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

tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

HROŠÍ PROZATÍMNÍ
DIVADLO
SDH BOROVANY
UVÁDÍ
třeskutou frašku J. B. Moliéra v překladu Vlastimila Pešky

PAROHÁČI
ANEB
ČERVENÉ KALHOTY
Čtvrtek 14. červen od 19 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné 50 Kč

INFORMACE OBČANŮM

Starosta městyse svolává

TVORBA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
MĚSTYSE LEDENICE
V souvislosti s povinností městyse Ledenice mít nejpozději do roku 2015 zpracovaný nový
územní plán mají občané možnost podat své požadavky na změny využití ploch v katastrálních
územích městyse Ledenice (Ledenice, Ohrazení, Zaliny a Zborov) k jiným účelům, než jak jsou
vedeny v současně platném územním plánu z roku 2006.
Případné požadavky na změny podávejte na podatelnu městyse Ledenice s nezbytnými přílohami:
w žádost, ve které bude přesně specifikován požadavek:
– co se má změnit,
– důvod požadavku na změnu v územním plánu,
– jméno a příjmení žadatele, bydliště a telefonický kontakt.
w výpis z listu vlastnictví k dotčeným pozemkům, jichž se změna týká,
stačí aktuální tisk z nahlížení do katastru k datu podání žádosti.
w zákres požadované změny na snímku z katastrální mapy (případně zvětšené).
Takto doložené požadavky budou evidovány a předány dále ke zpracování konceptu nového
územního plánu.

XI. veřejné
zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice
Středa 20. června
v zasedací místnosti radnice
od 18.00 hodin

Pozvánka na červen
Ó 3. 6. – Ledenické putování
nejen v hmyzí říši
Ó 9. 6.
Dětské rybářské závody
Ó 15. 6. II. přehlídka místních
hudebních formací
Celý program na str. 13.

!!! POZOR !!!
30. 6. končí splatnost místních poplatků
za odvoz odpadu a poplatku ze psů
Připomínám, že poplatníkem je každá osoba, která má na území městyse 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 na pokladně úřadu,
na základě zaslané složenky nebo bezhotovostním převodem na účet městyse.
Bližší info na tel. 389 604 753 nebo na uctarna@ou.ledenice.cz
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 25. 4. 2012
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu člena představenstva a. s. Růžov
Františka Jelínka o hospodářských výsledcích Růžov a. s. za rok 2011.
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok 2011 od Krajského úřadu oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí ze dne 24. 10.–26. 10.
2011 a 20. 2.–21. 2. 2012. Zastupitelstvo
bere na vědomí, že za rok 2011 byly v hospodaření městyse Ledenice zjištěny chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3
zákona č. 420/2004 Sb., pod písmenem c),
které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1, 2 zákona
č. 420/2004 Sb.) Zastupitelstvo přijalo
opatření k odstranění chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011 dle
přílohy zápisu s tím, že písemná informace
o plnění přijatých opatření bude podána do
31. 5. 2012 přezkoumávajícímu orgánu.
 zápis o výsledcích kontrolní činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva městyse ze
dne 19. 4. 2012.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 závěrečný účet městyse Ledenice a souhlasí
s celoročním hospodařením za rok 2011 dle
ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000
Sb., bez výhrad.
 finanční vztah rozpočtu zřizovatele městyse
Ledenice k rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice pro r. 2012.
 vyrovnaný rozpočet ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice pro r. 2012.
Městys Ledenice jako zřizovatel ZŠ, ZUŠ a
MŠ Ledenice v souladu s § 23 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., (školský zákon) souhlasí
s udělením výjimky v počtu dětí ve třídách
Mateřské školy Ledenice, stanovený § 2 odst.
2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Souhlas s výjimkou
je udělen pro školní rok 2012/2013 takto:
1. třída z počtu 24 na počet 25
2. třída z počtu 24 na počet 27
3. třída z počtu 24 na počet 28
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 vyřazení majetku z inventarizace městyse Ledenice dle seznamu, který je přílohou zápisu.
 v souladu s platnými Zásadami pro poskytování finanční podpory neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu městyse
uzavření smluv o poskytnutí finančních příspěvků neziskovým organizacím a spolkům
z rozpočtu městyse Ledenice pro rok 2012
dle seznamu uvedeného v příloze zápisu a
pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
 v souladu s usnesením zastupitelstva č. 112
ze dne 22. 6. 2011 firmu TOTUS s. r. o.
Sedlečko u Soběslavi k provedení zadání
veřejné zakázky včetně výběrového řízení
na zpracovatele nového územního plánu
městyse Ledenice a zároveň pověřuje starostu zajistit podání žádosti o dotaci na pořízení nového územního plánu městyse
Ledenice.

Zastupitelstvo městyse projednalo:
 návrh Zastavovací studie v lokalitě „Za Školou“ a vzalo na vědomí výhrady a připomínky vznesené proti této studii a pověřuje
starostu zajistit odborné posouzení všech
připomínek vznesených ze strany občanů,
zastupitelů i z Komise výstavby a územního
plánování.

NEMOVITOSTI
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výkup nemovitostí v k. ú. Ledenice od TJ
SOKOL Ledenice zapsaných na LV č. 1222:
1. podíl ideální poloviny budovy sokolovny
č. p. 357,
2. podíl ideální poloviny st. pozemku parc.
2
č. st. 397 (1013 m ) zastav. plocha a nádvoří,
3. podíl ideální poloviny pozemku parc.
2
č. 3595 (1385 m ) ost. plocha – sportoviště,
za cenu určenou znaleckým posudkem v celkové výši 580.675 Kč.
 výkup nemovitosti v k. ú. Ledenice od TJ
SOKOL Ledenice zapsané na LV č. 438 poze2
mek parc. č. 4627/19 (79 m ) ostatní plocha / ostatní komunikace za cenu určenou znaleckým
posudkem v celkové výši 8.230 Kč.
Celková cena vykupovaných nemovitostí od
TJ Sokol je ve výši 588.905 Kč.
 „Dohodu o užívání nemovitosti“ (budovy
sokolovny) s TJ Sokol Ledenice, ve znění
dle přílohy zápisu, která bude podepsána
současně v den podpisu kupní smlouvy s TJ
Sokol Ledenice.
 směnu pozemků v k. ú. Ledenice pro stavbu
„Ledenice – retenční nádrž Hradský“:
část pozemku parc.č. KN 3680/31
2
vodní plocha o výměře…….....……. 361 m
ve vlastnictví městyse Ledenice za pozemky
ve vlastnictví firmy Agro Hochstaffl, s. r. o.,
Č. Budějovice:
pozemek parc. č. KN 377/24
2
vodní plocha o výměře……………… 24 m
pozemek parc. č. KN 398/2
2
trvalý travní porost o výměře…….... 269 m
pozemek parc. č. KN 345/2
2
vodní plocha o výměře ……………..48 m
pozemek parc. č. KN 1625/4
2
ostatní plocha o výměře ……………..20 m
Celková výměra pozemků Agro Hochstaffl
2
…………………............................ 361 m
 směnu pozemků v k. ú. Ledenice pro stavbu
„Ledenice – retenční nádrž Hradský“:
– část pozemku parc. č. KN 345/1 vodní
plocha – část pozemku rybníka o výměře
2
260 m ve vlastnictví městyse Ledenice
– část pozemku parc. č. KN 344/5 trvalý
travní porost – část břehu rybníka o výmě2
ře 97 m ve vlastnictví městyse Ledenice
za
– část pozemku parc. č. KN 352/2 vodní
plocha - nezatrubněná část stávajícího
2
koryta o výměře 221 m ve vlastnictví
Pavla Jindry,
– část pozemku parc. č. KN 352/3 vodní
plocha – upravená část koryta o výměře
2
136 m ve vlastnictví Pavla Jindry.
Zastupitelstvo městyse schválilo shora uvedenou směnu za podmínky zřízení práva
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věcného břemene přístupu a příjezdu ve
prospěch městyse Ledenice na pozemku
parc. č. 352/1 s tím, že rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.
Na shora uvedenou směnu pozemků bude
uzavřena „Smlouva o budoucí smlouvě
kupní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.“
 výkup pozemků v k. ú. Ledenice pro stavbu
„Ledenice – retenční nádrž Hradský“:
parc. č. 275/6 (ostatní plocha)
2
o výměře………………………….. 18 m
parc. č. 345/3 (vodní plocha)
2
o výměře…………………………. 15 m
část parc. č. 344/2 (trvalý travní porost)
2
o výměře …………………………... 7 m
Celková výměra vykupovaných pozemků
2
……………………………………. 40 m
za smluvní cenu od vlastníků Josefa Jančara
a Květy Jančarové. Na shora uvedený výkup nemovitostí bude uzavřena „Smlouva
o budoucí smlouvě kupní“.
 výkup pozemku v k. ú. Ledenice pro stavbu
„Ledenice – retenční nádrž Hradský“ parc.
2
č. 352/9 (vodní plocha) o výměře 20 m za
smluvní cenu od spoluvlastníků Blanky
Hruškové a Marie Poustkové.
Zastupitelstvo zrušilo usnesení
zastupitelstva:
č. 349 z 5. 5.2010 o výkupu ideální ½ sokolovny a přilehlých pozemků od TJ Sokol
Ledenice
č. 57 z 15. 12. 2010 o výkupu lesních pozemků v k. ú. Ledenice od TJ Sokol Ledenice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Ledenice – Sokolská ulice – vodovod
a kanalizace“ – jako nejvhodnější nabídka
byla vyhodnocena firma EUROVIA CS, a. s.
Praha.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 uzavření smlouvy o dílo s firmou EUROVIA CS, a. s. Praha a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 23. 5. 2012
Rada městyse se seznámila:
 s odborným vyjádřením projektanta z Ateliéru A1 spol. s r. o., k připomínkám podaným po veřejném projednání zastavovací
studie „ZTV Ledenice, lokalita Za Školou“
a dohodla se s rodinou Peckových, že projektant Ing. Milan Bicera připraví podrobnější návrh části zastavovací studie, která se
týká pozemků ve vlastnictví rodiny Peckových včetně dopravního řešení okolo těchto
pozemků.
Návrh zastavovací studie bude opakovaně projednáván na příštím veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice dne
20. června 2012.
Rada městyse schválila:
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemku městyse Ledenice parc. č. 3743/1 v k. ú. Ledenice pro
stavbu s názvem „Ledenice, Mysletínská
K3680/2 - kabel NN“ na základě smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené s E.ON Distribuce dne
10. 12. 2010.
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JAK PROBÍHALY SLAVNOSTI OTEVŘENÍ MOSTU V LEDENICÍCH

V pátek 25. května byla za účasti regionálního ředitele firmy
EUROVIA CS pana Ing. Zdeňka Nováka, radního Jihočeského kraje
pro dopravu a rozvoj Jihočeského kraje pana Ing. Václava Krále a starosty městyse Ledenice Mgr. Miroslava Fraňka slavnostně přestřihnuta
páska a tím byla provedena kolaudace stavby mostu.

V sobotu 26. května na mostě proběhlo slavnostní žehnání novému
mostu, žehnání soše svatého Jana Nepomuckého a železnému kříži.
Z pozvaných hostů navštívil Ledenice bývalý hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník a první náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Ing. František Štangl. Spolu se starostou Mgr. Miroslavem Fraňkem
pronesli na mostě všichni krátkou řeč.Oslava přilákala mnoho diváků a
proběhla za účasti členů ledenických spolků. Ve slavnostních uniformách přišli hasiči, myslivci, rybáři i baráčníci ve svých krojích. Za asistence všech zúčastněných ledenických spolků požehnal mostu P.
Maximilián Koutský, myslivci vystřelili slavnostní salvu a ženský
pěvecký sbor zazpíval na mostě několik písní.

Potom oslavy pokračovaly na hrázi rybníka Lazna, kde byl pro děti i
dospělé připraven program až do nočních hodin. Děti zaujal loutkář a
divadelník Pepíno Kašpar, který je bavil nejen pohádkou, ale celé odpoledne mohly děti soutěžit na dvou herních stanovištích. Zábavu pro děti
měli připravenou i rybáři. Projížďka lodí po Lazně byla vyhledávanou
atrakcí.
Na pódiu se střídali účinkující, vystoupil ženský pěvecký sbor pod
vedením Ing. Jaroslava Korčáka, na heligonku a vozembouch zahráli
Bohumil Šíma a Jan Votruba, vystoupila ledenická romská kapela
QUATRO, své nadání předvedly i děti ze ZUŠ Ledenice. Největší podíl
na programu měla kapela S. A. M., která svou produkci končila až hluboko po půlnoci. Po dvanácti letech byl v Ledenicích připraven i ohňostroj, který střelmistr odpálil nad hladinou rybníka Lazna.
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ZE ŠKOLY…
To jsme nečekaly
Dne 3. 5. 2012 se hlídka mladých zdravotnic ve složení A. Brejchová, E. Herdová, S. Bíchová, H. Straková, L. Titzová a N. Šillerová
zúčastnila oblastního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků, které
proběhlo na Výstavišti v Českých Budějovicích. Protože jsme se této
soutěže zúčastnily po několikaleté přestávce poprvé, naším cílem bylo
nebýt poslední a neudělat ostudu. Přestože tréma byla obrovská, dívky
vše zvládly výborně. Dokázaly ošetřit otevřenou zlomeninu ruky, popáleniny, odřeniny různého rozsahu, zastavit tepenné krvácení, skvěle
se postarat o pacienta s epileptickým záchvatem a nakonec správně resuscitovat malé dítě (figurína). Pak už nezbývalo než čekat, jak si povedou ostatní družstva. S velkým napětím jsme očekávaly vyhlášení
výsledků a pak už jsme se jenom radovaly. Ze 14 zúčastněných hlídek
jsme obsadily úžasné 3. místo, s čímž jsme vážně nepočítaly. Dívky si
odnesly krásné ceny, ale hlavně chuť dále pokračovat v této smysluplné
práci. Na závěr bych chtěla dívkám poděkovat za svědomitou celoroční
přípravu na tuto soutěž a také pozvat další děti mezi nás do zdravotnického kroužku.
Mgr. Hana Jindrová

Školní akademie 2012
Čas pádí rychleji, než bychom si mnohdy přáli, čtyři roky uplynuly,
a proto si žáci zdejší školy připravili vystoupení pro tradiční školní akademii. Vše vypuklo ve čtvrtek 24. května úderem 18. hodiny v místní
sokolovně. Onu pověstnou více než hodinovou špičku ledovce, za níž
se ukrývalo několikaměsíční snažení, odříkání a někdy i zklamání během nácviků, mělo možnost spatřit téměř tři sta rodičů, příbuzných a
přátel našich školáků.
Během programu, který svým vystoupením zahajovali žáci základní
umělecké školy, se v rychlém tempu vystřídala hudební, taneční, divadelní i sportovně laděná čísla, jež děti
nacvičovaly pod vedením učitelů ZŠ,
ZUŠ a školní družiny. Ti svým svěřencům pomáhali s výrobou kostýmů a
rekvizit, nebo se podíleli na přípravě
choreografií.
Jestliže někdo z diváků předpokládal, že jednotlivé body programu
budou poskládány podle věku účinkujících, tedy od nejmladších po nejstarší, byl asi zklamán. Organizátoři (po
dohodě s ostatními pedagogy) totiž
namixovali jednotlivé výstupy tak,
aby co nejvíce vynikla pestrost aktivit
našich školáků (v potaz musela být

brána i technická stránka – tedy přípravy scény a převleky účinkujících,
neboť někteří vystupovali ve dvou i třech vstupech).
Propojit pak všechny části vtipným a výstižným komentářem byl
úkol pro dvojici deváťáků, Tomáše Tachecího a Vaška Trtílka, kteří
tuto roli pojali velmi humorně a nenásilně, čímž nejen diváky dozajista
zaujali.
Školní akademie 2012 byla od samého počátku chápána jako akce
pro žáky ZŠ dobrovolná, a tudíž se jí nemuseli nutně všichni účastnit
jako účinkující. O to více dozajista naše malé hudebníky, herce, tanečníky, sportovce a recitátory potěšil potlesk, kterým je spokojené publikum oceňovalo. Poněkud nás i za naše malé svěřence zamrzela
„ohleduplnost“ některých diváků, kteří si nutně potřebovali sdělovat
rozličné zážitky a tímto, v mnohém případě prakticky souvislým, hovorem vytvářeli další nepožadovanou zvukovou kulisu.
Co dodat závěrem? Podle ohlasů těch, kdo
byli na jevišti, i těch, kdo z hlediště aplaudovali, se letošní akademie vydařila. Drobné chybičky, nechť laskavý divák promine a podnětné
připomínky v naší škole rádi uvítáme.
Za organizační tým Mgr. Josef Pařízek
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci červnu oslaví své jubileum
70 let
Jan Horáček
František Jelínek
75 let
Bohuslav Mácha
80 let
Zdeněk Králík
František Houska
81 let
Miloslav Hart
Jan Tomandl
82 let
Zdeňka Pípková
Miloslava Uhlířová
Věra Doležalová
Vlasta Klečková
83 let
Jiřina Tůmová
96 let
Růžena Žahourová
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
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Ing. Miloslavem Steinhäuslem
z Ledenic, zemřel 11. května ve věku 82
let,
t s paní Monikou Borovkovou z Ledenic,
zemřela dne 23. května ve věku 49 let,
t s paní Květoslavou Brabcovou z Ledenic, zemřela dne 24. května ve věku nedožitých 75 let.
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Kanalizace a ČOV Zborov
Ačkoliv utichl ruch stavebních strojů zhotovitelské firmy na stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod, klid v obci zcela nenastal. Do 30. dubna byl totiž městysem Ledenice a odborem
ochrany životního prostředí stanoven termín pro přepojení domovních kanalizačních přípojek na
nově vybudovanou veřejnou splaškovou kanalizaci. Většina obyvatel proto budovala zcela nové
přípojky, část jich využívala stávající, ale s tím, že musí oddělit dešťové vody, které na daný typ
čistírny nepatří. Jak se to povedlo, prověří až zkušební provoz, který slouží k dolaďování technologické linky čistírny a také k ověření, jak lidé své dešťové vody oddělili. Ti, kteří se nenapojili,
byli vyzváni městysem Ledenice k zřízení nápravy a pokud ani tak neučiní, bude celou záležitost
řešit už ve správním řízení Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jakožto nadřízený orgán. Stejně tak pokud se prokáže, že občané porušují kanalizační řád
tím, že neoddělují dešťové vody a vypouštějí je do splaškové kanalizace, kterými zatěžují čistírnu odpadních vod. Provozovatel kanalizace také upozorňuje, že do splaškové kanalizace, natož
do dešťové kanalizace je zakázáno vypouštět hnojůvku, močůvku, ropné látky atd. Tímto vypouštěním se rovněž porušuje kanalizační řád a hrozí za to finanční postihy.
V současné době zhotovitelská firma provádí úpravu zelených ploch kolem komunikací. Pracovníci údržby obce provedli obnovu kanalizačních vpustí. Nové asfaltové povrchy také ukázaly problémy s dešťovými vodami a tak musí městys Ledenice vybudovat několik vpustí a
propojit část dešťové kanalizace, aby protékající vody nepůsobily destrukčně na stav vozovky.
Pro občany také platí, že nesmí vypouštět dešťové vody z okapů a ze svých pozemků přímo na
vozovku, ale musí je zaústit, pokud je to možné, do dešťové kanalizace.
V měsíci červnu a začátkem července bude provedena oprava propadlých komunikací, rovněž na náklady zhotovitelské firmy.
Ing. Michal Vazač, místostarosta městyse Ledenice

Univerzita třetího věku v Ledenicích
Vzdělávání a plnohodnotné trávení volného času pro seniory
Vzdělávání seniorů tzv. „Univerzita třetího
věku“ je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době je 20 univerzitami a vysokými školami nabízeno více jak 400 různých
vzdělávacích programů a touto formou studuje
v celé České republice zhruba 16 000 seniorů.
Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu
seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního stáří nedostupná.
České zemědělské univerzity v Praze přichází nově s nabídkou tohoto typu vzdělávání
také těm zájemcům, kterým ve studiu brání
vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní
problémy.
Nový systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory,
které se díky internetu mohou sledovat všude
v ČR. Virtuální výuka Univerzity třetího věku
zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou

Ze života ledenické farnosti
Ó 1.6. ve 20 h Noc kostelů - kostel sv. Vavřince Ledenice
1. Zahájení
2. Mgr. Jiří Cukr: Historie ledenických mostů a soch sv. Jana Nepomuckého
3. PhDr. Ludmila Ourodová: Faráři, kteří působili v Ledenicích
4. P.Mgr. Max Petr Koutský CFSsS: Promluva P. Františka Jana Kroihera
a P. Václava Dvořáka
5. Jak voní Boží slovo
Další informace o historii a průběhu Noci kostelů na www.nockostelu.cz
Ó 7. 6. v 17.30 h ve čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně s adorací
Ó 10. 6. v 10 h v neděli při mši 1. sv. přijímání
s připomínkou ročního výročí prvokomunikantů
Více najdete na našich webových stránkách www.ledenice-farnost.cz
Ve dnech 11.-12. 5. proběhla sbírka oděvů pro charitu Broumov. Při této příležitosti bych
chtěl poděkovat všem, kteří sbírku zorganizovali, těm, kteří se na ní podíleli (vyklidili si po
zimě své šatníky) a těm, kteří pomohli při závěrečném odvozu šatstva.
Ing. Poláček Pavel, jáhen

práci, komunikaci s lektorem a další aktivity
v místě, kde je dostupný internet.
S touto formou výuky už v našem regionu
máme zkušenosti. Univerzita třetího věku běží
již druhý rok v Borovanech a od října minulého roku také v Nových Hradech, Benešově
nad Černou a Horní Stropnici.
Chceme pomoci touto formou vzdělávání seniorů v Ledenicích. Garantem prvního semestru
s tématem Astronomie, na kterém si účastníci
vyzkouší jak výuka funguje, je Karlova univerzita v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta.
Výuka zahrnuje čtyři dvouhodinové přednášky
o slunečních hodinách od antiky po současnost
a představení slavných astronomů rudolfínské
doby. Cena výuky je 200 Kč za semestr.
A jak to probíhá? Jednou za 14 dní účastníci
kurzu společně zhlédnou natočené přednášky
(cca 1 hodina). Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a vypracování kolektivního testu
k ověření pochopení celého výkladu. Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím
e-mailu zaslat lektorovi, který následně zašle
odpovědi.
V nabídce pro další semestry je už více než
dalších deset témat jako je Lesnictví, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Podpora
rozhodování a řízení, Vývoj a současnost Evropské unie, Vývoj informačních technologií,
Kouzelná geometrie apod.
Podmínkou spuštění kurzu je minimálně
10 účastníků. Předpokládáme zahájení výuky
od října.
Přihlásit se můžete do 30. června u kontaktní osoby J. Křížové v Místní knihovně Ledenice: J. Křížová - tel. č. 606 443 518, e-mail:
kultura@ledenice.cz.
Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, místo, termín a čas budou upřesněny.
Více informací na www.e-senior.cz.
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Místní knihovna
RODINNÉ CENTRUM LEDŇÁČEK
LEDENICE - centrum pro celou rodinu
www.rclednacek.cz, rclednacek@seznam.cz

PROGRAM ČERVEN
¢

Keramika

¢

Logopedie

vede Zdeňka Hlaváčová
Pondělí 16-16.45 17-17.45 h
Večerní 19-21 hod. 1krát za 14 dní
Cena dětská 700 Kč pololetí
večerní 90 Kč jednorázově
vede Mgr. Ochozková
dle telefonické domluvy
na tel. čísle 775 336 739

Čarodějnice
Dne 30. 4. se na Horní Jámě v Ledenicích opět
po roce slétly hodné čarodějnice, aby pobavily
děti. Počasí bylo příjemně teplé, jen střídavě
trápil čarodějnice déšť. Špatně pak létala košťata. Tak si alespoň procvičovaly kouzla. Například jak se proměnit na psa - viz. foto.
Připravená byla čarodějnická tombola, výroba
vlastní čarodějničky z hadrů a hod koštětem
pro ženy. Výherní ceny poskytly Květiny Baštýřová a Kosmetický salon Šárka Kříhová.
Také děkujeme za finanční podporu městysi Ledenice.

Do konce měsíce dubna byly v místní knihovně vystaveny výtvarné práce dětí, které se
zapojily do 2. ročníku výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“.
Začátkem května byly vyhodnoceny tři nejlepší práce z každé obsazené soutěžní kategorie a zaslány do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. O vyhodnocení jsme
požádali p. učitelky ze zdejší ZŠ, kterým ještě jednou moc děkujeme. A zde jsou vítězové
našeho domácího kola:
I. kategorie – děti v mateřských školách
Vojtěch Saska, Vilém Bártík 2x
II. kategorie – žáci 1.–2. třídy ZŠ
Lina Chadimová 2x, Eduard Bártík
III. kategorie – žáci 3.–4. třídy ZŠ
Kristina Klinerová, Tobiáš Čouza, Patrik Mondspiegel
IV. kategorie – žáci 5.–6. třídy ZŠ
Jan Bláha, Vendula Kadlecová, Kristýna Bartáčková
V. kategorie – žáci 7.–9. třídy ZŠ
Jiří Straka 2x, Marek Volf
K naší velké radosti se mezi tři nejlepší práce ve své kategorii probojoval Jiří Straka, který obdržel pozvání na slavnostní vyhodnocení krajského kola této soutěže. Vyhodnocení se uskuteční
ve čtvrtek 7. června 2012 v Jihočeské vědecké knihovně. Fotografii ze slavnostního předávání a
fotografii vítězné práce Jiřího Straky přineseme v příštím čísle Ledenického zpravodaje.
Všem ostatním malířům moc děkujeme za krásné obrázky a všechny oceněné čeká v knihovně alespoň sladká odměna!
J. Fraňková – MK Ledenice

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Radku Demeterovi za poctivé navrácení ztracené peněženky s veškerými doklady.
Milan a Radka Hrdinovi

RC Ledňáček přeje všem dětem krásné letní
prázdniny!

STAVĚNÍ MÁJE
A SLET ČARODĚJNIC V ZALINECH
Stavění máje je v Zalinech tradiční akcí a
letos při jeho zdobení a stavbě pomáhaly i děti.
Také se konal již 5. ročník sletu čarodějnic.
Děti vycpaly krásnou čarodějnici a umístily ji na vrchol vatry, kterou připravili místní
hasiči.
Tentokrát přiletěly opravdu jedinečné čarodějnice a hned se usídlily v originální čarodějnické chýši na návsi, která byla vybavena
svítícími předměty, věšteckou koulí, pecí,
košťaty a vysokorychlostním vysavačem.
Následovaly soutěže pro děti:
1. Pojídání očarovaných perníků zavěšených
na magickém provázku bez pomocí rukou.
2. Hod bradavicí do kocoura.
3. Lovení prasečích rypáčků v obrovském čarodějnickém kotlíku kouzelnickou hůlkou.
4. Malování čarodějnických motivů na obličej i tělo.
5. Nošení kostí na čarodějnickém pařátku a
běh slalomem.
6. Jízda na vysokorychlostním vysavači na
čas (dospěláci vozili děti).
Odměnou byli dětem např. želatinoví hadi,
pavoučci a další drobnosti.
Také se přiletěly podívat čarodějnice z okolí, které nám zahrály, zazpívaly a dokreslily a
zpříjemnily tak celkovou atmosféru.

Večer pokračoval opékáním buřtů, po setmění byla zapálena vatra s čarodějnicí a
májka úspěšně hlídána až do ranního kuropění. Vše korunovalo nezvykle krásné a teplé počasí.
Markéta Viktorová

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
w Zájemcům o plavání v Gmündu oznamuji, že se pojede 27. června.
w Ještě jsou místa na zájezd do Bavorského lesa do rozhledny v korunách stromů.
Termín je v sobotu 1. 9. 2012.
Informace a přihlášky u paní Havelové
a Koktové.
Za ZO SPCCH
Jarmila Himlová, předsedkyně
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Zborovské stavění máje
Jako každoročně jsme se sešli na stavění máje ve Zborově na návsi.
Letos jsme to však pojali trochu jinak. Připravili jsme si nejen pro děti,
ale i nás rodiče, lampionový průvod. Dnešní děti už totiž ani pomalu
neví, co lampion je. Ale ještě předtím jsme si s dětmi udělali čarodějnici
a Lucka Juhasů připravila povídání o tradici máje a pálení čarodějnic.
Poté jsme všichni pomohli ozdobit májku a když se setmělo, přišla
chvíle na tak očekávaný lampionový průvod. Trasa vedla od kapličky
přes ves k rybníku u bytovky, kde na nás čekal ohňostroj od rodiny Voharčíků. Nakonec jsme společně na hranici upálili čarodějnici a dětičky
si na ohni upekly buřty.
Děkujeme všem za pomoc s přípravou a městysu Ledenice za finanční příspěvek a už se těšíme na příští rok a doufáme, že by se z toho
mohla stát další zborovská tradice.
Za ČSŽ Zborov Lucie Sedláková

MÁJKA V OHRAZENÍ
Tradiční zdobení májky se neobešlo bez
opékání špekáčků a pálení čarodějnic.
I když počasí bylo opravdu aprílové, na
dobré náladě nám neubralo a děti si v přestávkách mezi deštěm užívaly dovádění na novém
hřišti a dospělé bavila taneční rocková hudba
v přistaveném stanu. Májku jsme uhlídali, jenom pentle rozpustil přívalový déšť. Třeba
příští rok bude počasí příznivější.
Osadní výbor Ohrazení

JOSEF STEJSKAL

Dne 16. června si připomeneme smutné
výročí 70 let od popravy Josefa Stejskala
(1897–1942). Tento ledenický rodák, divadelník, významný jihočeský kulturní
pracovník, gymnaziální profesor a vlastenec se stal jednou z tisíce nevinných
obětí popravených nacisty v souvislosti
s represemi po atentátu na Reinharda
Heydricha.
jic

Osobnosti 20. století v Ledenicích
Po malíři Adolfu Bornovi (dubnový LZ) si dnes
představíme další známou postavu z uměleckého života, jejíž rodinné vazby jsou s Ledenicemi
rovněž velmi úzce spojené.
Pyšná princezna jako ledenická školačka
Na konci července oslaví osmdesátiny,
přesto je stále velmi aktivní. Vystupuje v divadle i v televizi, dabuje zahraniční filmy. Naposledy jsme ji mohli vidět např. v seriálech
Život je ples nebo Ulice. Nejvíce je ovšem
spojena se svou první velkou filmovou rolí, jíž
byla princezna Krasomila v nesmrtelné pohádce Pyšná princezna z roku 1952. Při jejím
natáčení se sblížila s hercem Vladimírem Rážem, který se následně stal jejím manželem.
Řeč je o Aleně Vránové.
Povídání musíme začít u Josefa Vrány, narozeného 2. srpna 1877 v Praze-Holešovicích,
který v roce 1898 nastoupil místo učitele
v Obecné škole v Rudolfově. Na vlastní žádost
byl 1. května 1924 jmenován řídícím učitelem
v Ostrolovském Újezdě a poté ještě působil
v Borovanech (1935–1937). Penzi a závěr svého života strávil v Ledenicích, kde také 15.
dubna 1946 zemřel. Byl členem Sokola a hor-

livým vlastencem, kterého za druhé světové
války sledovali nacisté.
Jeho syn Miroslav jako aktivní ochotník
v mládí napsal několik drobných divadelních
her. Za všechny jmenujme frašky Ferda šéfem, Ferda detektivem, Není muže bez kováře
a Krajánku, vrať se. Pod některé se podepsal
jako Vrána-Trocnovský, což souviselo se
vzestupem obliby husitského období a Žižkova rodného místa, v jehož sousedství Vrána
tehdy bydlel.
Někdy okolo roku 1930 se oženil s Františkou Staškovou z Radostic (narozena 12. září
1906) a posléze se přestěhovali do Prahy, kde
se Miroslav stal úředníkem na ministerstvu financí. V Praze se jim 30. července 1932 narodila dcera Alena, pozdější herečka. Vzhledem
k tomu, že Miroslav zemřel již v roce 1937 na
tuberkulózu, nebylo Alenino dětství nejradostnější a rodinné zázemí nacházela u matčiných příbuzných právě v jižních Čechách,
kam často zajížděla. „Prázdniny, které jsem
tam prožila, byly často nejkrásnějšími týdny
z celého roku.“
Na přelomu společensky neklidných třicátých a čtyřicátých let zde pobývala trochu více

a dokonce krátce navštěvovala zdejší školy.
Dne 1. září 1938 začala chodit do Obecné školy ve Strážkovicích, kde také přebývala u rolníka Jakuba Bláhy (domovskou příslušností
ovšem patřila do otcova rodného Rudolfova).
Již po necelých dvou měsících přesídlila 20. října 1938 zpět do Prahy. Ještě menší stopu zanechala v dějinách Ledenic. Do zdejší měšťanky
docházela zřejmě pouze v rozmezí 19. dubna
pokračování na str. 8
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Osobnosti 20. století...
(pokračování ze str. 7)
až 4. května 1943. V jednom rozhovoru
k tomu dodává tuto nepříjemnou vzpomínku:
„Když začala nacistická okupace, maminka se
rozhodla, že bude lepší, když mě na nějaký čas
odveze z Prahy do Radostic na statek jednoho
z našich příbuzných. Každý den jsem chodívala z Radostic do Ledenic pět kilometrů pěšky
do školy a pět zase zpátky. Jednou jsem šla ze
školy po opuštěné silnici a najednou na mě
z příkopu vyskočil německý kluk v uniformě
Hitlerjugend. V ruce držel pistoli, mířil na mě
a křičel. Nerozuměla jsem mu a měla jsem
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strašlivý strach z té zbraně. Naštěstí se tam objevil cestář, který poblíž čistil strouhu. Vrhl se
na kluka, dal mu pár facek a zahnal ho pryč.“
Třídní učitelkou byla Bohuvěra Lebedová a
spolužáky Josef Benedikt (Zborov), Václav
Boček (Záluží-Trocnov), Miroslav Brabec,
Josef Cukr, Jiří Fridrich, Milan Hanousek,
Jaroslav Kodada, Jaroslav Korčák (Zborov),
Zdeněk Králík, Stanislav Měšťan (Zborov),
František Mydlil, Jiří Pexa, Felix Soukup, Jaroslav Soukup, Jan Tomandl, Jaroslava Benešová, Růžena Dudková, Jaroslava Fixová,
Růžena Havlová (Zaliny), Marie Mondšpíglová, Drahomíra Pexová, Jarmila Poislová (Zbo-

červen 2012
rov), Růžena Vacková, Jarmila Vondrátová
(Zaliny).
Poznámka autora: Kdysi jsme s bývalým borovanským kronikářem Františkem Kadlecem
paní Vránovou kontaktovali a poprosili ji
o bližší informace k jejím jihočeským kořenům, vzpomínky na dětství a pobyty v našem
regionu. Bohužel spolupráci nebyla nakloněna. Především proto, že má tuto životní etapu
spojenou s úmrtím otce, nelehkým soužitím
s matčiným novým manželem, okupací, častou
změnou škol a pendlováním mezi Prahou a
venkovem.
Mgr. Jiří Cukr, jiricukr@seznam.cz

SLAVOJ LEDENICE
– fotbalová mládež –
sezona 2011-2012
V polovině června končí pro ledenickou
mládež další soutěžní sezona fotbalu. Poprvé
v historii soutěžního fotbalu se v kategoriích
přípravek (do 11 let) a mladších žáků (do
13 let) hrálo na výrazně zmenšených hracích
plochách. Tento krok Fotbalové federace ČR
s sebou přinesl především daleko více branek
v každém utkání, než tomu bylo v předchozích
sezonách. A tak nejsou výjimkou ani takové
výsledky jako 15:0 nebo 14:2 ale také třeba
6:5 apod. A není třeba zdůrazňovat, že každý
vstřelený gól je tou největší radostí každého
malého fotbalisty. A těch radostí jsme si u nás
v Ledenicích v této sezoně užili víc než dost.
Stav k 27. 5. 2012:
Mladší žáci
14 utkání, 1 vítězství, 17 gólů
Starší přípravka
21 utkání, 9 vítězství, 2 remízy, 91 gólů
Mladší přípravka
14 utkání, 5 vítězství, 65 gólů
Zveme Vás na poslední domácí utkání
v této sezoně:
Starší přípravka Slavoj Ledenice vs. Bavorovice – pátek 8. 6. od 17 h.

Záznam o Aleně Vránové v třídním katalogu ledenické školy h
(zdroj: Státní okresní archiv České Budějovice, fond Základní devítiletá škola Ledenice).

Ledenická stopa na turnaji
mládeže E-ON Junior Cup
Po loňské úspěšné účasti (9. místo) jsme letos měli opět tu možnost být součástí největší
fotbalové události v České republice – turnaje
fotbalových přípravek E-ON Junior Cup, konkrétně regionálního kola v Hluboké nad Vltavou. Celého E-ON Junior Cupu se v České
republice v letošním roce účastní 168 družstev. V Hluboké nad Vltavou hrálo včetně Ledenic 12 družstev tak zvučných jmen jako jsou
Dynamo Č. B., SKP Č. B. nebo Trhové Sviny
(loňský vítěz) a také pražští Bohemians 1905!
Všude tam už teď dobře znají i Slavoj Ledenice. Protože náš výběr vylepšil svůj loňský výsledek a po urputných bojích nakonec obsadil
8. místo! V boji o to sedmé nešťastně podlehl
Slavii Č. B. 3:6 (náš brankář Petr Pelikán si ve
druhém poločase zlomil ruku!).
Robert Čouza

Úspěšné družstvo přípravky Slavoj Ledenice na E-ON Junior Cup 2012. Na fotografii společně
s prvoligovými fotbalisty Dynama Č. Budějovice – Milošem Brezinským, Filipem Riedelem a
Michalem Kleslou.
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Ledenické cheerleaders zabodovaly
na Mistrovství republiky v Praze
Sharks cheerleaders překonaly nejprestižnější týmy v ČR a přivezly si první místo v kategorii do 11 let v týmové sestavě. Jedná se o kategorii se všemi typickými prvky cheerleadingu - tanec, skoky, akrobacie, stunty a lidské pyramidy.
Chtěla bych celému týmu i rodičům poděkovat, protože předsoutěžní období je vždy plné
tvrdé dřiny, emocí a sounáležitostí.
Jsou to chvíle, kdy držíme pohromadě, vytváříme mnoho nového, otvíráme prostor k realizaci všech, trávíme spolu spoustu času v propocených tričkách v tělocvičně a snažíme se společně
vytvořit něco, na co budeme moci vzpomínat. Je to mnoho krásných chvil, kdy si vzájemně pomáháme a povzbuzujeme se a děláme sami sebe i druhé lepšími.
Cíl - soutěž a vítězství je velmi důležitý, ale mnohem důležitější je cesta, která nás k němu
vede.
Veronika Pokorná

Dne 28. 4. se Denis Cmunt zúčastnil
XVII. ročníku Velké ceny města Nymburka v karate. Ve své disciplíně - kumite dorostenci do 57 kg obsadil 3. místo.
6. května se zúčastnil Májového poháru
nadějí v Lovosovicích, kde v disciplíně dorostenci do 57 kg získal dokonce první místo (viz. foto).
Svými výsledky v obou soutěžích se
Denis nominoval na mistrovství republiky,
které se uskuteční v prosinci. Gratulujeme!

Poděkování trenérce
Rádi bychom touto cestou poděkovali trenérce Sharks cheerleaders Ledenice paní Veronice Pokorné. A to za trpělivost a hlavně spoustu volného času,
který tomuto sportu obětuje a to nejen několikrát týdně na trénincích, ale také
například při vybírání a mixování hudby, vymýšlení sestav a kostýmů a organizování účastí na různých vystoupeních a soutěžích.
Doufáme, že jí chuť, elán a trpělivost vydrží co nejdéle a bude i nadále pro
naše holky skvělou trenérkou a také skvělou kamarádkou, jako je tomu dosud.
Děkujeme!
za všechny rodiče našich cheerleaders L. B.
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HASIČI LEDENICE
Sobota v hasičském
Již v ranních hodinách bylo na stadionu v Ledenicích živo. Od půl
sedmé se konala spousta příprav na dopolední dětskou část, Ledenický
dvojboj. Děti soutěží ve dvou disciplínách, štafetě CTIF na ovále a klasickém požárním útoku. Každá disciplína se vyhodnocuje zvlášť a součet
pořadí pak určuje celkového vítěze. V letošním roce jsme měli možnost
jako pořadatelé zajistit i u dětí tolik oblíbené medaile pro každou z disciplín, za celkové pořadí pak vítězové na prvních třech místech dostávali poháry. V kategorii starších soutěžilo 10 a v mladších 13 družstev.
Naši mladší žáčci jsou opravdoví začátečníci. Jako vedoucí jsme neměli velké ambice na obsazení některé z předních příček a nakonec to
také tak dopadlo, naši brali 12. místo. Přesto je chceme pochválit, protože se opravdu každý z nich snažil a bral svou roli vážně. Pro některé
to byl dokonce úplně první soutěžní počin. Za vedoucí – gratulujeme.
Starší žáci. Pracují na sobě pod Matoušovým vedením a zdá se, že
mají našlápnuto na velice úspěšnou sezónu. Na postupové soutěži, která se nazývá Plamen, se jim podařilo získat první místo a postoupit tak
do okresního kola. Ovšem na Dvojboji v Ledenicích dokázali zvítězit
v obou disciplínách a pohár za celkové 1. místo mají ve svém držení.
Takže také velké blahopřání.
Za pořadatele děkujeme městysi Ledenice za ceny a podporu, panu
Janu Zahradníkovi za sladké odměny a rozhodčím za dobré rozhodování.
Odpoledne se konal Memoriál Františka Janáčka a zároveň obvodová soutěž. Celkem 10 družstev žen a 23 družstev mužů. Ledenické barvy podrželi nad vodou borci v kategorii nad 35 let, když v obvodové
soutěži zvítězili a postupují do kola okresního. Zároveň ženy v kategorii nad 30 let v té jisté soutěži obsadily 3. místo.
No, a když se v podvečer uklidnila zjitřená atmosféra z hokeje, mohl
se každý odreagovat například s kapelou Country Foters.
LEDENICKÁ „60“
Hned v úvodu musím čtenářovu pozornost obrátit jiným směrem,
než jsou závody lodních modelářů, které na Lazně odedávna pořádá
KLoM Ledenice. S laskavým svolením pana Jiřího Hinterhölze jsme
my hasiči mohli použít velmi podobný název pro soutěž dětí v běhu na
60 metrů s překážkami. Nebudu zde polemizovat o tom, zda jsme mohli
zapojit mozkové závity a vymyslet název originální, ale vzhledem k záměru, který tato soutěž měla splnit, bylo vymýšlení nějakého skvostného názvu až na posledním místě. A Ledenická „60“ se stejně líbila
všem, tak…
Záměrem od vedoucích bylo uspořádání soutěže v disciplíně, která
je tady u nás trošičku v pozadí zájmu, soutěž, která osloví každého jednotlivce, soutěž, která není napojená na žádný systém a spoustu hlav,
co všechno ví. To znamená soutěž o dětech a pro děti.
Líbilo se mi nezištné zapojení spousty dospěláků od výboru SDH,
přes vedoucí, rozhodčí, kluky z SDH Zaliny s časomírou, prostě všech
těch lidí bez kterých by to šlo podstatně hůř anebo vůbec.
Nedělního dne 13. 5. přijelo 65 soutěžících ve 4 kategoriích. Starší
žáci a žákyně, mladší žáci a žákyně. Počasí nám přálo, přestože být o
nějaký ten stupínek na teploměru víc, nikdo by se nezlobil. Po slavnostním zahájení se začalo kategorií mladších žákyň, následovali mladší
žáci, obě kategorie ve věku 6-11 let. A jste-li takový závodník, musíte

Dvojboj Ledenice – hlášení před požárním útokem

Dvojboj Ledenice – starší žáci 1. místo
na trati v celkové délce 60 metrů nejprve překonat 80 cm vysokou bariéru a to nejlépe skokem, ten plavmo je ovšem zakázán J, za běhu seberte ze země dvě hadice a už je tady další překážka v podobě 4 metry
dlouhé a 80 cm vysoké kladiny, chvilka času pro zapojení středů hadic
k sobě a už se shýbáte k rozdělovači, kde zapojujete jednu ze spojek, teď
ještě zpoza pásku vytáhnete proudnici a napojíte na zbývající spojku,
kterou ještě máte v ruce. Právě se vám podařilo pospojovat hadicové
útočné vedení a hurá, ještě pár mihnutí nohou a jste v cíli. Povedlo se
vám to ve vaší kategorii nejrychleji? Pak je zlatá medaile právem vaše.
Tady nejde jen o to, držet se v jistém smyslu přísloví: „Kdo uteče,
vyhraje,“ ale i šikovnost rukou a načasování.
Poděkování všem účastníkům, pořadatelům, rozhodčím a vedoucím. Speciální dík SDH Zaliny za časomíru a ÚM Ledenice za podporu
a ceny.
Umístění:
Mladší žákyně (12 závodnic)
1. Pešavová Veronika (Lišov); 2. Čapková Eliška (Chrášťany);
3. Molková Tereza (Lišov); 12. Brenkusová Vlasta (Led.) – takový závod běžela poprvé v životě
Starší žákyně (15 závodnic)
1. Dudlíčková Tereza (D. Bukovsko); 2. Matoušová Karolína (Led.);
3. Řepová Kristýna (Led.); 5. Máchová Nikola; 6. Stodolovská Eva
(Led.)
Mladší žáci (16 závodníků)
1. Lubinski Dominik (Lišov); 2. Matouš Michal (Lišov); 3. Vaníček
František (Chrášťany)
Starší žáci (22 závodníků)
1. Dudlíček Josef (D. Bukovsko); 2. Viktora František (Lišov);
3. Vondra Josef (D. Bukovsko); 4. Duda Aleš; 6. Veselý Jiří; 9. Brenkus Jan; 15. Šesták Jaroslav; 21. Farkota Rostislav (Led.).
Kompletní výsledkové listiny na: www.hasiciledenice.cz.
za ledenické hasiče Vladislav Šesták

Kde zasahovali ledeničtí hasiči?
Memoriál F. Janáčka – naši borci v akci

Požár střechy domu v Novohradské ulici v Č. B. v neděli 12. 5. Poplach
vyhlášen elektronicky ve 13.30, vyjela obě zásahová vozidla.
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Fotbal ve Zborově
Zborov : Borovany B 3:2 (2:0)
V dalším mistrovském utkání jsme v naší
Pig aréně přivítali lídra soutěže Borovany B.
Naše mužstvo sužované zraněními jsme jen
tak tak poskládali, když nás ještě 15 minut
před začátkem bylo deset. O to víc jsme se na
hřišti semkli a vybojovali první jarní vítězství.
První poločas se odehrál většinu času mezi
šestnáctkami, za občasného deště, na mokrém
terénu. I tento fakt nám pomohl k prvnímu
gólu, kdy hostující stoper špatně převzal přihrávku, náš napadající hráč ho obral o míč a ze
vzniklého brejku po nezištné přihrávce na dobíhajícího našeho útočníka, který dával do
prázdné brány, jsme se ujali vedení 1:0. O několik minut později, po hezké fotbalové akci,
kdy na tři doteky, přihrávkou mezi obránce na
levé rozběhnuté křídlo, jsme se dostali až před
brankáře a opět krásná přihrávka na našeho
dobíhajícího hráče, který svým důrazem ve
skluzu dopravil míč do brány – 2:0. Pro hosty
menší šok. A to jsme ještě neproměnili jednu
nebo dvě více než stoprocentní šance. Řekl
bych, že jsme předváděli docela dobrý fotbal. I

hosté byli nebezpeční, ale pozorně chytajícímu
gólmanovi, který se zaskvěl výborným zákrokem proti umístněné střele ze střední vzdálenosti, gól nedali.
Druhý poločas se odehrával za mírné převahy hostů, ale bez vážnějšího ohrožení naší
branky a tak jsme opět trestali. Po individuální
akci našeho útočníka, kdy přešel asi tři bránící
hráče, jsme zvýšili na 3:0 střelou z bezprostřední blízkosti, a to jsme ještě opět neproměnili penaltu. Od této chvíle, kdy chybělo do
konce utkání asi 20-25 minut, jsme se povětšinu času bránili. Bohužel, při docela jednoduchém zákroku, kdy gólman chytil míč ve

vzduchu a ten mu vypadl, dobíhající soupeř ho
dorazil do branky a dal na 3:1. Deset minut
před koncem, po individuální akci, hosté snížili na rozdíl jediného gólu. Poté vyvinuli
v posledních minutách velký tlak, aby alespoň
vyrovnali, ale dá se říci, že někdy i s deseti
hráči v obraně jsme vítězství uhájili. Chtěl
bych poděkovat všem hráčům a hlavně Šimi,
tentokrát jako kapitán, byl příkladem bojovnosti a obětavosti. Myslím si, že strhnul svým
výkonem i ostatní hráče k výkonu na hranici
možností. Výborný byl i rozhodčí.
Jiří Holeček

Ledenice hrají nejlepší juniorský
softbal v České republice
O víkendu 18.-20. 5. se odehrálo open mistrovství ČR juniorů
v softbalu. Vítězství zde znamená pro ledenické Žraloky mimořádný
úspěch! Celým turnajem jsme prošli bez jediné porážky a navíc ve finále porazili soupeře rozdílem po 4. směně. Titul Mistra juniorů ČR
2012 nám oprávněně patří a rok 2012 se tímto zapíše do ledenické softbalové historie jako jeden z nejúspěšnějších. Díky všem, co se na

úspěchu podíleli. V minulosti jsme na open
MČR posbírali 3x bronzovou a 1x stříbrnou medaili a letos se vše pilným tréninkem podařilo zlomit.
Dále Žraloci stále bojují na všech frontách – a všech 5 týmů má rozehráno své soutěže – celostátní ligy a krajské soutěže. Nejlépe jsou na tom
tabulkově muži, kteří jsou stále v čele 2. národní ligy mužů.
HK

Horní řada zleva: Jiří Korčák, Michal Koluch (hostování), Petr Frejlach - získal na turnaji ocenění nejlepšího nadhazovače ČR, Tomáš Guth,
Jakub Hajný, Viktor Chuchma, Vojta Kylian, trenér Jaroslav Korčák
Dolní řada zleva: Jonáš Hajný, Lukáš Matourek, Kryštof Effenberk, Jakub Staněk, Patrik Jech
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ POŘADY
Ó LEDENICKÉ PUTOVÁNÍ

NEJEN V HMYZÍ ŘÍŠI

Neděle 3. červen
Zábavně-naučná stezka ke Dni dětí určená
těm nejmenším.
Tentokrát děti na stezce potkají především
zvířátka z hmyzí říše.
Program připravil městys Ledenice ve spolupráci s RC Ledňáček Ledenice a Centrem
ekologické a globální výchovy Cassiopeia
Č. Budějovice.
Start mezi 14 a 15 hod. Školní ulice – dětské hřiště u školní družiny
Vstupné dobrovolné
Ó TJ Zborov Vás zve

na přátelské utkání
TJ ZBOROV-HC MOUNTFIELD
Středa 6. června od 18 h
Extraligoví hokejisté vyrazí na trávník
ve Zborově
Přijďte si zafandit, občerstvení zajištěno.

Ó DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

– na rybníku Parčáček

pořádá MO ČRS Ledenice
Sobota 9. červen
Prezence: od 6:30 h
Závody: 7–11 h
Místo: Parčáček
Cena pro každého účastníka.
Večer od 18 h posezení u táboráku – opékání buřtů aj. (pergola u Horní Jámy - občerstvení zajištěno)
Zveme všechny mladé rybáře i nerybáře.

Ó OTEVŘENÝ TURNAJ

V BADMINTONU PRO DĚTI

pořádá TJ Sokol Ledenice
Sobota 9. červen od 9 h
Věkové kategorie 8–15 let.
Startovné 30 Kč, občerstvení od rodičů vítáno.
Sebou přezůvky, badmintonovou raketu a
sportovního ducha.
Ó II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

Úterý 12. červen
Divadelní sál Ledenice, začátek 17 h
Účinkují žáci ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Ó 2 PŘEHLÍDKA MÍSTNÍCH

HUDEBNÍCH FORMACÍ

Pátek 15. červen od 19 h
Vstupné 50 Kč, sokolovna Ledenice
Vystoupí: FLY FIGHT, FLAMELESS,
TEARS OF RAIN, ŠRÁJA, NA HADRY!
Ó „VESELÁ KLOBÁSA“
vás zve na tradiční
VÍTÁNÍ LÉTA v průjezdu u Veselých
Otevřeno pátek, sobota, neděle 29. 6. až 1. 7.
Z široké nabídky doporučujeme:
pro žíznivé: výborný kvasnicový ležák,
pro hladové: krkovička pečená na kameni,
klobáska na roštu, bramboráčky a další

Připravujeme na červenec
ZBOROV
Ó Dětský den
Neděle 1. červenec od 14 h
na antukovém hřišti
Odpoledne pro děti plné soutěží a her
Srdečně zve Svaz žen Zborov

Ó Svatoprokopská pouť
Sobota a neděle 7. a 8. července
Sobota:
15 h – pouťový fotbal
20 h – pouťová country zábava
na antukovém hřišti pod stany
Neděle:
9.30 h– kolo štěstí pro děti
11 h– mše svatá
13 h– volejbalový turnaj

Místní knihovna
v Ledenicích nabízí svým
čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Jeff Kinney
Deník malého poseroutky 1 – 6
Pro dospělé čtenáře:
Táňa Keleová-Vasilková
Dva životy
Vlastimil Vondruška
Zloději ostatků
Záhada zlaté štoly
Marcela Mlynářová
Kdo nehřeší, nežije
Petr Havlíček
Jídlo jako životní styl I., II.
Alena Doležalová
Hity naší kuchyně
Domácí krabičková dieta
Barbara Woodová
Kletba svitků

TIP NA VÝLET ¢ TIP NA VÝLET ¢ TIP NA VÝLET ¢ TIP NA VÝLET ¢ TIP NA VÝLET
¢

¢

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Vás zve na MUZEJNÍ NOC v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova
pátek 8. června od 17 h
V programu vystoupí: táborská skupina Pouličníci, skupina historického šermu Fedrfechtýři, národopisný soubor Doudleban, Flašinetář, Kejklíř Půpa, Divadlo Máma a Táta, řemeslný jarmark.
Pro děti bude připraven zábavný program.

PARK EXOTICKÝCH ZVÍŘAT Dvorec
Otevírací doba:
květen až srpen 9:00-18:00, září a říjen 9:00-17:00
neděle 10. červen - Dětský den,
celodenní doprovodný program pro děti

¢

X. ročník TROCNOVSKÉ MEDOBRANÍ

¢

HRADNÍ - STRAŠIDLÁCKÉ SLAVNOSTI

sobota 30. června od 14 h, u Krčmy Jana Žižky z Trocnova
14 h
vystoupení folklórního souboru Malý Furiant
14,30
hraje kapela Krystal
Včelařská výstava, bohatá tombola, vytáčení medu a další.
sobota 23. června od 16 do 23 h
Státní hrad N. Hrady
Program bude nabízet čarování, divadla, muziku, tancování, kouzelníka, starodávný dokolotoč, večerní stezku odvahy hradním příkopem a kouzelnou alchymii ve sklepení, ohňovou show a další
roztodivnosti .
Průvodcem celých slavností bude kejklíř Vítek, t. č. na chůdách.
Strašidlácké kostýmy či jiné podobné úpravy zevnějšku budou s radostí vítány.

¢

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Chcete poznat věci, o kterých se ve škole neučí? Vždyť záhada je jen
zákonitost, kterou jsme ještě nepoznali. Na to, co vás zajímá, se můžete zeptat biotronika Tomáše Pfeiffera v neděli 10. 6. v 15 h v Českých Budějovicích, Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 14.
Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické
působení formou rozloučení. www.dub.cz

¢

TROCNOVSKÉ DĚTSKÉ DOVÁDĚNÍ

¢

PENZION KAMÍNEK,

sobota 16. červen od 14 h, u Krčmy Jana Žižky z Trocnova
soutěže pro děti, Od 17 h hrají Pěšáci
Byňov 64, Nové Hrady (www.penzion-kaminek.cz)
pro Vaši radost pořádá:
29. 6.
Luboš Pospíšil + kapela 5P + Vladimír Merta
14. 7.
Vinobraní na Kamínku - výborná cimbálová muzika +
3 renomovaná vinařství z Velkých Bílovic
After párty blues rock Fontanela, CB
Vstupné 400 Kč (v ceně ochutnávka vín
a dvě láhve vína dle vlastního výběru)
10. 8.
Radim Hladík + Blue Effect
After párty - Strong coffee ( akustické hraní)
25. 8.
Blues festival 2012 od 16 h
31. 8.
Jiří Macháček + Mig 21- závěr sezóny na Kamínku
+ After párty - Strong coffee (akustické hraní)
Začátky zahradních slavností v cca 20 h, konec ve 24 h.
www.penzion-kaminek.cz
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PAVEL SLÁMA

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

Kosmetický Salon
Šárka Michnerová
Náměstí 70, Ledenice

Město Borovany

Karel BÁRTA

přijme

Nová 354, 373 12 Borovany

tajemníka městského úřadu
Uzávěrka doručení přihlášek je
11. 6. 2012 do 12.00 hod.
Bližší informace na úřední desce
www.borovany-cb.cz
nebo na tel.: 387 001 345.

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

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
~ PEDIKÚRA ~
~ MANIKÚRA ~
Dárkové poukazy
v prodeji
Objednávky na tel. č.: 728 130 000

www.ledenice.cz

červen 2012
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Zámečnictví Radek Beran, Zaliny 22, 370 06 České Budějovice
1.
2.
3.
4.

Výroba drobných ocelových konstrukcí.
Výroba bran, branek, plotů apod.
Povrchové úpravy: pozink, práškové lakování dle RAL, nátěr, nástřik.
Svařování, vrtání, broušení.

www.zamecnictvi-beran.com, e-mail: beran22@centrum.cz

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE
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KOMISNÍ PRODEJ
oblečení a potřeb

+ SECOND HAND

Dům služeb 1. patro, 373 12 Borovany
Vás zve k návštěvě
PO-PÁ 8.30-17.30 h
Tel. č. 725 277 339

MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

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 - 16,00
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.

ZEMNÍ PRÁCE

Robert ŽAHOUR, tel. č. 602 889 782
Dr. Stejskala 11, 373 11 Ledenice
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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.

