rod vlastnil Ledenice a celé
třeboňské panství v letech 1611–1620.
Řešení najdete na str. 9

Děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili a
bojovali jste pro své týmy.
Vítězný tým a vítězové v kategorii jednotlivců získali vstupenku do ZOO Ohrada
v Hluboké nad Vltavou a ostatní na stupíncích vítězů získali poukázku na zmrzlinu.
Všechny odměny i zasazenou lípu jsme financovali z peněz obdržených po zářijové školní
sbírce hliníku.
Helena Jaloševská, ZŠ Ledenice

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Mateřská škola Ledenice bude o letních prázdninách
úplně uzavřena v termínu od 12.7.–17.8. (včetně).
Provoz MŠ bude zajištěn od 1. 7. do 9. 7.
a od 18. 8. do 31. 8. pouze pro přihlášené děti.
Nahlásit děti k docházce v průběhu letních prázdnin bude
možné 9. 6. 2021 od 10 do 12 h a od 14.30 do 16.30 h.
POUZE TELEFONICKY
na číslech 602 763 312 nebo 602 762 464.

1. Jihočeská vodní nádrž
2. Obec se zámkem u Blatné
3. Stát na ostrově Cejlon Srí .....
4. Nejdelší řeka ve Francii
5. Rybník v Ledenicích
6. Okresní město v Tyrolsku
7. Město v okrese Č. Budějovice
8. Vesnice severně od Lišova
9. Hlavní město Tibetu,
sídlo dalajlamy

10. Poutní místo
mezi Netolicemi a Vodňany
11. Stát v Africe
12. Město v severní Anglii
13. Slavné poutní místo
na jihu Francie
14. Hrad a město nad Ohří
15. Řeka v Kanadě
Nápověda: Leeds, Liard, Lienz
připravuje jic

Pozvání na absolventské koncerty
žáků ZUŠ LEDENICE
Rádi bychom vás pozvali na živé vysílání online absolventských
koncertů, které se bude konat ve středu 16. 6. 2021 od 16.30 hodin
na facebookových stránkách školy – Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Ledenice. Stačí si tyto stránky najít a
spustit pro živé vysílání. V letošním roce máme čtyři absolventy.
Zároveň bychom vám na tomto odkaze
(440) Koncert Ledenice online - YouTube
představili práci rodičů, dětí a učitelů při distanční výuce, kterou se
nám podařilo zpracovat do online koncertu. Přejeme příjemný poslech,
za ZUŠ Ledenice Eliška Mrázová
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SPOLEČENSKÁ ZO SPCCH BOROVANY – LEDENICE
V měsíci červnu oslaví své životní jubile- kopie). Je to jediná možnost jak očkování proum naše členky z Ledenic, paní Marie Zimme- kázat při vstupu do provozoven (kadeřnictví
KRONIKA
lová a paní Marie Uhlířová, obě krásné 75. apod.) nebo zúčastnění se právě nabízené reNaposledy jsme se rozloučili:
t s paní Marií Tůmovou z Ledenic,
zemřela dne 21. 5. ve věku 80 let,
t s paní Blankou Šmídovou z Ledenic,
zemřela dne 22. 5. ve věku 81 let.
Významné životní jubileum 80 let oslavil
v měsíci květnu pan Josef David z Ledenic.
Jubilanta s gratulací a drobným dárkem
navštívil starosta městyse Jiří Beneda.

Místní knihovna Ledenice
nabízí svým čtenářům

LITERÁRNÍ NOVINKY

Petr Eidler
Případ Aleny Struskové
Alena Jakoubková
Pod lampou není vždy tma
Adriana Macháčová
Poslední polibek
Lucie Konečná
Houpačky
Martina Preissová
Jak jsem nebyla na lvech
Hana Marie Kornerová
Ve stínu erbu
Alena Morštajnová
Listopád
Marcela Mlynářová
Bez bontonu, bez konvencí
Michaela Duffková
Zápisník abstinentky
Jana Bernášková
Jak přežít svého muže
Radkin Honzák
Královna děsu aneb Panická porucha
Jak přežít léčení
Jan Voldřich
Příběhy ze šumavských chalup
Anne Jacobsová
Nebe nad Kilimandžárem
Corina Bomannová
Paní ze Severu - Solvejžin slib
Kerry Lonsdaleová
Všechny vlny oceánu
Roxane van Iperenová
Sestry z Osvětimi
Nora Robertsová Úkryt
Jodi Picoultová Nejsem jako vy
Shari Lapena
Její konec
Wilbur Smith
Tajemný oheň
Julie Clark
Poslední let
Michael Connelly Noční oheň
J.D.Robb
Znám tvou minulost
Danielle Steel
Čas předminulý
Elizabeth Lowell Dokonalý tah

narozeniny.
Za členy ZO přejeme:
Není přece naší vinou,
že nám roky rychle plynou,
mějte úsměv na tváři,
nemyslete při tom na stáří.
Doufáme, že se situace pandemie pomalu
ustaluje a bude stále lepší. Už se těšíme, že se
téměř po roce sejdeme a budeme plánovat společné akce.
Zatím nabízíme účast na rekondici členů
na Šumavě – Nové Huti. Tato rekondice byla
již před rokem domluvena a nyní předsedkyně
OV SPCCH zjišťuje, jak postupovat při rozvolňování. Předpokládáme, že do termínu nástupu 25. června již budou všichni členové po
očkování na Covid-19. Certifikát o provedení
očkování noste prosím všude s sebou (postačí

kondice.
Zájemci o rekondici se nahlásí pí. Himlové
a ta předá informace o pobytu a platbě.
Čekáme každým dnem zprávu o setkání
výboru ZO, máme plány, které potřebujeme
pro členy zrealizovat.
V pondělí 21. června od 14 h proběhne
v sále U Králů členská schůze. Na programu
kromě jiného bude i zdravotní přednáška a vybírání členských příspěvků.
Prosím, dodržujme daná usnesení vlády,
jistě všichni chceme, aby se všechno vracelo
do normálu, i když už ne vše bude stejné, jako
dřív.
Těším se brzké na setkání s vámi.
Předsedkyně ZO Jarmila Himlová

HLEDÁME KAMARÁDA JEZEVČÍKA LUCKY
V sobotu 22. května 2021 zemřela náhle a nečekaně v Domě pro seniory v Ledenicích má maminka paní Blanka Šmídová. Možná jste ji znali i vy. Se svým jezevčíkem Luckou se několikrát
denně vydávala na procházku. Nejčastěji to bývalo k místnímu rybníku Lazna (Mlejňák). Podle
jejího vyprávění se zde seznámila s mladou rodinou s malým chlapečkem, který si s Luckou velmi rád hrával a Lucka si oblíbila jeho. Podle vyjádření mé maminky se rodiče chlapce v rozhovoru zmínili o tom, že by se o pejska mohli postarat, kdyby bylo potřeba. Naše rodina se o Lucku
nemůže dlouhodobě starat a my bohužel neznáme ledenické obyvatele, abychom zmíněnou rodinu oslovili přímo, proto zkoušíme i tuto možnost – Ledenický zpravodaj. Rádi bychom Lucku
věnovali někomu, o kom víme, že ji má rád a bude se o ni dobře starat.
Prosíme, pokud jste se v tomto příběhu poznali, nebo víte, kdo by ona zmiňovaná mladá rodina mohla být, kontaktujte nás. Děkujeme.
Jana Zemanová, tel. č. 728 185 098, janazemanova19@seznam.cz

OBCHŮDEK V PODZÁMČÍ
OPĚT OTEVŘEN
Od pondělí 10. 5. 2021 jsme pro vás znovu otevřeli Obchůdek v Podzámčí v Borovanech.
Přijďte si k nám koupit výrobky z našich chráněných dílen.
Udělejte radost sobě, nebo někomu blízkému a zároveň podpořte zaměstnávání hendikepovaných.
Výrobu jsme nebyli nuceni přerušit, a proto máme plný sklad výrobků, které byly původně
určeny pro jarní trhy. Naše výrobky se sice nezkazí, ale za chvíli už je nebudeme mít kam dávat.
Přijďte si pro ně, budeme se na vás těšit!
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Bohdalka, Janžurka a Ledenice
V souvislosti s květnovými životními jubilei předních českých hereček Jiřiny Bohdalové a Ivy Janžurové připomněla některá
regionální média jejich rodinné vazby na jižní Čechy. V životopisech obou legend bychom našli i nenápadné stopy spojující je
s minulostí našeho městyse, resp. s bohatou
historií ledenické truhlářské tradice. Před časem jsme se o tom již v Ledenickém zpravodaji v odlišných souvislostech zběžně zmiňovali,
nyní si vše pojďme přiblížit znovu a podrobněji; výklad bude navíc obohacen o nově zjištěné
poznatky.
Začneme paní Ivou. Narodila se 19. května
1941 v Žirovnici, kde tou dobou působili její
rodiče jako kantoři. Otec Josef Janžura pocházel ze Soběslavi, matka Ludmila z Hluboké
nad Vltavou. Před studiem Divadelní fakulty

Akademie múzických umění absolvovala Iva
pedagogické gymnázium (Pedagogická škola
dr. Zdeňka Nejedlého pro vzdělání učitelů
národních škol) v Českých Budějovicích, kde
odmaturovala v roce 1959. Její letmý vztah
k Ledenicím je spojen s koupí nábytku. V ne
přesně zjištěné době si ve výrobním družstvu
Ledenický nábytek pořídila blíže neurčité kusy
nábytku do svého bytu. Jedinou památkou na
tuto událost je pro nás drobný lístek s jejím
vlastnoručně psaným textem: „Děkuji mnohokrát! Iva Janžurová. Už se moc těším!“ Pokusy
o vypátrání bližších okolností, které jsme před
časem podnikli, nebyly bohužel úspěšné. Na
prosbu jsme obdrželi pouze e-mail Stanislava
Remundy, tehdejšího partnera Ivy Janžurové,
s tímto vyjádřením: „Pokud vím, podobné žádosti nemá čas vyřídit.“ Bohužel.

Nedatovaný lístek s vlastnoručním vzkazem
Ivy Janžurové adresovaný do výrobního družstva Ledenický nábytek. Jde zřejmě o reakci
na obdržené oznámení o vyskladnění či odeslání jejího nábytku.

A nyní k paní Jiřině. Narodila se 3. května
1931 v Praze, její otec František Bohdal
(1905–1985) byl rodákem z Mojného u Velešína. V dětství však spolu s rodinou rychle
střídal bydliště. Např. v letech 1910–1914 žil
v Čížkrajicích nedaleko Trhových Svin (chodil zde i do školy; pocházel odtud jeho nevlastní otec Václav Novák), 1914–1915 ve
Věžovaté Pláni u Kaplice (chodil zde i do školy), 1915–1918 v Trhových Svinech (chodil
zde i do školy) a později v nedalekém Třebíčku (chodil odtud do školy v Třebči). Dle záznamů v dochovaných třídních katalozích byl
František rozverné dítko, které vyvádělo všemožné vylomeniny. Výčet jeho prohřešků by
byl hodně dlouhý. Písemně zaznamenáno je
např. to, že utíkal ze školy, nenosil sešity, lhal,
kradl jídlo a kouřil, ale i závažnější poklesky
o tom, že plival lidem do oken, lámal v parku
větve a udeřil pana učitele kamenem. Jeho
výtržnictvím se dokonce zabýval svinenský
okresní soud a hrozilo mu umístění v káznici
pro nezletilé jedince!
Po nabytí základního vzdělání se František Bohdal rozhodl vyučit se truhlářem. Jeho
kroky zamířily do Ledenic, kde byl na jaře
1922 přijat do učení k truhlářskému mistrovi
Vojtěchu Pekařovi (čp. 98). Čerstvý mistr
(stal se jím teprve v lednu 1922) se v tzv. přípovědi zavázal hocha ve své dílně „řádně vyučiti, po dobu učení vyživit a nemocenskou
pokladnu zaplatit,“ Bohdalova matka měla
syna šatit a zaplatit všechny předepsané výlohy odbornému truhlářskému společenstvu.
Dle záznamu mělo učení trvat tři a čtvrt roku
od 15. března 1922 do 15. června 1925 a donedávna se předpokládalo, že Bohdal tuto domluvenou učební dobu v Ledenicích strávil.
Skutečnost však byla jiná. Z nezjištěných příčin Ledenice opustil, zřejmě velmi brzo, protože
vůbec nefiguruje v evidenci žáků živnostenské
pokračovací školy. Studium na ní bylo podmínkou k vyučení.
Od března 1923 potom nacházíme Bohdala
v dílně truhláře Václava Petrlíka ve Svinech
(čp. 588), kde působil následující dva roky.
Zároveň s praktickým osvojováním řemesla
navštěvoval dle předpisů také svinenskou živnostenskou pokračovací školu. Truhlářem se
tedy František Bohdal nakonec vyučil v TrZápis v tzv. knize přípovědí o nástupu Františka Bohdala (otce Jiřiny Bohdalové a dědečka Simo- hových Svinech a nikoli v Ledenicích. Toto
ny Stašové) do učení na truhláře v Ledenicích. Zápis byl proveden 2. 4. 1922 a podpisy ho stvrdi- řemeslo se pro něho i po přestěhování do
ly obě zúčastněné strany – mladý truhlářský mistr Vojtěch Pekař (1892–1928) a Františkova Prahy stalo hlavním zdrojem obživy, nějaký
matka Barbora (po provdání v roce 1909 Nováková). Podpis vpravo patří Jarolímu Petrášovi, čas se snad věnoval obchodování s nábytpředsedovi odborného společenstva truhlářů, které knihy přípovědí vedlo a které za zápis inkaso- kem a údajně mj. přeprodával výrobky ledevalo 20 korun (zaplaceno 14. 5. 1922)
nických truhlářů.
PhDr. Jiří Cukr
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PŘEHLED ČINNOSTI SPOLKU BORŮVKA,
BOROVANY ZA ROK 2020
Část 1
Již 28 let podáváme pomocnou ruku lidem
s postižením a seniorům.
Za roky naší činnosti je naše nezisková organizace místem pomoci a podpory pro stovky
rodin s postiženými členy a pro seniory.
Během celého roku 2020 muselo také naše
zařízení řešit nové situace, které nastaly vlivem vzniku epidemie COVID – 19. Byli jsme
nuceni změnit a přehodnotit postupy při poskytování našich služeb, abychom mohli zajistit služby u všech našich klientů, a dbát přitom
na maximální hygienickou bezpečnost.
Během první vlny epidemie u nás všech
převládaly značné obavy z neznámého. Na začátku tohoto všeho, kdy nebylo možné někde
sehnat dostatek roušek, jsme i my, stejně jako
celá republika, zasedli k šicímu stroji a našili
tolik potřebné roušky. Byly určené nejen našim pečovatelkám, aby byly vybavené ke klientům do terénu, ale i klientům, kteří si nemohli
roušky sami obstarat. Díky sponzorskému daru
firmy Naturamed Services jsme mohli zásobit
klienty a zaměstnance při jarní i podzimní vlně
epidemie množstvím vitamínů.
Za veliké pomoci řady sponzorů, partnerů a
nadací jsme mohli během celého roku udržet
stabilní služby. Za významné pomoci nadací,
které nás podpořily mimořádnými granty, jsme
19. ročník cyklistické vyjížďky

JÍZDA PRO RŮŽI
Sobota 12. 6. 2021
Start v 9 h na náměstí v Borovanech
Je možné připojit se i
v Ledenicích – parkoviště u hřbitova.
Jízda je rozdělena do 2 tras:
Trasa A – dlouhá 71 km, vede po státní silnici.
Trasa B – dlouhá 73 km, vede přírodou, dva
úseky jsou sjízdné pouze při suchém terénu
a jsou vhodné pro horská a treková kola.
Každý účastník jede na vlastní nebezpečí.
Plánovaná místa pro razítkování pamětních
listů: Ledenice – 9:20 – 9:45 parkoviště u hřbitova, Mladošovice – 10:00 – 10:50 u obchodu
na návsi, Jílovice – 10:40 – 11:30 na návsi,
Petříkov – 11:20 – 12:00 před hospodou U Bečků, Olešnice – 11:45 – 12:25 před hospodou
Na Kopečku (na návsi), Horní Stropnice –
12:30 – 13:30 u sportovní haly, Kamenná –
13:30 – 14:30 před obecním úřadem, Čížkrajice
– 13:50 – 14:50 před zastávkou autobusů na návsi, Trhové Sviny – 14:20 – 15:20 infocentrum
na náměstí. Pozor: Trasa A vede po státní silnici.
Trasa B vede zajímavější přírodou, ale dva úseky vedou zpevněnou lesní a polní cestou, vhodnou pouze při suchém terénu pro treková a
horská kola. Telefonní čísla: 158 – Policie ČR,
155 – První pomoc, 731 763 333 pořadatel, případně odvoz nepojízdných kol (za úhradu).
Každý jede na vlastní nebezpečí! Startovné pro
dospělé je 5 Kč.

Šťastnou cestu a pěkné zážitky přejí
Cyklopoutnící a Šnekolez z Borovan.

pak mohli pomáhat i nad rámec naší činnosti.
Mohli jsme zajistit služby u všech klientů, kteří
se bez pomoci druhých neobejdou, a nakoupit
potřebné ochranné a hygienické pomůcky.
Naše služby fungovaly především díky zaměstnancům, kteří vlny epidemie ustáli a zajišťovali často nejen fyzicky náročnou péči ve
ztížených a nepříznivých podmínkách.
Hlavní činností spolku je Terénní pečovatelská služba.
Tato služba pomáhá klientům přímo v jejich domácnosti s činnostmi, které by sami bez
pomoci nezvládli, a umožňuje jim tak zůstat
ve svém domácím prostředí tak, aby nemuseli
opustit svůj domov a odejít tak do některého
z pobytových zařízení.
V uplynulém roce jsme kvůli pandemii poskytovali pečovatelskou službu ve větším rozsahu, abychom zajistili potřebné služby seniorům
a lidem s postižením.
Služba byla poskytována po celý rok v Borovanech a v dalších přilehlých městech a obcích od pondělí do pátku, v době od 7.00 do
17.00 hodin.
Jednalo se převážně o klienty seniory a seniory se zdravotním postižením, kde byla kombinace
více postižení, dále pak o dospělé lidi s těžkým tělesným a zdravotním postižením i uživatele služeb, kteří jsou trvale upoutaní na lůžko.
Pečovatelky pomáhaly klientům po operacích a úrazech vrátit se zpět k soběstačnosti a
samostatnosti, aby nezůstali omezeni v pohybu nebo dokonce dlouhodobě pak upoutaní na
lůžku. V průběhu celého roku pomáhaly uživatelům se zotavovat po operaci kolenního a
kyčelního kloubu, po zlomeninách končetin
nebo po úrazech následkem pádu.

Služba byla poskytována v budově našeho
zařízení, která je k tomu plně přizpůsobena. Je
bezbariérově upravena a přizpůsobena lidem s
postižením, má dlouhou chodbu, rovný povrch a je bez překážek. Dá se zde velice dobře
trénovat chůze jak za pomoci chodítka a holí,
tak i chůze bez kompenzačních pomůcek, kdy
oporou při chůzi jsou madla podél zdí. Pečovatelky pravidelně docházely i ke klientům do
jejich domácnosti.
Námi poskytovanou pečovatelskou službu začalo v průběhu roku využívat 5 nových
klientů.
Péči o klienty našim pečovatelkám ulehčují tyto kompenzační pomůcky: elektricky polohovací postele s antidekubitními matracemi,
mechanické vozíky, chodítka, toaletní židle
avozíky, mobilní stolek k lůžku, mobilní vana
a vanový zvedák.
I v tomto roce jsme zajišťovali rozvoz obědů z místní vývařovny, kde bylo na výběr ze
dvou druhů jídel.
Terénní službu jsme rozšířili o další, pro
naši službu tolik potřebný, osobní automobil,
který jsme tentokrát nemuseli pořizovat na leasing, ale díky poskytnuté dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje. Tím jsme mohli zvýšit dostupnost
poskytované služby.
Celkové náklady sociální služby za rok
2020 byly 1 904 289,77 Kč.
Tato služba byla podpořena také z rozpočtu Jihočeského kraje a MPSV ČR a příspěvky
na službu městem Borovany.
Borůvka, Borovany spolek
Více o činnosti spolku Borůvka si můžete přečíst i v dalším vydání Ledenického zpravodaje.
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KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ LEDENICE

Jsme připraveni vyplout
S nadcházejícími úlevami od covidu přichází konečně i možnost začít za dodržení aktuálních podmínek i s plánovaným programem. U lodních modelářů
by se mělo v Ledenicích již podruhé uspořádat Mistrovsví ČR ve všech kategoriích, tak jako tomu bylo
v roce 2019.
Pokud nenastane žádný problém, uskuteční se za spolupráce městyse Ledenice a místní organizace rybářů ve dnech 11.–13. června na rybníce Lazna. Pro lodní modeláře, ale i pro veřejnost je to ojedinělá
podívaná. Přijedou junioři i senioři z celé ČR s lodními modely všech
kategorií a to samozřejmě za účasti všech ledenických modelářů. Pro ty
nové nejmladší to bude první skutečná soutěž naostro.
To už ale budeme mít za sebou účast na první a druhé seriálové soutěži o titul Mistra ČR v Bakově. Tady v Ledenicích to bude již třetí a
čtvrtá soutěž a v září se poslední uskuteční v Duchcově, kde bude
vyhlášen Mistr ČR.
Nejatraktivnější podívaná pro veřejnost by měla být v průběhu pátečního odpoledne a v sobotu od 9.00 do 15.00 hodin, kdy na soutěžní
vodní hladinu vyplují makety skutečných lodí a poté i modely lodí poháněné parními stroji. Upřesněný program budeme plakátovat.
Všichni doufáme, že se tato vrcholová soutěžní přehlídka uskuteční
a proto přijměte pozvánku na nejvyšší svátek lodních modelářů v Ledenicích. Držte nám palce, máme hodně nováčků a bude to pro nás
skutečný boj na vodě.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz

Žádná podpora není zbytečná
Pečovatelská služba pomáhá seniorům
u nich doma nejčastěji s hygienou, podáním
jídla anebo přesuny z postele do křesla a zpátky. Podpora je pravidelná, často každodenní.
Někteří noví žadatelé o službu, kteří jsou relativně soběstační a potřebují podpořit jen s něčím a jen občas, se obávají, že je to málo a na
službu nemají nárok. Opak je pravdou!
Není ničím dáno, že by pečovatelská služba musela dojíždět do rodiny pravidelně, že je
nějaký minimální odběr služby.
V poslední době často vozíme seniory na
očkování. Jde o jednorázovou podporu, na
kterou nemusí nic dalšího navazovat. V době
nemoci, krátkodobě, dovážíme nákupy anebo
obědy. A opět, po uzdravení není nutné se
službou pokračovat.
Při krátkodobé podpoře jde o několik věcí:
1. žadatel vyřeší aktuální situaci a vrátí se
„do normálu“. Péči dále nepotřebuje. To je
úplně v pořádku.
2. během této krátkodobé pomoci si člověk
službu otestuje. Potká se s pečovatelkami. Zjistí, jak služba funguje, v čem všem pomáhá. Po
nějakém čase může opět dojít ke snížení soběstačnosti (ať už z důvodu nemoci nebo věku) a
pak je mnohem snazší známou službu znovu
oslovit.
3. nárazová podpora může předejít vážným
komplikacím. Nejednou jsme během občasných návštěv našli uživatele ve špatném stavu
(nejčastěji po pádu), kdy si nemohl sám zavolat pomoc. Díky tomu, že pečovatelka přišla

(byť jen „kouknout“, jak se dotyčný má), mohla být pomoc zahájena dřív, než se stav docela
zhoršil.
Zdánlivě minimální podpora může pomoci
detekovat změny u uživatele a včas je řešit.
Ne výjimečně uživatel, který má od nás minimální podporu, získá k službě důvěru a později ji využije mnohem víc. Právě tak, aby
mohl zůstat doma a nevolil stěhování do domova pro seniory jen z důvodu, že si již nezvládá dojít nakoupit a uvařit.
Naši pečovatelskou službu můžete zkontaktovat telefonicky na číslech: 399 499 936
nebo 777 620 973. Přijít můžete také osobně
do střediska v Borovanech, Českých Velenicích a Trhových Svinech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě termínu – sociální
pracovnice nemusí být vždy přítomna, může
být v rodině. Děkujeme za pochopení.). Bližší
informace a kontakty najdete na našich webových stránkách www.archaborovany.cz
Těšíme se na vás a věřte, že žádná podpora
(ani ta malá, jednorázová) není zbytečná.
T. Umlaufová

K poučení i zábavě – ROZLUŠTĚNÍ
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MYSLIVECKÝ DEN
PRO DĚTI
V sobotu 19. června 2021 od 11.00 do 15.00 hod pořádá
MS Hubert Ledenice za finančního přispění městyse Ledenice
myslivecký den pro děti.
Místo: bažantnice MS Hubert (za ČOV doprava a dojdete až tam)
Z programu:
¡ výstava trofejí, zbraní a povídání o nich
¡ střelba ze vzduchovky
¡ plnění vědomostních a dovednostních soutěží z oboru
zoologie, botaniky, kynologie
¡ pohybové soutěže
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno.
Všichni jsou srdečně zváni.
Bližší info: 601 291 343, p. Borovka František

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

červen 2021
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LETNÍ KINO
ŽRALOCI LEDENICE

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/
DĚLNICE VE VÝROBĚ
Firma COLOP je jedním z nejvýznamnějších producentů samobarvicích a páskových razítek na světě. Razítka, razítkovací podušky a náhradní polštářky do samobarvících razítek
vyráběné dceřinou společností v Borovanech jsou vyváženy, stejně jako razítka vyráběná
v mateřské společnosti v rakouském Welsu, do více než 120 zemí celého světa.
Přidejte se k nám a staňte se členem týmu nadnárodní společnosti. Hledáme pracovité
a spolehlivé kolegy či kolegyně, kterým záleží na tom, aby jejich práce byla dobře odvedena.
Obor: Spotřební průmysl / montáž razítek
Pracovní pozice: Montážní dělník / dělnice
Lokalita: Na Výhony 291, 373 12 Borovany
Náplň práce
¡ práce dle výrobní dokumentace
¡ příprava materiálu
¡ třídění a sestavování sad dílů
¡ kompletace a balení hotových výrobků
¡ provádění procesní kontroly
Požadujeme
¡ praxe v průmyslové výrobě výhodou
¡ samostatnost, spolehlivost, pečlivost
¡ manuální zručnost, dobrý zrak
¡ ochota učit se novým věcem
¡ práce v dvousměnném provozu

I pro letošní rok pro vás ve spolupráci
s městysem Ledenice připravujeme letní
filmové promítání.
Zahájíme ho v úterý 13. 7. u Hospůdky
Na Hřišti filmem Tenkrát podruhé (2019)
a pokračovat budeme ve středu 21. 7. filmem Casting na lásku (2020).
Další filmové tituly i termíny se dozvíte
v červencovém Ledenickém zpravodaji.

HLEDÁM

POZEMEK
do 500 m vhodný
pro založení zahrádky
2

Nabízíme
¡ zázemí silné mezinárodní společnosti
¡ pracovní úvazek na HPP
¡ zaškolení zkušenými kolegyněmi a kolegy
¡ zajímavé mzdové ohodnocení
¡ příspěvek na dopravu do zaměstnání
¡ příspěvek na stravování
¡ 13. plat
¡ výkonnostní měsíční prémie
¡ příplatek za odpolední směnu

Telefon 724 946 258

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte a zašlete nám Váš životopis.
Kontakt: Michaela Lhotková / Email: mlhotkova@colop.cz

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz
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LASSELSBERGER, s.r.o.,
výrobce dlažby
přijme pro náš závod v Borovanech tyto profese:

¢ Provozní zámečník
požadované vzdělání – vyučen v oboru

¢ Provozní elektrikář

požadované vzdělání – vyučen v oboru, vyhl. 50

Nástup m
ožný ihne
d!

¢ Pracovník přípravny hmot
požadované vzdělání – vyučen

Podrobné informace, včetně prohlídky závodu, budou poskytnuty při osobním pohovoru.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu 387 925 370,
nebo přímo na závodě LASSELSBERGER, s.r.o., Tovární 137, Borovany
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 25.6.2021, vyjde 7.7.2021. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

