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Zdarma

INFORMACE OBČANŮM
Místní knihovna v Ledenicích
oznamuje:

ZAVŘENO
ve čtvrtek 18.2. – dovolená

Pečovatelská služba
Ledax o.p.s. v Ledenicích

Mezi 9. a 10. lednem byly i Ledenice zasypány vydatným přídělem sněhu. Kalamitu i následné odklízení sněhu se podařilo zvládnout bez vážnějších potíží. Zimní ráz počasí bude zřejmě přetrvávat i nadále a proto znovu prosíme řidiče o ohleduplné parkování tak, aby jízdní pruh zůstal
volný alespoň v šíři 3 m, jen tak je možné provést zimní údržbu vozovek.
Zároveň děkujeme všem občanům, kteří se i nadále starají o schůdnost chodníků před svými
domy.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 6. ledna 2010
Rada městyse projednala:
 záměr hlavních investičních akcí na rok
2010 a seznámila se s požadavky osadních
výborů.
Rada městyse schválila:
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemku 1675/18
v k.ú. Ledenice Dvořák – úprava NN s firmou E.ON Distribuce a.s. za jednorázovou
úplatu 1.000,- Kč. Tato smlouva se uzavírá
na základě smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení práva věcného břemena, která byla
uzavřena dne 6.11.2008.

POZVÁNKA
na
XXI. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Ledenice.
Středa 24. únor 2010 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti
radnice v Ledenicích.

 smlouvu o dílo s firmou SETERM CB a.s.
na realizaci stavby „El. instalace veřejného
osvětlení v části obce Hrad“. Cena za dílo
ve výši 314.216,- Kč + DPH.
 návrh smluv o budoucí směnné smlouvě:
s Ing. Miroslavem Vítem st., bytem Zborov
a s Ing. Miroslavem Vítem ml., bytem České Budějovice s tím, že rada městyse akceptovala připomínky k této smlouvě podané
Ing. Vítem st. a Ing. Vítem ml.
Rada městyse neschválila:
 pronájem pozemku KN 3615/1 v k.ú. Ledenice žadateli Karlu Kolouchovi za účelem
umístění mobilních buněk.
Sdružené lesy
Ledenice a Borovany
oznamují svým členům, že v měsíci březnu
2010 se bude konat výroční členská schůze,
při které bude zvoleno nové představenstvo. Bližší termín bude oznámen v březnovém čísle Ledenického zpravodaje.
Ing. Jan Jiráček

Společnost Ledax o.p.s. rozšířila od
1.1.2009 poskytování pečovatelské služby
na území okresů České Budějovice a Jindřichův Hradec, tedy i na území Ledenic.
V době našeho prvního výročí bychom Vás
rádi informovali o některých změnách, které
se hned z počátku roku 2010 udály. První
významnou změnou byl odchod pečovatelky – paní Hany Jindrové – do starobního důchodu. Touto cestou bychom paní Jindrové
chtěli velmi poděkovat za výbornou práci,
kterou odvedla a dovolujeme si jí, jménem
společnosti Ledax o.p.s., popřát klidná a
odpočinková léta strávená v důchodu. Na
pozici pečovatelky nastoupila nově paní
Miroslava Mrkvičková. Doufáme, že ze
stran uživatelů služeb Pečovatelské služby
Ledax o.p.s. změna nezasáhne do úrovně
kvality služeb a do budoucna půjde o oboustrannou příjemnou spolupráci.
Další novinkou je rozšíření nabídky dovozu obědů z restaurace Drinks od února
2010. Tato restaurace nabízí výběr ze čtyř
druhů jídel denně v ceně 55 a 60 Kč. Rozvoz obědů z restaurace Na Plácku, kde je
cena oběda 55 Kč, bude pokračovat dle
přání i nadále.
Pečovatelská služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
postižení a rodinám s dětmi (v případě narození trojčat). Mezi základní poskytované
úkony patří:
w pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (např. aktivní pomoc při
jídle, pomoc při oblékání, pomoc při
prostorové orientaci)
w pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např.
koupání, sprchování, péče o pokožku)
w poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. dovoz jídla, pomoc při
přípravě, servírování stravy)
pokračování na str. 2
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PRVNÍ POLOLETÍ
školního roku 2009 – 2010
Statistika výsledků hodnocení prospěchu a
chování žáků ZŠ Ledenice za 1. pololetí školního roku:
Celkový počet . . . . . . . . . . 189 žáků
Počet na I. stupni . . . . . . . . . 114 žáků
Počet na II. stupni . . . . . . . . . 75 žáků
Počet ročníků . . . . . . . . . . . . 9
Počet tříd . . . . . . . . . . . . . 10
Počet učitelů . . . . . . . . . . . . 14
Asistenti pedagoga . . . . . . . . . 1
Vyznamenání . . . . . . . . . . . 86 žáků
Z toho samé jedničky . . . . . . . 53 žáci
Dostateční . . . . . . . . . . . . . 37 žáků
Nedostateční . . . . . . . . . . . . 2 žáci
Pochvaly. . . . . . . . . . . . . . 32 žáci
Napomenutí třídního učitele . . . . 6 žáků
Důtka třídního učitele. . . . . . . . 8 žáků
Důtka ředitele školy . . . . . . . . 0
Snížený stupeň z chování. . . . . . 3 žáci
Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ proběhl
22. a 23. ledna 2010. K zápisu se dostavilo
26 dětí. Z tohoto počtu jsou podány některé
žádosti o odklady školní docházky a nově i žádosti o přijetí do školy dětí narozených po
1. září 2004. Vyřízení těchto žádostí je podmíněno odborným vyšetřením dětí v pedagogicko - psychologické poradně.
Do první třídy 1. září 2010 nastoupí pravděpodobně 21 dětí.
Mgr. Josef Cukr
ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

Pečovatelská služba Ledax ...
(pokračování ze str. 2)
w pomoc při zajištění chodu domácnosti např.
úklid domácnosti, praní a žehlení prádla,
nákupy, pochůzky)
w zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (např. doprovody k lékaři, osobní pochůzky).
Pečovatelská služba je poskytována za
úhradu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ceník naleznete na internetových stránkách – www.ledax.cz, na nástěnce u kanceláře pečovatelské
služby či osobně od vedoucí střediska.
Snahou Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
je i v následném období zkvalitňovat rozsah i
dostupnost poskytovaných služeb a doplňovat
tyto a další navazující služby. Budeme rádi za
Vaše případné podněty. V případě zájmu o informace o Pečovatelské službě Ledax o.p.s.,
kontaktujte prosím vedoucí střediska Bc. Michaelu Jarošovou.
Kontakt:
Bc. Michaela Jarošová, vedoucí střediska
tel: 725 071 958, 386 321 093
email: michaela.jarosova@ledax.cz
www.ledax.cz

Při zápisu do první třídy jsme u paní učitelky Mgr. Aleny Kopáčkové zastihli předškoláka Štěpána Kadlece.

ZÁPIS dětí do Mateřské školy v Ledenicích
pro školní rok 2010 – 2011 proběhne ve dnech
15. – 17. března 2010 vždy od 16.30 do 18.00 hod.
v Domě s pečovatelskou službou Ledenice
K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které
byly u zápisu už loňský rok a nebyly přijaty
k předškolnímu vzdělávání.
Rodiče s sebou přinesou
rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a vyplněnou přihlášku k zápisu do MŠ.
Tiskopis žádosti a přihlášky je třeba si vyzvednout předem a to od 1. března 2010 každý pracovní den ve třídě MŠ, která je
dočasně umístěna v Domě s pečovatelskou
službou v Ledenicích v době od 6.00 do
16.30 hod.
Pravděpodobnost přijetí
je zvýšena přístavbou budovy MŠ, která
bude dokončena v jarních měsících a kapacita MŠ Ledenice se tak od 1. září 2010 rozšíří
o jednu celou třídu.
Vyzvednutí rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se bude vydávat ve
dnech 19. - 21. dubna 2010 vždy od 15.45 do
16.30 hod. v Domě s pečovatelskou službou
Ledenice.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v Mateřské škole Ledenice
1. Volná kapacita MŠ
2. Děti předškolní a děti s odkladem
školní docházky
3. Děti přihlášené na celodenní docházku
4. Děti s nástupem 1. září
5. Trvalé bydliště zákonných zástupců
dětí v Ledenicích
6. Sourozenci již umístěných dětí zaměstnaných zákonných zástupců dítěte

7. Zaměstnanost zákonných zástupců dítěte
8. Děti, které dovršily věku 4 let
9. Dosažení 3 let věku dítěte k 1. září
10. Děti, které přišly k zápisu a žádost
o přijetí byla podána v řádném termínu
11. Děti, které jsou přihlášeny k celodenní docházce a jejichž matka je na mateřské dovolené s dalším dítětem
12. Opakované žádosti o umístění dětí,
které nebyly přijaty v loňském školním roce
13. Děti pracujících samoživitelů
14. Děti, které mají podánu žádost pouze
v naší MŠ
15. Ostatní děti zaměstnaných zákonných
zástupců
16. Děti na 4 hodiny denně, které dovrší
4 let věku během školního roku
17. Ostatní děti
Podmínky docházky do MŠ Ledenice
1. Platit pravidelně předepsanou úplatu
2. Dbát na pravidelnost docházky
3. V případě delší nedocházky dítěte do
MŠ z jiných důvodů než zdravotních
bude s rodiči jednáno o ukončení docházky dítěte a jeho vyřazení z evidence
Uzavření MŠ Ledenice o hlavních
prázdninách
Mateřská škola Ledenice bude o hlavních
letních prázdninách zcela uzavřena
od 12. července do 22. srpna 2010

únor 2010

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

3

Tříkrálové koledování 2010

Tříkrálová sbírka proběhla letos opět druhý
víkend v lednu jako v loňském roce. Všichni
koledníci i dárci jsou určitě zvědaví, kolik se
letos vybralo pro potřebné. A tak je to tady!
Kdo by si myslel, že je to jen tak vyjít na
koledu, ten se mýlí. Tíha organizace leží už
tradičně na paní S. Králíkové, hlavní postavě
této akce v Ledenicích. Ta vypere a vyžehlí
královská roucha i koruny, sepíše plnoleté vedoucí skupinek, vyplní tabulky účastníků,
spolupracuje se školou, kde máme ledenickou
„líheň králů“, zajistí dovoz křídy, bílého zlata
(tedy cukru) i zapečetění pokladniček na úřadu městyse, obleče koledníky ve dny „D“, dále
je třeba zajistit jejich občerstvení i kázeň a nakonec zlikvidovat i všechny loužičky z roztátého sněhu ve farním sále… Možná je toho
v tomto výčtu ještě málo, ale i tak jistě žasnete,
jak se to dá zvládnout. Pochopitelně farníci nenechají paní Králíkovou, jak se říká, ve štychu,
a tak se úkoly rozdělily. A vše se povedlo. Je
třeba ocenit nasazení všech a zvláště těch, kteří v mrazu vyrazili do terénu a koledovali a
zpívali a psali požehnání pro nový rok na veřeje domu. Myslím ale, že kdo se akce účastnil,
nelitoval. Děti se staly na chvíli důležitými
králi s opravdu vznešeným posláním a navíc
dostaly letos na památku módní head vyzdobený jak jinak než hvězdami. A ty, které schovaly pro nejmenší vánoční cukroví a vařily pro
zkřehlé koledníky čaj, měly potěšení z malovaných tvářiček dětí a jejich radosti i zpívání i
vyprávěných zážitků z našeho městyse.

Chodilo tedy opět 16 skupinek králů jako
minulý rok, a to v sobotu i v neděli.
Poděkování ale patří nejen všem organizátorům, koledníkům, ale samozřejmě dárcům.
Vybralo se opravdu rekordně! Krize nekrize, musíme si přiznat, že se nám vede opravdu
lépe, než mnohým na naší planetě. A to se projevilo i v tom, že se letos vybralo víc než loni.
Všem dárců patří upřímné poděkování, je dobře vědět, že občané z Ledenic, Zalin, Ohrazení
a Ohrazeníčka i z Trocnova jsou opravdu štědří a umějí se rozdělit s těmi, kdo potřebují. Je
to dobré znamení, a když jsou naše děti u toho,
je tady i naděje, že jim jako dospělým pak také
nebude zatěžko pomoci druhým.
V Ledenicích dosáhla sbírka částky 38.273 Kč
v Zalinech
3.470 Kč
v Ohrazeníčku a Ohrazení
7.515 Kč
ve Zborově
3.650 Kč
tedy celkově
52.908 Kč
Jména všech letošních králů máme opět
k dispozici.
Urozeným rodem – tedy pohotovostí pomoci druhým – jsou obdařeni všichni v tabulce účastníků této akce:
Vedoucí / Králové
LEDENICE
Jana Hajná
Jakub Hajný, Marek Volf, Jan Votruba
Karla Herdová
Michal Mrkva, Elena a Vilém Herdovi,
Jana Šourková
Adéla Chadimová
Jakub a Ondřej Bodžárovi, Tadeáš Chadima
Jitka Jordanovová
Tomáš a Lukáš Jordanovovi,
Štěpánka Dastichová, Tomáš Trtílek
Jana Králíková
Veronika Panušová, Iveta Holomelová,
Lucie Šáchová
Richard Kubín
Marie, Josef a Anna Kubínovi

Počet obyvatel k 31.12.2009
Obec
Část obce

počet

muži

ženy

přistěhovalí

vystěhovalí

narození

zemřelí

Ledenice

1855

932

923

21

35

21

19

Růžov

7

5

2

0

0

0

0

Zborov

190

91

99

6

5

2

0

Ohrazení

111

60

51

3

2

1

3

Ohrazeníčko

65

35

30

8

0

0

0

Zaliny

99

53

46

0

0

0

2

CELKEM

2327

1176

1151

38

42

24

24

muži

18

15

11

15

ženy

20

27

13

9

Počet uzavřených sňatků občanů z Ledenic a přilehlých osad v roce 2009 bylo celkem 10,
z toho 4 byly uzavřeny v Ledenicích.
Jana Havlová, matrikářka

Vladimíra Matušková
Marcela Matušková, Kateřina a Petr Pelikánovi
Veronika Míková
Kryštof a Tadeáš Míkovi, Eliška Hluštíková
Miroslava Fixová
Kateřina a Michaela Fixovy,
Karolina Švarcová
Vladimíra Šebestová
Radek Šebesta, Filip Koudelka,
Daniel Schiecha, Robin Havel
Eva Šrajerová
Pavel Vazda,
Petr, Václav a Antonín Šrajerovi
Pavlína Uhlířová
Ludvík Uhlíř, Kateřina Hořejší,
Kristýna a Žaneta Kadlečkovy
Jana Votrubová
Magdalena Dastichová,
Vendula Sporerová, Tomáš Tachecí
ZALINY
Stanislav Bláha
Nikola Dosoudilová, Ondřej Viktora,
Filip Pitra
OHRAZENÍČKO, OHRAZENÍ
Pavel Hronek,Lukáš Hinterhölz
Tereza a Vojtěch Hronkovi, Marie Ourodová
ZBOROV
Jaroslav Tůma
Vendula, Barbora a František Kadlecovi
Tříkrálové koledování je tedy letos za
námi, ale věříme, že v roce příštím proběhne
v Ledenicích zase a opět s radostí.
Štědrost našich občanů tak neskončila. V neděli 24.1. v reakci na katastrofu na Haiti vyhlásila Česká biskupská konference celostátní sbírku,
která se uskutečnila ve všech kostelech. V naší
farnosti se vybralo 12.584 Kč. Všem dárcům
patří velký dík za jejich obětavost.
Ing. Pavel Poláček, jáhen
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci únoru oslaví své jubileum:
70 let
Miloslava Kleinová z Ledenic
75 let
Marie Šimková z Ledenic
80 let
Bedřich Kadleček z Ledenic
86 let
Marie Jiskrová z Ledenic
88 let
Marie Tůmová z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Karlem Fraňkem z Ledenic,
zemřel dne 18.1 2010 ve věku
nedožitých 80 let.

Další mistr světa v Ledenicích
V říjnu loňského roku reprezentoval ledenický občan Přemysl Šesták Českou republiku
na Mistrovství světa v TAEKWON-DO v Petrohradu. Vybojoval zde titul mistra světa ve
speciálních přerážecích technikách. Na rozhovor s ním se můžete těšit v březnovém Ledenickém zpravodaji.
Děkujeme všem přátelům a známým za
účast na posledním rozloučení s panem
Karlem Fraňkem, které se konalo dne
25.1.2010. Děkujeme všem za květinové
dary a projevenou soustrast.
rodina Fraňkova

Děkujeme všem známým a přátelům, kteří
se přišli naposledy rozloučit s Ing. Kateřinou Kučerovou dne 7. 1. 2010. Děkujeme
za projevenou soustrast a květinové dary.
rodina Kučerova

Venkovská tržnice
Program RC Ledňáček
Ó Čtvrtek 4. 2., od 10.00 do 12.00
Keramika pro maminky
Jste na mateřské dovolené? Přijďte si
vyrobit něco pro radost. Vaše malé děti
si zatím pohrají v naší herně nebo mohou plácat s Vámi:)

Ó Pondělí 8. 2., od 16.30 do 18.30
Výroba krmítka pro ptáčky
Ó Čtvrtek 11. 2., od 10.00 do 12.00
Výroba šnečků ze čtvrtky
I ti nejmenší si zvládnou pomocí stočeného proužku čtvrtky a tiskátek vyrobit
nádherného šnečka.

Ó Pondělí 15. 2., od 16.30 do 18.30
Tluče bubeníček
Tanečky, písničky, říkadla a hraní na
hudební nástroje pro nejmenší děti.

Ó Čtvrtek 18. 2., od 10.00 do 12.00
Keramika pro maminky
Jste na mateřské dovolené? Přijďte si
vyrobit něco pro radost. Vaše malé děti
si zatím pohrají v naší herně nebo mohou plácat s Vámi:)

Ó Pondělí 22. 2., od 16.30 do 18.30
Výroba zvířátek z papírových
ruliček
Ó Čtvrtek 25. 2., od 10.00 do 12.00
Poznávání zvířátek a jejich
vylepování do obrázku
Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost je dobrovolný. Program i herna jsou
přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let.
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Koncem roku jsme ukončili první etapu
sběru dat pro databázi místních podnikatelů z
regionu Sdružení Růže. Podařilo se nám shromáždit kontakty na více než 500 podnikatelských subjektů a 60 veřejně prospěšných
spolků či neziskových organizací. Tato databáze specifická pro náš region bude v druhé
polovině roku veřejně přístupná na internetu a
dá i základ pro tištěný katalog. Se sběrem dat
nám pomáhalo deset terénních pracovníků. Ne
všude se však setkali s pochopením a s důvěrou, ne všude se jim podařilo vyhledat a oslovit
ty, kterým by umístění v databázi mohli nabídnout. V katalogu podnikatelů, který v tomto
roce poputuje zdarma do všech domácností
v regionu, tak bude chybět celá řada řemeslníků i profesí, které určitě někdo hledat a potřebovat bude. Je škoda objednávat jinde služby,
které může poskytnout někdo z našeho okolí.
Tím, že necháme vydělat našim podnikatelům, pomáháme rozvoji našeho regionu, kde
se tak udrží víc peněz a bude víc pracovních
příležitostí.

Ještě před umístěním do speciálního vyhledávače na internetu bude soupis podnikatelů a jimi poskytnutých dat k nahlédnutí na
http://mas.sdruzeniruze.cz. Zde je možné
vlastní data zkontrolovat. Pokud zjistíte jakékoliv nesrovnalosti nebo budete mít zájem
o rozšíření informací, prosím, pište na guthova@cb.gin.cz. Pokud v databázi ještě nejste a
budete mít zájem o zařazení, můžete na uvedenou adresu poslat vyplněný dotazník (na webových stránkách ke stažení), popřípadě
zavolejte do kanceláře MAS (724 643 050).
Je možné rozšiřovat a doplňovat i databázi
neziskových organizací.
Sběr dat bude dále pokračovat a bude průběžně doplňován a aktualizován na webových
stránkách, které nyní připravujeme. Z první
etapy sběru bude vydán tištěný katalog. Zvažte, pokud v databázi ještě nejste zahrnuti, zda
se do ní nechcete ještě teď přihlásit, protože s
aktualizací tištěného regionálního katalogu se
v dohledné době nepočítá.
Zuzana Guthová,
manažerka MAS Sdružení Růže

Žraloci Ledenice vás zvou na jednodenní zájezd do

MUZEA BUDOUCNOSTI v Linci
(Ars Electronica Center)

V sobotu 13. března 2010
Doprava: 190,- Kč autobus, platí se předem
Vstupné: dítě, student 4 €, dospělý 7 €, bude vybíráno v autobuse.
Přihlášky přijímáme do 8. března 2010.
Odjezd: v 8.00 hod. z Č. Budějovic od DDM
v 8.30 hod. z autobusové zastávky v Ledenicích
Prohlídka muzea budoucnosti a historického centra Lince.
Cestou zpátky je možná krátká prohlídka města Freistadt (dle domluvy).
Návrat okolo 19 hodin. Svačinu s sebou.
Podrobné informace (+ přihlášky):
Hana Korčáková tel. č. 724 094 869, korcak@ddmcb.cz
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TJ SLAVOJ – oddíl kopané

¢ KERAMIKA PRO MAMINKY
S DĚTMI
Kurz je zaměřen pro maminky na mateřské dovolené, které nemají možnost
využít již několik let probíhající večerní
keramický kurz.
Přijďte se i se svými dětmi seznámit
s keramickou hlínou, vyrobit si s námi
něco hezkého i praktického.
Zahájení bude dne 4.2. od 10.00-12.00 h
Keramické tvoření bude probíhat v prostorách RC Ledňáčka
Setkávat se budeme každých 14 dní
v uvedeném čase
Cena kurzu za 1/2 roku je 300,- nebo
40,- za každou návštěvu – v ceně kurzu
je zahrnuta hlína, glazury i výpal v keramické peci.
¢ KERAMICKÝ KROUŽEK
PRO DĚTI
V tomto nově otevřeném kroužku rádi
přivítáme děti předškolního i školního
věku.
Děti zde budou mít možnost si vyrobit
spoustu výrobků, kterými pak budou
moci potěšit své nejbližší. Práce s hlínou
podporuje u dětí motoriku, soustředěnost a zároveň dává průchod tvořivosti a
fantazii.
Zahajovací shůzka proběhne dne 4.2.
od 16.00 - 17.00 hod.
S dětmi se budeme setkávat v prostorách ledenické hasičárny a to každý
čtvrtek.
Cena kroužku za 1/2 roku je 500,¢ PÍSKÁNÍ PRO ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ
Kurz hry na zobcovou flétnu pro děti od
5 let.
Alergici a astmatici, aktivní rodiče nebo
prarodiče vítáni.
Pod lektorským vedením pí Ivy Plojharové.
Info schůzka proběhne v prostorách RC
Ledňáček dne 2.2.2010 od 15.00 hod.
S dětmi se budeme setkávat v prostorách RC Ledňáček a to každé úterý.

Radek Šíma novým trenérem
fotbalistů Slavoje Ledenice
Do odvetných jarních
zápasů I.B třídy mužů
nastoupí ledeničtí fotbalisté pod vedením
nového trenéra Radka Šímy. Pro příznivce ledenického fotbalu jsme připravili tento
krátký rozhovor.

POZVÁNKA NA

Zimní turnaj
ve stolním tenise
V ZALINECH
sobota 20. únor 2010
kulturní sál Zaliny
přihlášky od 9 do 9.45 hod.
v hasičské klubovně

Radku, jak se vůbec zrodilo Vaše působení
v Ledenicích?
Oslovili mě pánové Zdeněk Vitoušek a Vašek Fabián s tím, zda bych nechtěl od jarní sezóny vést místní fotbalisty. Já jsem si vzal
nějaký čas na rozmyšlenou a po zvážení všech
pro a proti jsem nabídku přijal. Podotýkám, že
na moje rozhodnutí mělo také vliv to, že moje
matka pochází z Ledenic a já jsem tady u dědy
a babičky Petrášových často trávil prázdniny.
Kdy a kde jste s fotbalem začínal a jaké byly
Vaše dosavadní fotbalové kroky?
S fotbalem jsem začínal v mém rodišti
v Týně na Vltavou, kde jsem hrál za žáky, dorost i muže. V 17 letech jsem přestoupil do
tehdy divizního Milevska, zde jsem odehrál
dvě sezony a poté si mě vyhlédlo českobudějovické Dynamo, se kterým jsem pod trenérem Přenosilem zažil postup do 1. ligy. Potom
následovalo 5 let v druholigové Příbrami,
1,5 roku v divizním Olešníku a ve 27 letech
jsem odešel na dlouhých 15 roků do sousedního Rakouska ( mimo jiné Union Haag, Weiseburg, … a naposledy Eibenstein). Po návratu
domů jsem nějaký čas působil jako hrající asistent trenéra v českobudějovické Slavii. No a
nyní přišla nabídka na trénování v Ledenicích.
Jak jste zde zatím spokojený a jaké máte
s místními fotbalisty plány?
Za tu krátkou dobu co u týmu jsem, spokojenost zatím převládá. Trénovat jsme začali
v polovině ledna. Scházíme se dvakrát týdně
plus zápas na umělé trávě zimního turnaje

Přihlašovat se můžete
na tel. čísle 728 889 616 nebo 606 268 855
nebo na rclednacek@seznam.cz

¢ MASOPUST

Ò
Letos se koná dne 13. 2. od 15.30 hod.
na náměstí.
Potom se masopustní průvod přesune
do hasičárny, kde bude pokračovat maškarní rej.
Vstupné 10,- , pro členy RC Ledňáček 8,-

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů v Ledenicích
děkuje všem firmám, soukromým podnikatelům a živnostníkům za darované ceny do
tomboly hasičského plesu.

5

Masopust 2009, RC Ledňáček

v Borovanech. Zde se vlastně seznamuji s kvalitami jednotlivých hráčů.
A jaké mám plány? Já bych především
chtěl navázat na úspěšné působení mého předchůdce trenéra Petra Vítovce. Doufám, že
v odvetných jarních zápasech potrápíme především leadery soutěže, a to mužstva Borovan
a Ševětína a také, že dobrými výkony přilákáme ledenické fanoušky na zápasy jak doma tak
i venku.
Děkuji za rozhovor.
(MF)
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH

10. únor 2010

Pražské
kytarové kvarteto

únor 2010

Badminton v Ledenicích
Sokol Ledenice uspořádal ke konci roku několik otevřených badmintonových turnajů. Ještě
před Vánocemi se sešly děti, po svátcích na turnaji dospělých šestnáct sportovců. Přijeli i zástupci z Borovan a co nás potěšilo, nezalekl se místní přesily ani hráč z Jičína.
Za oddíl badmintonu Mgr. Marie Dudová

Marek Velemínský, Václav Kučera
Jan Tuláček, Patrick Vacík
Kulturní dům Trhové Sviny
středa 19.00 hod.
Koncerty jsou pořádány za finanční
podpory Jihočeského kraje
Informace: ZUŠ T. Sviny,
tel. 386 322 487, e-mail: zusts@quick.cz

Poslední den v roce patřil velmi oblíbenému
turnaji, ve kterém dvojici tvoří vždy rodič a Vánoční turnaj dospělých – zasloužené vítězdítě. Vítěznou cenu si odnesla dvojice Jaro- ství patří dvojici Lucie Titzová – Jaroslava
slav Tachecí – Tomáš Tachecí
Koblasová

PLESOVÁ SEZÓNA POKRAČUJE
plesy v Ledenicích
Ó 12. 2. pátek

Maškarní ples
Vlastenecko-dobročinná obec
baráčnická VITORAZ
sokolovna
Začátek: 20.00 hod.,
Hraje: S.A.M.
Vstupné: masky 40,- Kč,
ostatní 80,- Kč
Bohatá tombola!
Ó 6. 3. sobota

SPORTOVNÍ PLES
TJ Slavoj a TJ Sokol Ledenice
sokolovna
Začátek: 20.00 hod.,
Hraje:Variant
Vstupné:100,- Kč
Bohatá tombola!
Soutěže se sportovní tematikou

plesy v sále Zborovské Bumbálky
Ó 13. 2. sobota

MAŠKARNÍ PLES
SDH OHRAZENÍČKO
Začátek: 20.00 hod., hraje: S.A.M.
Vstupné: masky 50,- Kč, ostatní 100,- Kč
Bohatá tombola!
Ó 27. 2. sobota
SPORTOVNÍ PLES
TJ SOKOL ZBOROV
Začátek od 20.00 hod., Hraje: S.A.M.
Vstupné: 70,- Kč, Bohatá tombola!
Ó 13. 3. sobota

2. BÁL ZBOROVSKÉ BUMBÁLKY
Začátek od 20.00 hod., Hraje: S.A.M.
Vstupné: 70,- Kč, Bohatá tombola!
ples v Zalinech
Ó 27. 2. sobota

ŽIVNOSTENSKÝ PLES
Začátek od 20.00 hod., Hraje: MONIKA
Vstupné: 100,- Kč, Bohatá tombola!

Turnaj v Prší
V úterý 29.12. byl zakončen 5 dílný turnaj ve hře Prší. V pěti kolech se
scházelo pokaždé kolem 20 až 24 hráčů. Čtyři kola se započítávala, nejhorší výsledek se škrtal.
Nejúspěšnějším hráčem se stal Milan Nechanický s celkovým počtem
17 bodů,
2. Karel Kolouch 18 bodů, 3. Jiří Jindra 21 b.,
4. Pavel Holomel 22 b., 5. František Tourek 24 b.,
6. Anton Karchňák 26 b.
Vítěz dostal pohár pro Pršáka r. 2009.
Koncem února v pátek 26.2. v 18 hod. začne nový turnaj pro rok
2010. Opět bude 5 zápolení. Přijďte si také zahrát!
O velikonoční sobotě 3. dubna od 14.00 hod. se hraje Bulka. Na tento karetní turnaj se pravidelně sjíždí kolem 50 hráčů.
Děkuji sponzorům, kteří přispívají na tyto turnaje.
Pavel Holomel, informace na tel. č. 607 878 203

Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA
Po, Pá
St
Út, Čt

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.

–– N O V I N K A ––
PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE

dle objednání v kadeřnictví
Ü Prodej vlasové kosmetiky
– péče, styling
Ü Prodej dárkových poukázek
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
l

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví
Bílina zaplachtovanými kamiony

l

brikety pytlované

l

hnědé uhlí

l

uhlí ořech 2 - Bílina

l

brikety

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!

tel.: 387 995 427, 607 100 980
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 hod. 11.30 – 16.00 hod
sobota 7.00 – 12.00 hod.
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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

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK
Tel. č. 608 761 236
AEROBIK VE ZBOROVSKÉ BUMBÁLCE

Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů

8.2.2010, 22.2.2010, vždy od 19.15 do 20.30
S sebou dostatek pití, sportovní obuv, ručník a podložku.
Cvičení je vhodné i pro začátečníky! Cena: 20 Kč
Na setkání se těší Pavla – 607 852 461

„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

MIMOŘÁDNÉ INTENZIVNÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ
A SÁDROKARTONÁŘSKÉ
PRÁCE

KURZY ANGLIČTINY
Pro rychlé a trvalé zvládnutí širokých základů
anglické mluvnice.
Kurzy v rozsahu 60 vyučovacích hodin a v trvání 7,5 týdne budou
probíhat v pátek po pracovní době a v sobotu dopoledne.
Začátek kurzů po vzájemné dohodě.
Počet účastníků kurzu 4 – 6.

KOMPLETNÍ ELEKTROINSTALACE
ROD. DOMŮ A BUDOV
¦ hromosvody
¦ revize, opravy
montáž satelitních kompletů
MONTÁŽ SÁDROKARTONOVÝCH
SYSTÉMŮ
¨ půdní vestavby, příčky
¨ podhledy, předsazené stěny
¨ tepelné izolace

RNDr. Eva Dvořáková Nádražní 418, Borovany

Milan Gabriška

Mobil: 608 276 330

F. Sládka 340, 373 11 Ledenice,
mob. 723 598 058

e-mail: eva.dvor@gmail.com
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