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

Duben 2012

tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Starosta městyse svolává

X. veřejné zasedání
Zastupitelstva
městyse Ledenice
Středa 25. dubna 2012
v zasedací místnosti radnice
od 18.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

ÚLOŽIŠTĚ BIOODPADU
V LEDENICÍCH
PRO ROK 2012
Občané z Ledenic mohou ukládat
bioodpad ze zahrádek na určená místa:
Cesta mezi Mysletínem a Ohrazeníčkem

Foto jic

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 29. 2. 2012
Rada městyse projednala:
 za účasti starosty města Borovany PhDr.
Stanislava Malíka záležitost přerozdělování místních poplatků za odpady na skládce
Růžov mezi městem Borovany a městysem
Ledenice. Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse Ledenice pro rok
2012 ponechat Deklaraci a smlouvu mezi
městem Borovany a obcí Ledenice o spolupráci v záležitostech skládky Růžov
uzavřenou dne 19.3.2004 beze změn.
Rada městyse doporučuje:
 zastupitelstvu městyse opakovaně schválit
v novém volebním období výkup jedné ideální poloviny sokolovny v Ledenicích včetně pozemků od TJ Sokol Ledenice za
stejných finančních podmínek dle usnesení
č. 349 ze dne 5. 5. 2010.
Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu
městyse zároveň s kupní smlouvou schválit
s TJ Sokol písemnou Dohodu o užívání prodávaných nemovitostí na dobu určitou 10 let
s tím, že pokud budou dodrženy všechny podmínky obou smluvních stran uvedené v do-

hodě, bude platnost dohody automaticky
prodloužena.
Rada městyse schválila:
 směrnici „Zásady pro poskytování finanční podpory neziskovým organizacím
a spolkům z rozpočtu městyse Ledenice“.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemcích městyse Ledenice parc. č.
4628/2, 3921/1 v k. ú. Ledenice s firmou
E.ON Distribuce a. s., pro stavbu s názvem „Ledenice K 3920/85 p. Prokop –
kabel NN“, úplatně za jednorázovou
úhradu 12.950 Kč bez DPH s tím, že
smlouva bude doplněna o povinnosti
oprávněného dle usnesení Rady městyse
č. 113 ze dne 7.10.2009.
Rada městyse projednala:
 47 podaných žádostí spolků a neziskových organizací o příspěvky z rozpočtu
městyse Ledenice na celoroční činnost a
jednorázové akce pro kalendářní rok 2012.
Rada městyse schválila:
 poskytnutí finančních příspěvků pro rok
2012 v celkové výši 297 500 Kč.
pokračování na str. 2

Pouze posečenou trávu a listí:
– na komposty na vlastních zahradách,
– hnojiště – směr z Ledenic do Č. B. po
pravé straně (u smrčků),
– hnojiště – směr Č. Budějovice – odbočka k samotám „U Císaře“ (na poli po
pravé straně na konci odbočky).
Větve stromů ze zahrádek:
– ve Zdržku ve skladovém dvoře údržby
městyse (vedle areálu p. Mandy). Ukládání větví je možné po dohodě s vedoucím údržby nebo se zaměstnanci údržby
městyse Ledenice, tel. 724 929 770,
606 281 655.
Ukládání zeminy:
– pouze po dohodě s vedoucím údržby
městyse Ledenice tel.724 929 770 nebo
tel. 606 281 655.
Ukládáním bioodpadu na jiná místa na území
Ledenic se občané dopouštějí přestupku proti
Obecně závazné vyhlášce č. 1/2009 o nakládání s odpadem čl. 4 písm. h) Úložiště bioodpadu.
vedoucí údržby městyse Ledenice

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Oděvy, hračky a kuchyňské potřeby
se budou vybírat
v pátek 11. května 2012 od 15 do 18 h
a v sobotu 12. května od 9 do 11 h,
vždy na faře.
S.K.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
Rada městyse doporučuje:
 zastupitelstvu městyse v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
1. Rozhodnout o výši příspěvků pro SDH
Ledenice vč. zásahové jednotky Ledenice a SDH Ohrazeníčko-oddíl mladých
hasičů ZOO, které žádají o příspěvky
nad 50 tis. Kč (§ 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb.).
2. Schválit smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým žadatelům
(§ 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.) .
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 14. 3. 2012
Rada městyse na základě doporučení Komise pro výstavbu a územní plánování schválila záměr městyse Ledenice budovat na
zastavitelných plochách v k. ú. Ledenice určených územním plánem pro novou bytovou
zástavbu, oddílnou kanalizaci (dešťovou a
splaškovou) v lokalitách, kde bude možné
dešťové vody zaústit do recipientu či vodoteče
a nezatěžovat jimi centrální čistírnu odpadních vod. Tento záměr však bude respektovat
u konkrétních zastavitelných ploch (stavebních pozemků) odborné stanovisko správce
vodohospodářského majetku městyse Ledenice (ČEVAK a. s.).
Rada městyse doporučuje také tento záměr
(požadavek) městyse Ledenice aplikovat do
nového územního plánu, který bude pořízen
nejpozději do roku 2015.
Rada městyse schválila:
 poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč
Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, Praha 10, registrované
Ministerstvem vnitra ČR, který obdarovaný

použije ke zřizování a provozu babyboxů schránek pro odložené děti a podpoře všech
činností spojených s poskytováním pomoci
odloženým a opuštěným dětem.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemcích městyse
Ledenice parc. č. 167/2, 191/3, 4609/9,
4609/11, 4650/2, 4655/4 a 4655/5 v k. ú.
Ledenice pro stavbu s názvem „Ledenice,
směr Slavošovice - kabel NN“ na základě
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené s E.ON Distribuce
dne 26. 4. 2010.
 podání žádostí o dotaci z grantu Jihočeského kraje pro rok 2012 (grant na pořízení a
modernizaci požární techniky, rekonstrukci
či výstavbu hasičských zbrojnic) na:
– rekonstrukci vnitřních rozvodů v šatně
zásahové jednotky SDH Ohrazeníčko,
– modernizace požární techniky Tatra 815
a CAS 32 SDH Ledenice.
Spoluúčast žadatele bude min. 30%.
Rada městyse vzala na vědomí:
 písemné sdělení Hasičského záchranného
sboru Jč. kraje, že žádost městyse Ledenice
o poskytnutí investiční dotace na věcné
prostředky požární ochrany pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů Ledenice byla
vyhodnocena jako neúspěšná. Finanční
částka všech žadatelů značně překračovala
prostředky vyčleněné na tento typ dotace.
 vyúčtování XIII. reprezentačního plesu ze
dne 25. 2. 2012 a doporučuje starostovi použít výtěžek z plesu ve výši 22.357 Kč na pořízení nových ubrusů na stoly do ledenické
sokolovny.
 harmonogram dotačních možností pro obce
a města pro období březen až prosinec 2012
zpracovaný firmou Granta CZ, pobočkou
v Č. Budějovicích.
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Činnost Komise
pro projednávání přestupků
(dále jen KPPP)

v Ledenicích za rok 2011
V roce 2011 KPPP v Ledenicích pracovala ve složení Ing. Libor Trávníček, Bc.
Petr Kovář a Jana Havlová. Projednávala
celkem 32 přestupků. Z toho 6 přestupků
bylo usnesením postoupeno k projednávání pro nepříslušnost k zákonem určeným
orgánům státní správy, 15 přestupků bylo
ukončeno odložením dle přestupkového
zákona, 3 přestupky byly vyřešeny uložením blokové pokuty, 7 přestupků bylo řešeno v příkazním řízení s uložením pokuty či
napomenutím a jeden přestupek byl řešen
ve správním řízení s uložením pokuty a náhrady nákladů řízení.
V roce 2011 byly uloženy pokuty v celkové výši 9.300 Kč a náhrada nákladů řízení
ve výši 1.000 Kč, z čehož nebyly uhrazeny
pokuty v souhrnné výši 5.500 Kč. Tyto pokuty jsou dále po výzvě k úhradě vymáhány podáním návrhu na výkon rozhodnutí k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.
Za KPPP Jana Havlová

Sdružené lesy
Ledenice a Borovany

POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi
sdružení, která se bude konat

v pátek 13. 4. 2012

v Ledenicích v sále U Králů
od 19.00 hodin.
Program:
1. Zahájení.
2. Zpráva představenstva a kontrolní komise o činnosti sdružení za uplynulý rok.
3. Informace o snaze Odboru životního
prostředí města Č. B. převést odbornou
správu lesů na státní podnik LČR, lesní
správu Třeboň.
4. Diskuse.
5. Návrh usnesení a jeho schválení.
6. Závěr schůze.
Doporučujeme účastníkům vzít si s sebou
psací potřeby (propisku). Účast nutná!!!
Navštivte webové stránky:
www.sdruzenelesy.cz.
Ing. Jan Jiráček, v. r.

V Zalinech byl po třiceti letech odbahněn Nový rybník (pod Mojhů). Práce byly plně hrazeny
z rozpočtu městyse Ledenice.
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci dubnu oslaví své jubileum
70 let
Václav Mojha
Jana Kubíčková
Jana Vrchotová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
22. března proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků do života. Malé
slavnosti se zúčastnilo 8 miminek se svými nejbližšími. Nové občánky přivítala zastupitelka Bc.
Jaroslava Žaludová spolu s matrikářkou Janou Havlovou. Vystoupení žáků ZUŠ Ledenice připravila paní učitelka Jitka Dudová.

75 let
Marie Benediktová
80 let
Marie Janouchová
84 let
Jaroslav Krofika
Jaroslava Hrdinová
86 let
Jaroslava Bílková
Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 387 995 437, 606 443 518, případně e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce

Na fotu zleva: František Franěk, Ledenice; Tomáš Rosecký, Ledenice; Adéla Davidová, Ledenice;
Matyáš Janouch, Zborov

Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Jaroslavou Vláškovou z Ledenic,
zemřela dne 21. 3. ve věku 72 let,
t s panem Jiřím Trumpfem z Ledenic,
zemřel dne 24. 3. ve věku 80 let.

Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli dne 2. března rozloučit na
poslední cestě s paní Ludmilou Petrášovou. Děkujeme též za kondolence a květinové dary.
rodina

Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří přišli doprovodit na poslední cestě
paní Jaroslavu Vláškovou. Rovněž děkujeme za květinové dary.
zarmoucená rodina

Na fotu zleva: Lukáš Pejša, Ledenice; Marek Heřman, Ledenice; Markéta Míková, Ledenice;
Lada Horáková, Ledenice

Poděkování
za Tříkrálovou sbírku
Je to již potřetí, co do Borůvky putuje výtěžek z Tříkrálové sbírky od občanů městyse Ledenice. Velice si vážíme věnované částky, ale
především důvěry a pomoci. Letošní ročník
pomůže Borůvce částkou ve výši 16 948 Kč.
Využijeme ho na částečné hrazení nákladů
spojených s poskytováním terénní pečovatelské služby pro zdravotně postižené a seniory.
Borůvka není velkou organizací, přesto se
díky svým službám stala místem pomoci. Bez
partnerů již dnes pomáhat nedokážeme. Proto
si velice vážím, že mezi dlouhodobé partnery
mohu zařadit také městys Ledenice. Vážím si,
že nám pomáháte pomáhat. Děkujeme.
Jiří Zeman, Borůvka, Borovany

Děti ze ZUŠ Ledenice, které na vítání občánků vystoupily s krátkým hudebním programem.
Na fotu zleva: Milan Bicera, Vojtěch Salák, Štěpánka Dastichová, Eduard Bártík, Tadeáš Míka
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ZE ŠKOLY…
¢

Projekt „Recepty“

V rámci výuky anglického jazyka pracovali v únoru žáci 9. ročníku
na projektu „Recipes“. Seznamovali se s novou slovní zásobou, opakovali si gramatické struktury, sestavovali pracovní postupy, tvořili recepty, popisovali přípravu jídel. K některým činnostem využívali
připravené pracovní listy a texty, k jiným interaktivní tabuli. Žáci pracovali samostatně, ve dvojicích i skupinách. Vyvrcholení projektu
mělo tři části:
– připravit doma jídlo dle anglicky psaného receptu (dobrovolný úkol),
– vytvořit plakát se třemi recepty (samozřejmě v angličtině),
– připravit jídlo dle anglického receptu ve školní kuchyňce.
Bohužel, hodně žáků se nepřipravovalo a neplnilo zadané úkoly,
proto jim také projekt nepřinesl to, co měl: zdokonalení se v angličtině,
schopnost porozumět psaným instrukcím a praktické využití cizího
jazyka.
Poděkování patří tedy asi polovině žáků, kteří k úkolům projektu
přistoupili zodpovědně a maximálně spolupracovali.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na internetových stránkách školy. (Foto 1, 2)
Mgr. J. Dastichová
¢
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Děti a angličtina

Nemáte doma ještě žádný slovník? Chyba! Je nejvyšší čas nějaký
pořídit. Zde je několik typů: Ilustrovaný školní slovník (pro děti do
12 let), Ilustrovaný studijní slovník (pro děti a studenty od 12 let) –
obsahují CD-ROM, online podporu a hry či úkoly k procvičování.
Bližší informace a ukázky hledejte na www.fraus.cz nebo www.slovniky.fraus.cz. Ve vaší knihovničce či počítači by neměl chybět ani
Ilustrovaný školní slovník českého jazyka (tytéž www stránky).
Pro počítačové maniaky se také něco najde. Třeba několik internetových stránek, kde si lze procvičit slovní zásobu, gramatiku, přečíst
příběh, poslechnout rodilého mluvčího či zkusit si napsat test: www.anglictina-hrou.cz, www.english-online.cz, www.helpforenglish.cz, www.testomanie.cz/anlictina, www.scholaviva.wordpress.com, www.storynory.com,
www.bogglesworldesl.com, www.nasula.cz/online-sesit-anglictiny, www.jazyky-online.info/deti.
Mgr. J. Dastichová
¢
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Pohádková noc 7. třídy ZŠ

Bylo nebylo …, ale ne moc dávno tomu, 2. 3. 2012 v pátek se v nezvyklou dobu (18 h) začali v 7. třídě scházet žáci a 2 paní učitelky s batohy, spacáky, karimatkami a napečenými dobrotami. Co se ve škole
dělo? Začínala Pohádková noc, přespání do soboty se čtením klasických a moderních pohádek. Navazovala na loňskou úspěšnou noc
pohádek.
Jak vše probíhalo? Po rozdělení do skupinek se žáci vypravili na
dobrodružnou výpravu po Ledenicích. Šli po šipkách, splnili matematickou hádanku a získali zaslouženou sladkou odměnu.
Potom začalo čtení a soutěžení ve znalostech o pohádkách a jejich
autorech, o pohádkových postavách a o režisérech zfilmovaných pohádek. Žáci se střídali v předčítání Zlatovlásky od K. J. Erbena, Pohádky
psí od K. Čapka a Moudrého zlatníka od B. Němcové.
Během večera je navštívilo několik „hostů“, učitelů a pan ředitel
s manželkou. Všichni se těšili na půlnoc, kdy se zaposlouchali do Má-

3
Plnění úkolů

4
Předčítání pohádky
chova Máje v podání jednoho z žáků. Až do ranních hodin se pokračovalo v soutěžení, čtení a také sledování pohádek. Někteří se mohli
trochu prospat.
Během letošní Pohádkové noci jsme si všichni znovu připomněli, že
pohádky jsou krásné a moudré, a že stojí za to je číst a znát.
Poděkování za přípravu celé akce patří p. uč. K. Vondrové, T. Jordanovovi za hru a všem zúčastněným. (Foto 3, 4)
Šárka Kubínová
¢

Florbalový zápas

7. března jsme opět vyrazili sehrát florbalový zápas, tentokráte do
ZŠ Kubatova. Již od počátku jsme věděli, že to nebude vůbec snadné,
jelikož více než polovina našeho družstva byla v tomto termínu na školním lyžařském kurzu. I tak jsme ale byli rozhodnuti nechat na hřišti úplně všechno a pokusit se zvítězit. Bylo to samozřejmě přátelské utkání,
ale přeci jen… každý chce vyhrát a schovávat případnou prohru za
„přátelák“ se nám moc nechtělo.
Družstvo tedy hrálo ve složení: Štěpánka Dastichová (mimochodem
skvělá práce v obraně), Ondra Steinhäusl, Milda Boček, Tomáš Jordanov, Jirka Veselý, Honza Dryje, Martin Chládek, Karel Veselý a Karel
Strnad (posila, bez které se naše útočná řada jen těžko obejde).
Soupeři na nás byli samozřejmě připraveni v plném počtu, což v danou chvíli byla tři hotová družstva po šesti hráčích. Bylo nám jasné, že
celý zápas budou pochopitelně čerstvější, a tak nezbývalo nic jiného
než makat a dát do toho vše.
Naši hráči byli zpočátku dost rozpačití (měli najednou podstatně
více prostoru, než jsou zvyklí z ledenické sokolovny), což se velice
brzy projevilo na výsledku. Po úvodní vstřelené brance, kterou krásně
zavěsil Ondra, se naši dostali pod tlak a během pár minut prohrávali
rozdílem několika branek. Po krátkém oddychovém čase, kdy se hráči
zklidnili, vyposlechli pár rad a částečně dočerpali cenné síly, se do soupeře doslova „zakousli“ a během chvíle dokázali pro ně do té doby tak
nepříznivý výsledek otočit ve svůj prospěch a nakonec zvítězit 8:7.
Těžko jmenovat, kdo byl lepší a kdo méně, protože jeden bez druhého by na hřišti nebyli nic a o tom přeci kolektivní sport je.
Takže poděkování a velká gratulace patří všem hráčům, kteří se
utkání zúčastnili a tvrdě si vybojovali své vítězství.
Kateřina Vondrová
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Pěvecká soutěž
Ve dnech 21. a 22. března se konalo v Táboře krajské kolo pěvecké
soutěže ZUŠ.
Zúčastnily se dvě žákyně naší ZUŠ a získaly:
Sandra Říhová v IV. kategorii
1. místo (21 bodů)
Markéta Kopáčková v IX. kategorii
3. místo (17,5 bodu)
Blahopřejeme!
Poděkování patří za pěveckou přípravu p. učitelce Elišce Dvořákové a za klavírní doprovod Mgr. Aleně Špatné.
Mgr. Petr Špatný

Lyžařský a snowboardový
kurz ZŠ Ledenice
Na letošní školní rok připadlo konání lyžařského a historicky poprvé
také snowboardového kurzu. Každý může mít svou představu o místě,
kde by se taková akce měla konat, my byli již poněkolikáté v Alpách.
Výuka probíhala na svazích rakouského pohoří Vysoké Taury. Položení sjezdovek Goldecku je v nadmořské výšce 1500 až 2140 m. Přesto
sněhové podmínky nebyly zrovna ideální. Sjezdovky, slunné počasí a
okouzlující panoramata J však učinily silný dojem na každého z nás.
Měli jsme dvě skupiny, snowboardovou se šesti a lyžařskou s šestnácti borci. Snowboarďáci se rozdělili do dvou a lyžaři do tří oddílů.
Pak už se konečně mohlo začít s výukou úplných základů ovládání lyží
či snowboardu, zlepšováním jízdy a nácvikem nových prvků.
Co dodat? Každý si odvezl nějaký ten zážitek, střep pro štěstí, všudypřítomnou „jiřku“ a schopnost ovládat jedno nebo dvě prkýnka.
Mgr. Vladislav Šesták
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SLOUPEK PRO RODIČE
(a nejen pro ně)
Čtenáři „sloupku“ si možná všimli, že v tom minulém se mluvilo
o sedmi důvodech, proč jsou děti agresivní a drzé, ale uvedeno jich
bylo jen šest. Ten sedmý jsem si nechala do tohoto dílu. Autorka jej
nazvala „školák je hodnocen jen známkou a podle známky oceňován učitelem i rodiči“.
Je sice pravda, že převládajícím způsobem hodnocení je u nás
tradiční známka, ale učitelé hodnotí též různými druhy pochval, povzbuzením, u těch menších bývají oblíbená tiskátka. Někteří používají tzv. slovní hodnocení. I prezentace úspěchů a výkonů na
nástěnkách, ve vitrínách, v tisku či školním rozhlase je svým způsobem ocenění žákovy práce.
Toto téma v nás může evokovat různé otázky: Chválíme své dítě
doma? Je chváleno i za něco jiného než za školní výsledky? Pracuje
dále učitel nebo já, rodič, s pochvalou? Chce být dítě chváleno?
Váží si pochvaly? Je za co dítě pochválit?...
Poslední otázka je velice kontroverzní. V obecné rovině by mělo
být vždy něco, zač dítě pochválit (vždyť i v běžném životě by si při
optimistickém pohledu na svět měl každý vzít něco pozitivního i
z ne příliš dobré situace – třeba podle hesla „všechno zlé může být
k něčemu dobré“).
V situaci určené prostředím, si myslím, nelze chválit za cokoli.
Dopravní policista by měl pochválit cyklistu za používání helmy,
reflexní nášivky na oděvu, ale ne za čistě vyprané tričko nebo vyčištěné zuby. Proto já nepochválím žáka druhého stupně za krásné písmo, když věty, které napsal, nedávají smysl. Písmo mohu pochválit
v případě, že budu hodnotit úpravu, která bývá součástí hodnocení
projektů. Ze své zkušenosti vím, že jsou i tací žáci, kteří svým chováním a přístupem k plnění školních povinností nedávají téměř žádný důvod k pochvale. Uveďme si dva příklady: Kamil je dysgrafik,
ale úkoly má vždy vypracované – třeba i s chybami. Robin je též
dysgrafik, ale úkoly nenosí. Který z nich dává ve školním prostředí
důvod k pochvale? Má být Robin pochválen třeba za to, že se vůbec
do školy dostavil? Psycholog by řekl, že ano. (Pracuje psycholog
s celou třídou? Má stejné povinnosti a úkoly jako učitel?...).
Vidíte, otázka hodnocení a oceňování není vůbec jednoduchá,
ale jedno je jasné: pochvalou nic nezkazíme.
Mgr. J. Dastichová

6

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2012

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
Členská schůze se koná 12. dubna ve čtvrtek, tentokrát v Ledenicích U Králů. Hostem
bude člen OV SPCCH. Občerstvení, k poslechu i tanečku nám zahraje náš člen pan Honzík Mareš. Zveme členy, jelikož je hlavním
bodem dojednání zájezdu v září. Je třeba
urychleně nahlásit počet zájemců cestovní
kanceláři, která pak sama doplní do plného
počtu zájemců.
Do Gmündu bychom jeli v případě zájmu až
v červnu.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová

Z LEDENICKÉ FARNOSTI
Pokoj vám

21. března 2012 jsem se zúčastnila se
ZO zdravotně postižených civilizačními chorobami Borovany - Ledenice zájezdu do solných lázní v Gmündu. Návštěva byla velmi
příjemná jak po stránce organizace zájezdu,
tak po stránce zážitků - relaxace, masáže
v solné vodě a celkový odpočinek.
Děkuji všem, kdo v pravidelných intervalech organizují tyto zájezdy pro naše zdraví.
Blanka Šmídová

POŘAD
VELIKONOČNÍCH
BOHOSLUŽEB
V LEDENICÍCH
1. 4. Květná neděle
5. 4. Zelený čtvrtek
- obřady
6. 4. Velký pátek
- křížová cesta

10.00

- obřady
7. 4. Sobota Effatha
nejen pro katechumena
7. 4. Vigilie – Zmrtvýchvstání Páně
po skončení obřadů
setkání na faře - oslava
8. 4. Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
9. 4. pondělí velikonočního oktávu

17.30

Výraz „pokoj vám“, v hebrejštině „shalom“, obsahuje a shrnuje celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem
vzkříšený Pán, a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.
Radost, jakou svět nemůže dát, naplňuje
o Velikonocích křesťany, protože Kristus
opravdu vstal z mrtvých. Po velkém a dlouhém utrpení a smrti na kříži je nyní živý navždy a smrt nad ním nemá žádnou moc.
Milosrdná láska Boží se plně a definitivně zjevuje ve velikonočním tajemství a události Velikonoc pokračují dál.
Ježíš se po zmrtvýchvstání vícekrát zjevuje
učedníkům a několikrát se s nimi setkává.
Evangelisté nám uvádějí různé příhody, z nichž
vyzařuje úžas a radost svědků tak zázračných
událostí. Zvláště Jan vyzdvihuje první slova,
jimiž se vzkříšený Mistr obrátil na své učedníky. „Pokoj vám,“ říká, když vstupuje do Večeřadla, a opakuje tento pozdrav třikrát (srov.
Jan 20, 19.21.26).
Pokoj se tedy identifikuje jako „novost“
vložená do příběhu Velikonoc. Vyvěrá z hlu-

boké obnovy lidského srdce. Není tedy výsledkem lidských námah, ani jej nelze dosáhnout
pouze dohodami mezi osobami a institucemi.
Je spíše darem, který je třeba velkomyslně přijímat, pečlivě se o něj starat a s odpovědností a
zralostí mu umožnit, aby přinášel plody. Ať
jsou situace jakkoliv pohnuté a napětí a konflikty jakkoliv silné, nic nemůže odolat účinné
obnově, již přináší zmrtvýchvstalý Kristus.
Kristus nás svou smrtí na kříži smířil s Bohem a položil základy světa bratrského soužití
všech. Křehká a po štěstí dychtící lidská bytost
byla v Kristu vykoupena ze smutku a bolesti.
Boží milosrdenství otevírá srdce k odpuštění
bratřím a s odpuštěním, které je nabídnuto a
přijato, se buduje pokoj v rodinách a v každém
dalším prostředí.
(Zpracováno podle textu Jana Pavla II. z r. 2003)
Co jiného tedy přát čtenářům Ledenického
zpravodaje k velikonočním svátkům než „Pokoj vám“.
Ať tedy pokoj setrvává ve vašem srdci a
rozšiřuje se do vašich rodin a zasáhne každého, s kým se setkáte.
Jáhen Pavel Poláček

17.30
17.00

10.00
19.00

10.00
10.00

Křest dospělého, na který se o letošní vigilii opět těšíme (ilustrační foto)
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
LEDENICE
– INFORMUJE –
¢ Do konce měsíce dubna 2012 budou v Místní knihovně Ledenice vystaveny výtvarné
práce dětí, které se zapojily do soutěže
„Lesy a příroda kolem nás“. Všechny srdečně zveme!
Tři vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do finále v Jihočeské
vědecké knihovně v Českých Budějovicích,
kde při vernisáži výstavy dne 7. 6. 2012 budou vyhlášeny výsledky soutěže a předány
odměny vítězům.
¢ Dovolená – 30.4.-3.5.2012.
J. Fraňková

Místní knihovna Ledenice
nabízí čtenářům
literární novinky:
Pro děti a mládež:
Medvídek Pú – Nejkrásnější dárek
Šel zajíček brázdou
Pec nám spadla
Marie Rivai
– Říkanky z džungle
Ruth Gellersenová
– Show White
Pro dospělé čtenáře:
Božena Němcová
– Báchorky
Vašek Vašák
– Jak posnídat lelky
Václav Erben
– Denár v dívčí dlani
Charlie Huston
– Dopaden při činu
Robert Crais
– Poslední detektiv
J. D. Robb
– Smrtící rozdělení
Kay Hooper
– Mrazivé sny
Jean Plaidy
– Přísaha na volavku
– Epitaf pro tři ženy
Daria Charón
– Markýzina neteř
Hana Whitton
– Eliška Přemyslovna
Mary Balogh
– Záležitost srdce
Elizabeth Lowell
– Zimní žár
– Nespokojená láska

POZVÁNKA DO BOROVANSKÉHO BAZÉNU,
KDE UČÍ DĚTI PLAVAT I PŘEMOŽITEL
KANÁLU LA MANCHE
V Borovanech v bazénu se koná vždy v úterý od 17 do 18 hodin odborný plavecký výcvik,
který je určen pro děti již od 4 let. Horní věková hranice není omezena, záleží na zdatnosti
plaváčka. V kurzu se děti naučí základy splývání a plavání, skákání a pobaví se při
nejrůznějších vodních hrách.
Kurz vedou trenéři z klubu Plavání České Budějovice Tomáš Vymyslický a Filip Pytel. Naše děti učí plavat dokonce přemožitel lamanšského kanálu, kterým se Filip stal
v roce 2007.
Rodiče mají v době kurzu povolen vstup do bazénu zdarma, takže je možné mít své ratolesti stále pod dohledem. Cena za lekci činí 115,- Kč.
Více informací k plavání je možné získat na stránkách http://plborovany.webnode.cz nebo na
e-mailu: borovany@plavani-cb.cz.
Jana Oesterreicher Malíková

Tip pro mlsouny

Pro ty, kteří nemají v lásce těžké krémové moučníky, doporučuji některý z ovocných dortů
slečny Kateřiny Gabriškové. Jeden takový jsem si objednala na oslavu narozenin – byl vzhledově krásný, jemný, křehký, nadýchaný, lahodný a osvěžující, zkrátka „chuťová bomba“. Jen
se po něm zaprášilo. Děkuji, Kateřino.
J. Dastichová

DCR nabízí víkend pro manžele, kterým odcházejí
dospělé děti z domova

„Prázdné hnízdo“ a co teď?
27.–29. 4. 2012 na Ktiši na Šumavě (Prachaticko)
Začínáme v pátek v 18 h, končíme v neděli ve 13 h.
Pojem „prázdné hnízdo“ označuje rodinu, kterou postupně opouštějí
odrostlé děti, které už žijí na rodičích ekonomicky a fyzicky nezávisle. Rodiče se tak ocitají
po letech velké zátěže sami a právě v tomto období procházejí manželství krizemi a mnohá se
po letech trvání rozpadají. Manželství přitom přináší mnohá pozitiva pro stabilní a spokojený
život člověka.
O víkendu se proto budeme věnovat psychologickým i duchovním aspektům „prázdného
hnízda“, dojde na vzájemné sdílení v páru i na sdělování vlastních životních zkušeností mezi
manželskými páry.
Společný život muže a ženy v manželství může najít vztah nový rozměr, prohloubit svou duchovní dimenzi a pokračovat v růstu.
Je možné přihlásit se přímo na http://dcr.bcb.cz/udalosti/2012/04
nebo telefonicky na t. č. 380 420 341 popř. 731 402 981.

(Od nového roku 2012 máme nové prostory!!!
Najdete nás nad poštou ve 2. patře - bývalá
ordinace MUDr. Píchy.)

Program na duben

¢ Keramika
Každé pondělí dětská keramika 16-16.45 h,
17-17.45 h, večerní 19-21 h 1krát za 14 dní.
Cena dětská 700 Kč pololetí.
Večerní 90 Kč jednorázově.
¢ Logopedie
Logopedickou péči poskytuje Mgr. Miluška Ochozková dle tel. objednání.
Kontakt: 775 336 739.
¢ Tvoření pro děti
4. 4. Zvířátka na špejli
+ barevná vajíčka z polystyrenu.
18.4. Rozkvetlé stromy.

8

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2012

OSOBNOSTI 20. STOLETÍ V LEDENICÍCH
Ve třetím pokračování seriálu o osobnostech představujeme známého českého malíře
Adolfa Borna, který do Ledenic v dětství jezdíval na návštěvy za babičkou a dědou. Nedávno vydaná kniha „Veselá cesta životem“
nebo četné rozhovory v tisku dokumentují, že
se ke svému jihočeskému původu hrdě hlásí.
Ledeničtí prarodiče Adolfa Borna
Jméno malíře a grafika Adolfa Borna znají
jistě všichni, stejně jako jeho osobité obrazy vyznačující se nezaměnitelným a humoristickým
ztvárněním osob a zvířat. Vedle volné tvorby (litografie, lept) se věnoval karikatuře, ilustracím
knih a animovaným filmům, ze kterých si každý
vzpomene alespoň na Macha a Šebestovou.
Born se narodil 12. června 1930 v Českých
Velenicích, kde jeho otec a děda pracovali
v železničních dílnách jako zámečníci. V roce
1934 se rodina přestěhovala do Chebu a rok na
to do Prahy. Nicméně prarodiče zůstali ve Velenicích (za druhé světové války byli nuceni
přebývat v Nové Vsi u Českých Budějovic) a
mladý Adolf je navštěvoval. „Do jižních Čech
jsem se opakovaně vracel. Přestal jsem tam
pravidelně jezdit okolo mých pětadvaceti, když
už ty rodinné vazby povolovaly“. Dodnes
vzpomíná na tetu, která byla trafikantkou na
velenickém nádraží a u které poprvé ochutnal
cigarety, nebo na zvláštní místní mluvu mísící
prvky češtiny a němčiny.
Nás však budou více zajímat osudy Bornových prarodičů z matčiny strany. Ta se narodila ve Vídni jako Marie Dudová. Její otec
Václav Duda (1873–1964) ovšem pocházel
z Ledenic (čp. 166) a byl synem Františka
Dudy a Alžběty, rozené Čouzové. V mládí, tak
jak bývalo zvykem, odešel coby zámečnický to-

Adolf Born a jeho prarodiče Václav a Terezie Dudovi z Ledenic
varyš „na zkušenou“ do Vídně. Tady poznal
kuchařku Terezii Klikoviczovou (1873–1959),
původem z maďarského Györu, která se zanedlouho stala jeho manželkou. Ve Vídni získali
domovskou příslušnost a narodila se jim tam
dcera, pozdější matka slavného malíře. Poté se
přestěhovali do Prahy a tam v roce 1910 spatřil
světlo světa syn František. Nakonec se natrvalo usídlili v Ledenicích a zde také Václav i Terezie zemřeli.
Adolf Born na ledenického dědečka s babičkou takto vzpomíná: „Pamatuju se, jak můj
ledenický dědeček zdravil „Grüss Gott“, čili
Pozdrav Pánbůh. Babička měla hroznej problém se naučit vídeňskou němčinu. Naučila se ji
nakonec výborně, ale zase se nikdy nenaučila
dobře česky a v češtině vždycky zadrhávala,
takže nerada česky mluvila“.
Ledenice také přispěly k tomu, že Born
si oblíbil císaře Františka Josefa I. a zašlé
časy Rakouska-Uherska. V jednom rozhovo-

ru k tomu uvádí: „V Ledenicích měla rodiče
moje matka, moudrá a pohledná žena, a tam
jsem na půdě strávil dětství, protože tam byly
knížky, na které dodnes s obdivem vzpomínám.
Jedna byla taková veliká a jmenovala se Mein
Österreich, mein Heimatland (Moje Rakousko, moje vlast)“. Vedle této vlastivědné knížky
představující krásy země přispěl k nevšední
Bornově lásce k monarchii genius loci rodných
Velenic na česko-rakouském pomezí, řada příbuzných v Rakousku a snad i maďarský (uherský) původ ledenické babičky.
Na závěr ještě připomeňme, že Adolf
Born je dodnes velmi aktivní a v současné
době si pohrává s myšlenkou zpracovat tématiku Trocnova. Ostatně toto slavné místo bezpochyby dobře zná. A to nejen proto, že při
svých cestách do Ledenic vystupoval z vlaku
právě na nádraží v Trocnově (Záluží). Nezbývá než popřát hodně zdaru!
Mgr. Jiří Cukr, jiricukr@seznam.cz

Dva mladí kluci
z Ledenic slavili úspěch
Koncem roku 2011 vyhlásilo volnočasové zařízení pro děti a mládež
Próza a poezie, o. s. z Českých Budějovic druhý ročník literární soutěže. Soutěž byla vyhlášena pro mladé prozaiky a básníky ve věku od
7 do 18 let z krajů Jihočeského, Plzeňského, Středočeského a Prahy.
Záštitu nad tímto projektem převzal za Jihočeský kraj hejtman Mgr. Jiří
Zimola, uměleckými patrony byli režisér Zdeněk Troška, herečka Markéta Plánková a herci Jihočeského divadla Dana Verzichová a Ondřej
Volejník.
Soutěže se zúčastnilo přes 300 začínajících spisovatelů. V tak silné
konkurenci zabodovali Petr (16 let) a Antonín (10 let) Šrajerovi z Ledenic. Oba kluci získali ve svých kategoriích nádherné druhé místo.
Klukům k úspěchu blahopřejeme a úspěšná dílka přetiskujeme.

Příhody pana Karla
Pan Karel zrovna psal povídku a řekl: „Ten budík mě ruší, když pořád tiká. Kvůli němu dělám spoustu chyb.“ Tak pan Stehýnko (to je nejchytřejší ze tří sluhů pana Karla) vyndal z budíku baterky. Budík tedy
konečně přestal tikat.
No, to by ale nesměl být pan Kolínko (to je sluha pana Karla, který je
o něco méně chytrý než pan Stehýnko) panem Kolínkem, aby nápad
pana Stehýnka „nevylepšil“. Vzal totiž budík a hodil ho z okna.
Poslední ze sluhů pana Karla, pan Pata, je už trošku nahluchlý, a tak
rozuměl, že má jít na procházku. Zdálo se mu sice divné, že by ho pan
Karel posílal na procházku, ale příkazy se přece musí plnit. Šel tedy ven

Petr Šrajer

Antonín Šrajer

a při cestě zpátky šlápnul na ten budík, co pan Kolínko vyhodil z okna.
Z budíku se vysypalo pár šroubků a koleček.
No, já si teda myslím, že ten budík už tikat nebude.
Pan Karel tedy zase psal povídku a řekl: „Nemůžete udělat něco
s tou lampou? Svítí hrozně ostře.“ Tak pan Stehýnko (to víte kdo je) došel k lampě a vyšrouboval žárovku (ještě chytřejší mozek než je ten,
který vlastní pan Stehýnko, by sice lampu vypnul, ale on takový mozek
bohužel nemá).
A pak přišel pan Kolínko a vyhodil lampu z okna. Třetí sluha, pan
Pata, slyšel, že má jít s železem do sběru. Tak šel a po cestě našel tu
lampu, co vyhodil pan Kolínko, a tak jí vzal s sebou.
ÓÓ, jak je pan Pata ekologický!
Pan Karel tedy znovu usedl ke své povídce a řekl: „Nemohli byste
udělat něco s těmi ptáky, kteří pořád klovají do okna. Ruší mě to při
pokračování na str. 9
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Dva mladí kluci z Ledenic slavili úspěch
(pokračování ze str. 8)
psaní.“ Pan Stehýnko okno vysklil. Pan Kolínko vyndal zbytek okna i
s rámem a vyhodil ho z díry, která zbyla po oknu.
Pan Pata vyndal z kapsy síťku na motýly a snažil se chytat ptáky. Ti
se mezitím rozlétli po celém pokoji a pan Karel si pomyslel: „No to mi
teda pomohl. Teď mám ty ptáky až na stole.“
Tohle už pan Karel jen tak nevydýchal, takže se musel jít nadechnout čerstvého vzduchu. Když přišel domů, řekl: „Ty dveře jsou strašné, hrozně vržou. Pokuste se s tím něco udělat!“
Tak pan Stehýnko vyndal kliku, potom vzal pan Kolínko pilku a rozřezal ty dveře na prkýnka. Pan Pata rozuměl, že má zatopit v kamnech,
tak vzal ty prkýnka ze dveří a zatopil s nimi.
Pan Karel nevěděl, o čem by psal, tak řekl, že půjde ven, aby ho něco
napadlo, ale pan Stehýnko i pan Kolínko dokonce i pan Pata řekli, že
půjdou s ním. A tak šli, šli kolem kostela přes hřbitov a jak tak šli, zrovna byla vykopaná díra na rakev. Umřel totiž Alojs z Chléva, říkali mu
Lojza z Chlívka, a pan Karel se díval do vzduchu na ptáky a spadl do té
jámy. Všichni tři sluhové rychle přispěchali, ale už bylo pozdě. Pan Karel umřel. Tak pan Stehýnko zasypal mrtvé tělo hlínou. Pan Kolínko tu
hlínu ušlapal a pan Pata došel pro konev a hlínu pokropil. No, kdo ví,
třeba vyroste nový pan Karel a bude psát stejně dobré povídky jako
minulý pan Karel.
Antonín Šrajer

Školní výlet
Ještě předtím, než se pustíte do četby tohoto díla, měl bych vysvětlit
jeho účel. Jsem totiž zhnusen z toho, co se dnes považuje za umění.
Většina nových knih a povídek nemá žádné poselství.
No, jen si vzpomeňte na ty časy, kdy vycházela díla jako třeba Otesánek. Vždyť jen díky němu víme, že děti by se neměly dělat z pařezů,
protože ony by pak sežraly vlastní rodiče i s půlkou baráku.
Z Oidipa zase víme, že začínat si něco s vlastní matkou není zrovna
nejlepší nápad, ze Slabikáře víme, že Ema mele maso a díky Proti všem
se ví, že napsat opravdu nudnou knihu je sice hodně těžké, ale jde to.
Zato všechny ty nové bestsellery jsou sice čtivé, ale člověk si z četby
nic neodnese. Tyto knihy neskrývají žádné poučení. Zkrátka a dobře,
chtěl bych se touto povídkou vrátit do doby, kdy čtení mělo smysl a
doufám, že to vy, čtenáři, oceníte a něco si z toho odnesete.
K největším událostem konce školního roku určitě patří školní výlet.
Těší se na něj vždy všichni školou povinní učitelé a školou opovrhující
žáci. Ti první, protože věří, že výstava obrazů ze 16. století zaujme žáky
více než výstava nádobí ze stejného období, které se třída zúčastnila minulý rok. Žáci se zase těší na to, jak budou hrát v autobusu fotbal a
všichni už si cestou připravují úkryt pro tradiční hru „Kdo chybí?“
Na naší škole je nejlepší to, že si místo výletů vybíráme sami. I když
je pravda, že jsem nikdy nepochopil, jak je možné, že pořád jezdíme do
ZOO a na zámky, které nikdy nikdo nenavrhoval. Letos jsme měli návrh, že půjdeme do kina.
To naše učitelka schválila, ale ve filmu nesmělo zaznít žádné sprosté
slovo, nesměly zde být žádné erotické scény ani žádná část těla nesmí
být obnažená. Film nesmí obsahovat více krve, než kolik jí vyteče za
minutu z odřeného kolena. Zbraně zde nesmí být ani v podobě vodní
pistole nebo zmačkaného papíru. Ve filmu se dále nesmělo kouřit, pít
alkohol a požívat jiné škodlivé látky. Rychlost vozidel, objevujících se
ve filmu, nesměla překročit maximální povolenou rychlost a všichni
cestující musí být opásáni.
Díky těmto a ještě stovkám dalších kritérií, nám ze hry vypadl i Večerníček (znečišťuje životní prostředí, vyklání se z vozidla,…) a zbyl
tam už jen snímek o levém šnečím tykadle. To znamená, že se zvolila
opět zoologická zahrada, ve které jsme byli na školním výletu už
třikrát.
Na autobusové zastávce už začala ta stará známá písnička. Učitelka
už tam stepovala třicet minut před příjezdem autobusu a neustále nás
všechny přepočítávala. Pět minut před odjezdem už bylo vidět, že se asi
brzy sesype, protože pořád někdo odcházel nebo jsme naopak přibírali
do našeho kolektivu různé známé, kteří mířili s velkou nechutí do školy. A tak zatímco jsme se my skvěle bavili, třídní Nováková musela běžet do lékárny pro její oblíbené prášky proti stresu (předtím nás
nezapomněla upozornit na to, že kdyby jí to náhodou trvalo trochu déle,
máme řidiči říct, ať chvíli počká, že se hned vrátí).
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Náhoda a náš lékárník
Nehoda tomu chtěli, že než
se našly léky, než se našel čárový kód, než se zaplatilo a
tak dále, uběhlo asi 8 minut a
autobus už mezitím dávno
přijel.
Nevím, jestli už jste někdy zkoušeli řidiči autobusu
vysvětlit, že váš bratr je ještě
na záchodě, ale že hned přiběhne, tak ať laskavě počká, ale pokud ano,
tak jistě víte, že čekání na to, až váš bratr přiběhne, nepatří mezi oblíbené činnosti řidičů autobusů.
To jsme samozřejmě všichni věděli, takže jsme nechali autobus odjet, aniž by byl řidič zbytečně ve stresu.
Tato událost ale velmi nepříjemně ovlivnila zbytek dne. Učitelka
byla z jakéhosi důvodu naštvaná a rozhodla se, že si svůj vztek vybije
na nás.
To, že se už do ZOO asi nepojede, nám došlo hned, jak se třídní Nováková zjevila na rohu náměstí. Zastavila se, rozhlédla se, jestli se autobus neskrývá za kontejnery nebo kašnou. Poté na nás vrhla pohled,
který by jí mohl závidět i Stephen Hawking a už si to k nám štrádovala
jak Terminátor (ale ten první, kde byl ještě zlej). My jsme se na ní ze začátku šklebili, ale čím byla blíže, tím více nám mrznul úsměv na rtech
(a to byl červen).
V té chvíli ale Nováková zkřivila tvář, asi jako kdybyste dali hlavu
Zdeňka Svěráka do svěráku. Poté se svalila na zem a nějak se neměla
k tomu, aby se zvedla.
To, že měla infarkt, jsme se dozvěděli hned, jak nějaká dobrá duše
(no, já to nebyl) zavolala doktora. Naše třídní byla převezena do nemocnice a my jsme měli celý den volno. To jsme využili tak, že jsme
navštívili promítání filmu o levém šnečím tykadle.
Bohužel, hrůza, které jsme byli (nejen) svědky, z nás nějak podezřele rychle vyprchala a brzy jsme se začali chovat tak, jak by se choval
každý normální člověk na promítání filmu o levém šnečím tykadle, takže nás po deseti minutách z kina vyhodili.
A co z toho vyplývá? Jaké se zde skrývá poučení? Jak se v kině volá,
tak se to tam hodně ozývá, a to rozhodně nezůstane bez odezvy pracovníků kina.
Petr Šrajer

MEZNÍKY HISTORIE
SOKOLA LEDENICE
Stavba sokolovny

(druhá část)

Od založení Sokola v Ledenicích uplynulo půl století, takže jsme se
přenesli do roku 1947, památného roku zahájení stavby sokolovny. Konečně se naplnila touha předcházející generace zakladatelů jednoty,
kteří se museli spokojit s provizoriem v bývalém pivovaru za objektem
radnice nebo cvičili v hostinském sále Jana Sládka. V roce 1927 sice byl
založen stavební fond, do něhož plynuly všechny finanční dary nebo
zisky ze společenských podniků, ale přibývaly velmi pomalu, aby se
pokračování na str. 10

Slavnostní položení základního kamene nové sokolovny 22. 6. 1947
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MEZNÍKY HISTORIE SOKOLA LEDENICE
(pokračování ze str. 9
vůbec o stavbě sokolovny mohlo uvažovat. Později, v třicátých letech
přišla ekonomická krize, po ní následovala světová válka, a tak na
stavbu sokolovny došlo až po jejím skončení.
„Ještě nikdy v Ledenicích tak toužebně nečekali na příchod jara,
jako roku 1947. Při schůzích stavebního odboru jiskrné zraky bratří
hleděly k této knize, která skrývala dary, přicházející ze všech končin
republiky“, čteme slova vedoucího stavby bratra Rudolfa Beránka
v jednom ze zápisů účetní knihy.
Konečně přišel den 22. června 1947, slavný okamžik položení základního kamenu stavby sokolovny. Počasí bylo letně slunečné a kolem stavební parcely nebylo k hnutí. Ledeničtí občané přišli určitě do
jednoho, ale též přijeli zástupci okolních bratrských sokolských jednot. Dorostenci jednoty z Borovan uspořádali štafetový běh od Žižkova památníku v Trocnově, aby přinesli pouzdro s prstí, při jehož
předání pronesl starosta borovanského Sokola František Matuška
zdravici. Pouzdro s trocnovskou prstí bylo navždy zazděno do základního kamenu.
Po tomto šťastném dnu nastaly starosti a práce. Při této příležitosti je
nutné poděkovat ledenickým truhlářům za finanční dary, i když štědré,
nestačily na pokrytí stavby a jednota byla nucena uzavřít půjčky u několika záložen. Stavba sokolovny přišla na 2 483 000 Kčs tehdejší
měny. Odpracováno bylo na 21 000 hodin. K tomu vedoucí stavby bratr
Beránek v jedné písemnosti podotknul, že „…mládež v práci zklamala
na devadesát procent. V době, když starší bratři a sestry na staveništi
přímo dřeli, mládí, pro které se to vlastně vše podniklo, hrálo klidně
vedle volejbal.“ Co k tomu dodat? Nevím.
Po patnácti měsících namáhavé práce nejen členů sokolské jednoty,
ale i obětavosti dalších občanů dospěla stavba sokolovny do svého cíle,
k slavnostnímu otevření díla a vpravdě bylo čím se chlubit. Oním slav-

Karneval pro děti
v Zalinech
V sobotu 3. března se konal jako každý rok
v Zalinech karneval pro děti. Letos přišlo opět
mnoho krásných a originálních masek, například Rumcajs, Viking, Šmoula, Spiderman,
Zoro, také myslivci, piráti, ale nejvíce bylo
princezen.
Karneval začal přivítáním Sněhurkou v doprovodu sedmi trpaslíků. Následovala promenáda masek, které se předvedly v celé své
kráse a všechny dostaly sladkou odměnu.
Na řadu přišla první soutěž „balonková šlapanda“, při které se bojovalo o sušenky. Abychom se všichni trochu vydýchali, bylo na
programu předtančení. Vystoupení ledenického tanečního kroužku „Rose“ se nám moc líbilo a děvčata sklidila velký potlesk.
Další soutěží, která na našem karnevale nesmí chybět, je „židličkovaná“. Po únavném
běhání a tančení kolem židlí si mohly děti opět
odpočinout a sledovat tanec Sněhurky a
trpaslíků.
Po dalším soutěžení, kdy děti nosily na trpasličích lopatičkách míčky a běhaly s nimi
slalom, byla na řadě tombola. Každý lístek byl
výherní a nikdo nebyl zklamaný. Všichni vyhráli krásné ceny, které nám věnovali štědří
sponzoři a za to jim patří poděkování. Také
bychom chtěli poděkovat městysu Ledenice
za finanční příspěvek a všem ostatním, kteří
během karnevalu pomáhali.
Celé odpoledne se nejen děti ale i dospělí
dobře bavili a těšíme se na další setkání.
Markéta Viktorová

Stavba sokolovny na podzim 1947. Původně Sokolové cvičili v sálech ledenických hostinců a od 20. let 20. století v prostorách bývalého pivovaru (později kino, dnes divadelní sál – historické foto bylo zveřejněno
v březnovém vydání LZ).
ným dnem bylo 9. září 1948 a nejen pro Ledenice, ale široké okolí
a společenská euforie, která zavládla, se odrazila též v euforii
bratrsky-sokolskou, jak je popsána zápisem slovy: „Bratři se toho dne
překonávali a výsledek byl pro všechny překvapující. Celých 139.071
Kčs přibylo do pokladny. Když ještě truhláři zásluhou bratrů Jindřicha
Petráše a Jaroslava Fixe darovali na dveře a okna obnos 67.500 Kč,
pokladník svou ustaranou a vyhublou líc počal vyjasňovati.“
Nejsou vhodnější slova závěrem, než ta, zapsaná v pokladní knize:
„Tato kniha, nechť jest uchována v Tělocvičné jednotě Sokol v Ledenicích na věčné časy. Skrývá v sobě šlechetné lidské srdce, které se štědře
otevřelo při budování Sokolského stánku v Ledenicích.“
František Kadlec
(pokračování příště)
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Ledenické střílení
Letošní 13. ročník byl pro nás pořadatele
trochu smolný. Skloubit volný čas 12 dobrovolných pořadatelů s dalšími aktivitami u hasičů,
modelářů apod. je někdy téměř nemožné. Další věc, kterou neumíme ovlivnit, je počasí.
A tak se nám letos stalo, že jediný možný termín střeleb byl v sobotu 17. března. Dětem
končily prázdniny a počasí bylo jak v půli
května. A tím se stalo, že místo 100 soutěžících, dorazilo na startovní čáru „pouhých“
73 střelců. Nelítostný boj se odehrál jako vždy
v prestižní kategorii mužů 15-45 let, z které
většinou vyjde i absolutní vítěz závodu. Nejinak tomu bylo i letos. Absolutním vítězem se
stal Jaroslav Vlášek ml. Blahopřejeme! Velmi
oceňujeme účast dívek a žen v soutěži. V některých kategoriích mají dívky dokonce lepší
výsledky než chlapci, což někteří těžce nesou.
Ale i proto mají důvod za rok přijít zas a tentokrát to holkám nandat. I proto doufáme, že
příští ročník bude vydařenější, jak do počtu
závodníků, tak i počasím, které nám snad bude
přát a venku bude škaredě.
Jako každý rok je na místě veliké poděkování pořadatelům: všem hasičům a hasičkám,
zapisovatelkám Janě a Ivaně Králíkovým,
panu Pavlu Vaňkovi–rozhodčímu soutěže, Jitce a Pavlovi Tomandlovým za zajištění občerstvení i všem ostatním, kteří se na přípravě
soutěže podílejí.

Vrcholné soustředění. Závodníci v kategorii muži 15-45 let

Výsledky:
kategorie A - děti do 9 let
1. Ondřej Viktora (80 b.)
2. Tomáš Horký (78 b.)
3. Filip Kopecký (64 b.)
kategorie B - děti do 12 let
1. Jaroslav Šesták (95 b.)
2. Lucie Titzová (94 b.)
3. Dominik Juhasz (94 b.)
kategorie C - mládež do 15 let
1. Nikola Máchová (95 b.)
2. Kristýna Řepová (93 b.)
3. Jan Brenkus (88 b.)
kategorie D - ženy nad 15 let
1. Ivana Tomandlová (114 b.)
2. Ivana Pecková (106 b.)
3. Marcela Straková (103 b.)
kategorie E - muži nad 15 let
1. Jaroslav Vlášek ml. ( 121 b.)
2. Vladislav Šesták (120 b.)
3. Tomáš Kříž ml. (118 b.)
kategorie F - ženy nad 45 let
1. Hedvika Švarcová (108 b.)
2. Jitka Tomandlová (104 b.)
3. Ludmila Vlášková (80 b.)
kategorie G - muži nad 45 let
1. Svatopluk Goszler (119 b.)
2. Jaroslav Vlášek st. (116 b.)
3. Radek Hůrka (115 b.)

Absolutní vítěz střelecké soutěže Jaroslav Vlášek ml., 2. místo Vladislav Šesták, 3. místo Tomáš
Kříž ml.

Kategorie A a B střílí vleže na vzdálenost 7 m
s oporou 10 ran na dva terče o velikosti 15,5 cm.
Kategorie C, D, E, F, a G střílí vleže na vzdálenost 10 m bez opory 15 ran na 3 terče o velikosti 8 x 5,5 cm.
jk

V pátek 30. 3. se ledenická knihovna již potřetí zapojila do projektu Noc s Andersenem.
Podrobnosti v příštím čísle Ledenického zpravodaje.
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Nejlepší sportovní počin roku 2011

TIP PRO VOLNÝ ČAS

TJ Slavoj Ledenice na své valné hromadě konané v pátek 23. 3. 2012 vyhlásil Nejlepší sportovní počin za rok 2011. Vítězství v anketě po zásluze získala fotbalová mládež TJ Slavoj, konkrétně tým mladší přípravky. Nejmladší ledeničtí fotbalisté pravidelně dosahují nejlepších
výsledků a udržují si vysokou kvalitu hry. Díky tomu bylo již 5 našich hráčů osloveno jedním
z nejlepších oddílu v krajské soutěži, TJ Spartak Trhové Sviny, a dva z našich hráčů již v podzimní části soutěže ročníku 2011-2012 hráli pravidelně krajský přebor za Trhové Sviny. Jsou to
Jakub Dědič a Kateřina Fixová. Kateřina navíc byla oslovena i týmem SK Slavia Praha, kde se
také zúčastnila zimní tréninkové fáze.
Naši nejmladší fotbalisté nám opravdu dělají radost! Jejich vítězství v anketě Nejlepší sportovní počin za rok 2011 je opravdu zasloužené!
R. Č.

Ó POZNÁVACÍ VÝLET
PO NOVOHRADSKU
13.-14. dubna 2012
Program
Pátek – 9 h odjezd z N. Hradů do Černého
Údolí, dále pěší putování na téma zaniklé
sklárny a klauzury, Černé Údolí, Zlatá
Ktiš, Stříbrné a Skelné Hutě, Terčí Huť,
průvodce s komentováním místních a zajímavostí, trasa cca 20 km s pohodovým
tempem, přes den stravování v přírodě
z vlastních zásob.
Zastavení v Pohorské Vsi a prezentace projektu Záchrana pohorského kostela s prohlídkou
večer – společná večeře, promítání starých
fotografií a povídání na stejné téma, přespání v Hotelu u pralesa (bývalá rota).
Sobota – 9 h odjezd směr Bělá, dále pěší
putování Cetviny a Tichá, návštěva tvrze
Tichá s výkladem o aktivitách sdružení
Hrady na Malši, trasa cca 10 km opět s přiměřeně pohodovým tempem.
Zastavení v Kaplici na občerstvení.
Odpoledne – návštěva unikátního Muzea
Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově,
prohlídka s odborným komentářem, společné focení v prostorách ateliéru.
Návrat domů v cca 18.00 h
Účastnický poplatek 200 Kč (v ceně je doprava, nocleh, večeře a snídaně, služba
průvodců).
Přihlášky a další informace na KIC Nové
Hrady, tel. 386 362 195,
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

Jakub Dědič

Kateřina Fixová

Mladý volejbal na turnajích
Na podzim jsme se rozhodli, že konečně
zkusíme startovat na oficiálních turnajích.
Tréninky probíhaly jako v loňském roce, od
čtyř do pěti hodin s malými dětmi (5., 6. tř.),
od pěti do šesti hodin s velkými dětmi (7., 8.,
9. tř.). Bohužel, někteří nás opustili kvůli jiným aktivitám, což je veliká škoda právě kvůli
plánovaným turnajům, ve kterých si mohli vyzkoušet výsledek 2–3leté dřiny. Naštěstí v kategorii mladších jsme mohli startovat do
turnajů ve trojicích a v kategorii starších do
turnajů v šestkách jsme se také dali dohromady jen tak tak, díky příchodu dvou nových hráček.
Přihlásili jsme se do okresního přeboru
(OP) žákyň ve volejbale, kde nám byla oficiálně od pořadatele (Českobudějovická sportovní a tělovýchovná organizace – volejbalový
svaz) povolena účast smíšeného družstva (žákyně a žáci). Tento OP má dvě soutěže – soutěž ve trojicích (tři hráči v poli ve věku 12–14
let) a soutěž v šestkách (šest hráčů v poli
14–16 let).
Prvního a zároveň kvalifikačního turnaje
trojek v Českém Krumlově jsme se zúčastnili
dne 5. 11. 2011. Kvůli nedorozumění s pořadateli jsme si sice zahráli tréninkově jen pár
setů mimo soutěž, ale i to bylo pro naše mladší
žákyně obrovská zkušenost, protože se ještě
nikdy podobné soutěže nezúčastnily. Celkově
jsme měli všichni dobrý pocit a chuť do další-

ho turnaje. Také pro nás trenéry bylo velmi
poučné vidět, jak hrají jiná družstva v tomto
věku, a mohli jsme aspoň trochu porovnat
výkonnost dětí při samotné hře.
Na druhý turnaj trojek jsme jeli dne
28. 1. 2012 do Hluboké nad Vltavou. Měli
jsme přihlášené dva týmy, ale jeden se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, takže jsme
vyrazili zkusit štěstí jen se starší trojicí. Vzhledem k tomu, že průměrný věk v tomto turnaji
trojek je 13 let, a vzhledem ke zkušenosti našich hráčů ze šestkového turnaje, jsme tento
turnaj ve své skupině vyhráli a zařadili se do
lepší ze dvou skupin. Pro další turnaje bude
tento tým hrát s těžšími soupeři.
Třetí turnaj trojek se konal 24. 3. 2012 opět
v Českém Krumlově. Konečně hrály obě trojice, ale v jiné sestavě než obvykle. Přesto, že se
všichni snažili, zůstali jsme na konci tabulky.
Určitě se zkusíme zlepšit v dalším kole, které
se bude konat 20. 5. 2012 v Hluboké nad
Vltavou
Dále jsme se zúčastnili dne 21. 1. 2012
kvalifikace turnaje OP žákyň (Ledenice smíšené) v šestkách v Českém Krumlově, kde
jsme nečekali od našeho družstva žádné zázraky, mimo jiné i proto, že se dalo na poslední
chvíli dohromady a také věkově bylo ve spodní hranici. Jaké bylo překvapení, když jsme
skončili na krásném druhém místě! Všichni
pokračování na str. 12

Ó SPORTCENTRUM MRKÁČEK
LIŠOV ZVE
13. 4.
TANEČNÍ ZÁBAVA
s kapelami ROZKROCK a U2 revival
28. 4.
RETRO ZÁBAVKA JAK ZAMLADA
Informace o dění ve SCM na
www.sport-mrkacek.cz
Ó SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Chcete poznat věci, o kterých se ve škole
neučí? Chcete se dotknout tajemství života?
Vědět víc o zdraví či životních zákonitostech? Na to, co vás zajímá, se můžete zeptat biotronika Tomáše Pfeiffera.
V neděli 22. 4. ČESKÉ BUDĚJOVICE,
IGY CENTRUM, Pražská tř.24 v 15.00 h.
Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické působení formou
rozloučení.
www.dub.cz
Ó POŘAD NEBE V HUBĚ
ANEB BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY,
SPOLEČENSKÝ VEČER
SE ZDEŇKEM TROŠKOU
A JAROSLAVEM SUCHÁNKEM
Čtvrtek 26. 4. 2012
Kinosál Nové Hrady
Vstupenky 200 Kč, tel. 386 362 195.
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Mladý volejbal na turnajích
(pokračování ze str. 12
měli velkou radost a těší se na další turnaj, který se uskuteční 1. 4. 2012 v Českém Krumlově. Zúčastnili se: Lucka Koblasová, Karolína
Matoušová, Nikola Máchová, Aleš Duda,
Marek Volf a Pavla Čížková z Borovan.
Za velmi důležitou a přínosnou považujeme účast v turnaji „Českokrumlovská minisérie“, jehož pořadatelem je VSK Č. Krumlov.
Zde se hraje modrý minivolejbal se třemi hráči
na poli (věk do 12 let) a červený minivolejbal
se dvěma hráči na poli (věk do 9 let) s pravidly
pro barevný minivolejbal. Měli jsme výbornou možnost poznat, jak taková soutěž vypadá
v praxi. Vzhledem k věku hráčů jsme si to nějak nedovedli představit. Této hře je samozřejmě uzpůsobena velikost hřiště, výška sítě a
hmotnost míče.
Dne 11. 2. 2012 jsme se zúčastnili prvního
kola tohoto turnaje v sestavě: Anetka Horáčková, Elenka Herdová a místo nemocné Hanky Strakové vypomohla Helenka Harris. Naše
družstvo hrálo modrý minivolejbal a skončilo
po prvním kole na 16. místě. Druhé kolo se konalo 18. 3. 2012, místo Anetky hrála Hanka.
Začínalo se podle posledního umístění, takže
ve skupině D, kde dva zápasy vyhrály a dva
prohrály. Podle daných pravidel nepostoupily

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
do lepší skupiny, takže následnými čtyřmi zápasy jsme soutěžily o 16.-20. místo. Nakonec
Hanka, Elenka a Helenka získaly 17. místo a
velký koláč. Výsledek sice nevypadá nic moc,
ale pár cizích trenérů velmi pochválilo vysoké
nasazení hráček, jejich chuť do hry, povzbuzování mezi sebou a v neposlední řadě
nejhlasitější pokřik. Moc nás tato chvála
potěšila a zase dodala novou energii pro další
tréninky a pro další nové zájemce.
V dalším roce totiž hodláme pokračovat
v trénování mladých volejbalistek a volejbalistů. A tak bychom byly rády, kdybyste věděli
o někom ve věku klidně od 10 do 15 let, kdo by
měl zájem začít s volejbalem. Ať se nebojí a
přijde na náš trénink a uvidí, zda se mu to bude
líbit. Za účast v OP jsme dostali od ČKTSS
dva nové míče o hmotnosti 210 g, vhodné pro
mladší děti.
Také z řad dospělých volejbalistek a volejbalistů uvítáme kohokoliv, kdo by měl chuť
alespoň občas přijít na trénink a zpestřit ho tak
dětem svými radami nebo jiným způsobem
jeho vedení. Tímto bychom chtěly poděkovat
Honzovi Horáčkovi a Vaškovi Drobilovi za
pomoc při trénování. Velmi si toho vážíme,
protože je na dětech vidět zájem a větší snaha.
Marcela Straková, Tereza Fenclová
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KRUH PŘÁTEL HUDBY PŘI
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH
37. KONCERTNÍ SEZÓNA 2011-2012

25. dubna
Roman FOJTÍČEK – saxofon
Daniel WIESNER – klavír
POZOR ZMĚNA
koncert se koná v budově Českého
rozhlasu v Českých Budějovicích od 19 h.
Pro zájemce z Ledenic
(odjezd z autobus. nádraží v 18.30 h).
Informace v ZUŠ T. Sviny,
tel. 380 120 540
e-mail info@zustsviny.cz

SLAVOJ LEDENICE
ODDÍL KOPANÉ
www.ledenice.estranky.cz

ZIMNÍ PŘÍPRAVA SOFTBALISTŮ
KONČÍ, NASTÁVÁ SEZÓNA!
S koncem března skončila ledenickým softbalistům zimní příprava. Již první víkend v dubnu
se všechny týmy chystají na přípravné turnaje.
A jak to v zimě v softbalovém klubu vypadalo? Každý z týmů využíval ke své přípravě nafukovací halu na Složišti k hraní turnajů či k pravidelným tréninkům.
Již v listopadu se tam uskutečnily první dva turnaje pořádané ledenickým klubem. Kadeti a
teebalisté se v nich utkali s týmy z celé republiky. Nejmladší hráči skončili na krásném šestém
místě, hráči kadetů obsadili čtvrté místo. Důležité však bylo, že oba celky vyzkoušely nové hráče, nové sestavy, které se osvědčily a daly tak příslib dobrých výkonů do nadcházející sezóny.
Tým juniorek měl zimní přípravu podstatně náročnější. Ledenická děvčata pravidelně absolvovala celovíkendová soustředění s chomutovským trenérem Jaroslavem Maronem. I tento dívčí celek se zúčastnil několika přípravných turnajů. Svůj domácí turnaj dokázal tým ledenických
softbalistek vyhrát. Na další dávku zápasů vyrazily hráčky do Prahy na Joudrs Indoor cup. Na
největším turnaji zimní sezóny dokázaly Jihočešky podávat skutečně pozoruhodné výkony.
Zdolaly dokonce dva extraligové celky a umístily se v silné konkurenci na čtvrtém místě. Jako
bonus byla ledenická Veronika Pecková vyhlášena nejlepší nadhazovačkou turnaje. I na
závěrečném turnaji halové sezóny, který se odehrál v Kladně, podaly softbalistky slušný výkon a
zaslouženě všechny zápasy vyhrály.
Mužský celek byl nejvytíženějším týmem celého klubu. Ke třem tréninkům týdně a posilovně se každý měsíc uskutečnilo soustředění v tělocvičně ZŠ Suché Vrbné a přípravný turnaj na
Složišti. Do turnajů pod hlavičkou Shark’s Spring Traning byly vždy nasazeny dva domácí celky
a tři další týmy z celé republiky. Ledeničtí hráči dokázali v turnaji pokaždé zvítězit a získat tak
dobré sebevědomí do nadcházející sezóny.
Před mistrovskými zápasy čeká všechny ledenické týmy minimálně jeden přípravný turnaj –
kadeti a žáci se chystají na turnaj do
Havlíčkova Brodu, juniorky odehrají
v Praze Jakobe cup a muži odjíždějí na
čtyři dny do Holandska na přípravné
zápasy s místními celky. Týden poté se
zúčastní předligové generálky – Memoriálu Radka Štěpánka s účastí
extraligových týmů.
Obyvatelé Ledenic se mohou na
softbal poprvé přijít podívat o víkendu
14.-15. května, kdy do ledenické
Shark’s bay zavítá druhá softbalová
liga mužů.
Jakub Staněk

Ve dnech 23.–26. února absolvovalo
první mužstvo soustředění v Čímeři a sehrálo přátelské utkání s místním týmem.
Výsledek utkání 1:2. Do finálové části přípravy trenér zařadil další přípravné zápasy,
a to s Bavorovicemi (1:5), Roudným (3:3),
Břilicemi (0:5) a Olešníkem (1:3), tento zápas byl generálkou na jarní část sezóny. Že
to jsou hrozné výsledky? Ano, ale v některých zápasech chyběla většina hráčů. Proto
si z toho není třeba dělat velkou hlavu.
Všichni, včetně nových posil (Michal Bez,
Jakub Fošum, Lukáš Winkler), si zimní
přípravu odmakali a už se těší na první zápas ve Slavonicích.
Všichni se na vás fanoušky těšíme
7. dubna, kdy v domácím prostředí přivítáme Chlum u Třeboně.
Další domácí zápasy:
21. dubna v 17.00 K. Řečice
28. dubna v 17.00 T. Sviny
12. května v 17.00 Srubec
26. května v 17.00 Kunžak
9. června v 10.15 Třebětice
Tak ať to klukům kope a zachrání pro naše
fanoušky I. B třídu i do další sezóny.
Zdeněk Vitoušek
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KULTURNÍ,

SPOLEČENSKÉ

Ó JÍZDA ZRUČNOSTI
Základní škola Ledenice a SDH Ledenice
zvou všechny nadšené řidiče jízdních kol
všech věkových kategorií na další ročník
Jízdy zručnosti.
Bude se konat v již tradičním prostoru
u Domu s pečovatelskou službou v Ledenicích v neděli 15. 4. od 13 hodin.
Vybrané disciplíny – slalom, převoz kelímku, podjezd laťky, přehupovací lávka, navlečení kroužku na tyč, jízda po prkně,
přesné zastavení a další.
Nebojte se nic a přijeďte si zasoutěžit a pobavit se.
Pro děti ve věku 3-6 let připravilo RC Ledňáček soutěž jízdy na kolech, tříkolkách a
odrážedlech.
V 15 hodin před ZUŠ.
Děti si zkusí zdatnost při zdolávání překážek. Na konci je čeká diplom a odměna.

A
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SPORTOVNÍ

Ó KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ
LEDENICE
Úterý 24. duben
Divadelní sál Ledenice, začátek v 17 h
Vstupné dobrovolné
Ó LEDENICKÁ MÁJKA
Pořádá MO ČRS Ledenice ve spolupráci
s Úřadem městyse Ledenice a RC Ledňáček Ledenice.
Pondělí 30. 4.,
začátek v 16 h u Horní Jámy
Program: RC Ledňáček
– výroba čarodějnic
– soutěže pro děti, čarodějnická tombola
– soutěž Ledenická čarodějnice 2012
(v hodu koštětem do dálky)
¡ stavění májky v cca 17 hod.
¡ hudební doprovod v průběhu odpoledne
a večera – večerní májová veselice, hraje
Country Foters
¡ Občerstvení zajištěno
Těšíme se na setkání

POŘADY

Ó PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
V dalším pravidelném setkání s Jiřím Cukrem bude tentokrát řeč o významných stromech a alejích v Ledenicích a okolí.
Čtvrtek 3. května 2012 od 17.15 hod.
Společenská místnost domu s pečovatelskou službou.
Upozornění: přes letní měsíce (červen, červenec, srpen, září) se „Půlhodinka s kronikářem“ konat nebude. Sejdeme se opět až
ve čtvrtek 4. října 2012.
KARBANÍCI POZOR!
V sobotu 7. dubna se bude hrát

turnaj v tříkorunové BULCE!
Začátek ve 14 h
v restauraci Na Plácku.
Informace: Pavel Holomel,
tel. č.: 607 878 203.

Městys Ledenice nabízí

jedno volné parkovací místo č. 19

v Ledenicích na parkovišti Na Oborách od 1. 4. 2012.
Cena za užívání parkovacího místa 1.200 Kč/rok.
Informace v sekretariátu Úřadu městyse Ledenice,
tel. č. 387 995 357.

13. Živnostenský ples v Zalinech
HLAVNÍ SPONZOŘI:
Agra Zvíkov
Armor
Art čalounictví Radek Urban
Autodoprava Míčka
Autoopravna Novotný
Autoopravna Seiml
Beton Hronek s. r. o.
Bláha Martin
Čalounictví Ambrož
Elektro Klečka
Energo Český Krumlov
Farma Farka

Farma Papáček
Fiktus Josef
Hamlet production
Hrnčířství Tvaroh
Keramika Štark
Květinářství Levandule
Ma Ma Třebotovice
Říha Jiří
Sádrokartony Profant
Truhlářství Volf
VD Ledenický nábytek
Zednictví Račák

OSTATNÍ SPONZOŘI:
Autoopravna Petráš
SPV Truhlářů Ledenice
Klečková Lenka
Bláha Václav
Stihl Franěk František
Manda – Písek, Uhlí
Cukrárna u Fabiánů
Truhlářství Fencl
Prokešová Petra
Flosman
Vaillant
Restaurace Na Plácku
Jindra Josef

Kabourkovi Vráto
Bioplynová stanice Hronek
Stavebniny Sviták
Koloniál u Dudů
Bumba Jaroslav
Sylfa Klimatizace
Městys Ledenice
Drogerie Žaludová
Vaňková Vlasta
Račákovi rodina
Gabrišková Kateřina
Voja
Saiko Copy

Zvláštní poděkování:
SDH Zaliny, Radim Vaněk, Markéta Lieblová, Eva Seimlová, Jan
Vaňata, Restaurace U Žáby, Lenka Klečková, Andrea Farková, Michal Nechanický, Hanka Čejková, Miloslav Boček.

MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

JARNÍ SLEVY UHLÍ!
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:

w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina
w hnědé uhlí, brikety

PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 17,00
sobota
7,00 - 12,00

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!
Uhelné sklady Ledenice – teplo Vašeho domova.
Tel.: 387 995 427, 607 100 980.
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Uzávěrka dalšího vydání Ledenického
zpravodaje je 25. dubna 2012.
Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městys Ledenice, podatelna, Náměstí 89,
373 11 Ledenice,
nebo na e-mail: kultura@ledenice.cz.

Kosmetický Salon
Šárka Michnerová
Náměstí 70, Ledenice

Karel BÁRTA
Nová 354, 373 12 Borovany

HODINOVÝ MANŽEL
údržba, opravy, práce všeho druhu,
domy, byty, sekání zahrad, atd.
Tel.: 723 995 637
kajosbarta120@seznam.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

NOVÉ OŠETŘENÍ
MESODERMA Q SYSTÉM
 zcela inovační ošetření pomocí otočného
válečku,
 nová technika aktivace kolagenu,
 výrazně zlepšuje akné,
 zmenší jizvy a vrásky,
 viditelně zesvětlají pigmentové skvrny,
manikúra
 výživný zábal na nehty a ruce,
 novinka: gel-lak
pedikúra
 parafínové zábaly
Dárkové poukazy v prodeji
Objednávky na tel. č.: 728 130 000

16

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

duben 2012

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz
geometrické plány a ostatní geodetické práce
Na Zahradách 512, Ledenice

mobil: 602 662 693

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice
V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
Informace a objednávky: mob. 606 742 040
Ledenický zpravodaj vydává městys Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům městyse Ledenice, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na ÚM Ledenice v úředních hodinách a v Místní knihovně. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová.
Náklad 970 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

