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Zdarma

KOMUNITNÍ
ŠKOLA LEDENICE
Od září 2010 do června 2011 budou v hlavní budově základní školy probíhat jednou
týdně tyto kurzy:
n ANGLIČTINA - pro začátečníky
- pro pokročilé
n NĚMČINA
- pro pokročilé
Ceny jazykových kurzů jsou za pololetí
900 Kč tj. cena jedné vyučovací hodiny
(45 min.) je 25 Kč, kurz 1x týdně 90 min.,
učební materiály v ceně.
n POČÍTAČOVÉ - pro začátečníky
- pro pokročilé
Ceny počítačových kurzů, které budou probíhat od září do prosince jsou 650 Kč za
13 lekcí = 26 vyučovacích hodin tj. cena
jedné vyučovací hodiny 25 Kč.

Tradiční řemeslné kurzy:

Na základě požadavku osadního výboru byla
místními zborovskými firmami vybudována
nová autobusová zastávka. Ta bude sloužit
zejména dětem při jejich cestě do školy, ale i
starším lidem při cestě k praktickému lékaři do
Ledenic. S touto zastávkou se podařilo zrekonstruovat i plakátovací plochu a nástěnku
před prodejnou potravin, která si to také už zasloužila.
Rodiče touto cestou děkují městysu Ledenice

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice konaného dne 5. 5. 2010
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu starosty městyse o činnosti Rady
městyse.
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok 2009 od Krajského úřadu oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí ze dne 16.2.2010, na vědomí vzalo také, že zjištěné chyby a nedostatky
dle výše uvedené zprávy nemají závažnost
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 pod
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
 zprávu z provedené kontroly Kontrolního
výboru Zastupitelstva městyse ze dne
8.4.2010.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 závěrečný účet a souhlasí s celoročním hospodařením městyse Ledenice za rok 2009

dle ustanovení § 17 odst. 7 zákona č.
250/2000 Sb. s výhradou, na jejímž základě
přijímá opatření potřebná k nápravě: Zjištěné méně závažné chyby a nedostatky budou
účetně odstraněny nejpozději do 30.11.2010.
 „Návrh dodatku ke koncepci ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice – oblast materiální“ zpracovanou
ředitelem Mgr. Josefem Cukrem s časovým
výhledem do roku 2013.
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity, kterou se
ruší část V. OZV o místních poplatcích č.
1/2003. Nová vyhláška nabývá účinnosti od
1.6.2010.
 finanční vztah rozpočtu zřizovatele městyse
Ledenice k rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice pro rok 2010. Rozpočet ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice pro rok 2010. Odpisový plán ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice na rok 2010.
pokračování na str. 2

n KORÁLKY, FIMO TECHNIKA
Cena: 400 Kč za 8 lekcí / 16 hod. + materiál
n VITRÁŽE ( šperky)
Cena: 400 Kč za 8 lekcí / 16 hod. + materiál
n HEDVÁBNÉ ZÁVĚSNÉ
DEKORACE
Cena: 300 Kč za 3 hodinový kurz
n MALOVÁNÍ NA SKLENĚNÉ
LAMPIČKY
Cena: 320 Kč za 3 hod. kurz,
materiál v ceně kurzu
n UBROUSKOVĚ ZDOBENÉ
POLŠTÁŘE
Cena: 320 Kč za 4 hod. kurz,
materiál v ceně kurzu
n PEDIG
Cena: 300 Kč za 4 hod. kurz,
materiál v ceně kurzu
n PATCHWORK
Cena: 1400Kč za 22 hodin tj. 11 lekcí,
materiál k zakoupení při konání kurzu.

Kurzy:
n SEBEOVLÁDÁNÍ
A SEBEROZVOJ
Cena: 1 100 Kč, 11 lekcí = 22 vyučovacích hodin, kurz je 3 měsíční 1x týdně
Některé kurzy budou doplňovány během
roku a oznámeny v Ledenickém zpravodaji.
Přihlášky do konce června na:
e-mail: vks.ledenice@seznam.cz,
tel.: 602 791 262
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ZPRÁVY Z RADNICE
pokračování ze str. 1
 půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok
2010 žadatelům Zdeňku Pavlíkovi (na obnovu střechy RD) a Stanislavu Brůhovi (na
obnovu střechy, půdní vestavbu a vybudování soc. zařízení v RD). Půjčky budou poskytnuty na základě písemných smluv s tím,
že žadatelé jsou povinni před uzavřením
smlouvy předložit poskytovateli půjčky požadované doklady. Půjčky schválilo zastupitelstvo městyse v náhradním termínu
z důvodu, že se v prvním vyhlášeném termínu do 29.1.2010 žádný žadatel nepřihlásil.
Na účtu Fondu rozvoje bydlení je pro rok
2010 k dispozici částka 400.000,- Kč.
 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. č.
2
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:
2
pozemek parc. č. 4627 (79 m ) ost. plocha –
ost. komunikace za cenu určenou znaleckým
posudkem v celkové výši 8.230,- Kč.
 v souladu s usnesením ZM č. 88 ze dne
14.11.2007 a na základě nového geometrického plánu č. 1207-17/2010 prodej stavebního pozemku parc. č. 3920/275 (původní
část pozemku parc. č. 3920/236) v k.ú.
2
Ledenice o výměře 554 m za smluvní cenu
s tím, že kupující uhradí nájem z pozemku
do doby než bude smluvními stranami uzavřena kupní smlouva o jeho prodeji (dle
smlouvy o nájmu nemovitosti z 5.12.2007).
 prodej pozemku pod rekreační chatou parc.
2
č. st. 1625/3 o výměře 41 m v k.ú. Zborov,
na kterém se nachází budova chaty č.evidenční 109 vlastníkovi chaty paní Olze Bolechové za smluvní cenu.
 prodej pozemku parc.č. 4632/24 v k.ú. Le2
denice o výměře 39 m (ostatní plocha/ostatní komunikace) od vlastníka pozemku
paní Marie Doleželové za smluvní cenu, za
účelem opravy místní komunikace Mysletínská.
 výkup 1/2 pozemku parc. č. 4765 o výměře
2
28 m v k.ú. Ledenice od vlastníka pozemku
p. Jana Votruby za smluvní cenu. Na uvedeném pozemku se nachází odpadový dvůr
městyse Ledenice.
 výkup pozemku parc. č. 4632/19 o výměře
2
332 m ostatní plocha/ost. komunikace
v k.ú. Ledenice od spoluvlastníků Weissové
Heleny, Soukupové Mileny, Frontzové
Hany, Ing. Černíkové Jindry a Ing. Housky
Jiřího za smluvní cenu, za účelem opravy
místní komunikace Mysletínská.
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Ze zasedání Rady městyse Ledenice, které se
konalo dne 19. května 2010
Rada městyse schválila:
 finanční úhradu ve výši 16.870,- Kč za užívání pozemku parc. č. PK 343/1 v k.ú. Ledenice díl „m“, „i“, „e“, „l“ a „o“ o celkové
2
výměře 1205 m spoluvlastníkům F. Drobilovi, M. Drobilovi a M. Červinkové za období od 25.5.2008 do 19.5.2010 ve výši
16.870,- Kč.
 odměnu kronikáři městyse Bc. Jiřímu Cukrovi ve výši 2.500,- Kč za provedený zápis
do kroniky městyse Ledenice za rok 2009.
 podání písemného podnětu České inspekci
životního prostředí na prošetření hospodářské činnosti p. Jiřího Nováčka v k.ú. Ledenice.
 návrh firmy KCZ-GEO, České Budějovice
o navýšení ceny za pravidelný monitoring
uzavřené skládky K.O. v k.ú. Zaliny ve výši
13.000,- Kč/rok.
 ukončení správy bytového domu č.p. 440
v Ledenicích ke dni 30.4.2010. K tomuto
datu přefakturuje městys Ledenice částky
za spotřebované energie od dodavatelských
firem na „Společenství pro dům č.p. 440,
Na Oborách, Ledenice“ a poukáže na účet
Společenství vlastníků domu č.p. 440 finanční prostředky z vybraných záloh na
služby za období od 1.1.2010 do 30.4.2010.
 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Městys Ledenice je budoucí oprávněný na
pozemcích 6432/12 a 4632/13 v k.ú. Ledenice za účelem provedení stavby „Ledenice, Mysletínská ulice – stavební úpravy
vodovodu a kanalizace“.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s E.ON Distribuce a.s.
Věcné břemeno se zřizuje na pozemku
parc.č. 1194/3 v k.ú. Ledenice pro stavbu
„Ledenice – přeložka podpěrného bodu
VN“ za úplatu 3.000,- Kč bez DPH dle platné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu ze
dne 17.2.2009.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s E. ON Distribce a.s.
Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích
parc. č. 3910/8, 4222/3 a 4627/2 v k.ú. Ledenice pro stavbu „Vidov z rozvodny Mladé – I. Etapa, úprava linky“ bezúplatně dle
platné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu ze
dne 8.3.2007.
 vyřazení knih z knižního fondu místní knihovny v Ledenicích.
Rada městyse jmenuje:
 členy komise pro výběr uchazečů na pracovní místo účetní/pokladní pro městys Ledenice ve složení: Mgr. Miroslav Franěk,
František Jelínek a Jana Havlová.
Rada městyse doporučuje:
 Zastupitelstvu městyse Ledenice schválit
směnu pozemků par.č. 3469/9 v k.ú. Lede2
nice o výměře 665 m ve vlastnictví města
Borovany za podíl ¼ pozemku par 2266/54
pokračování na str. 3

Možná jste si už všimli
tohoto loga na některých plakátech, které
se objevily na ledenické informační nástěnce.
Kdo a co se za ním skrývá?
Diecézní centrum pro rodinu jako nezisková organizace poskytuje mnohé služby rodinám v Jihočeském kraji. Je tu
k dispozici všem rodinám bez rozdílu. Jeho
cílem je posílit a prohloubit rodinný život
ve všech jeho dimenzích, protože v mnoha
ohledech není postavení rodiny v dnešní
době jednoduché.
Připravujeme různé přednášky, setkání,
poskytujeme psychologické poradenské
služby.
V letošním roce nabízíme také červencový týdenní pobyt pro rodiny v Perninku u
Karlových Varů v krásném prostředí Krušných hor na moderně zrekonstruované faře.
Ubytování je ve dvou až pětilůžkových pokojích s příslušenstvím, je zajištěna domácí
strava, vhodná i pro malé děti.
Další informace o této i dalších akcích
naleznete na www.dcr.bcb.cz
Alena a Pavel Poláčkovi
Ledenice č. 1
Diecézní centrum pro rodinu
Široká 27
370 01 České Budějovice
e-mail: dcr@bcb.cz
tel.: 380 420 342-1, mob.: 731 402 980-1

ŠKOLA INFORMUJE
Poděkování
Nejprve bych chtěla poděkovat rodičům
dětí stravujících se ve školní jídelně za pochopení zhoršených podmínek, které vznikly při celkové rekonstrukci budovy MŠ a
které značně narušily provoz jídelny. Víte
dobře, že tyto podmínky nebyly po celý
školní rok zrovna ideální, a to nejen pro samotné stravování.
Velký dík dále patří všem zaměstnankyním školní jídelny a školníkovi p. Fixovi, kteří dokázali v letošním školním roce
velice profesionálně zvládnout danou situaci a zajistit tak nerušený chod stravovny.
Děkuji také pí Králíkové a pí Třebínové
za donášku jídel do provizorních tříd mateřské školy, což byl, hlavně v letošních
zimních měsících, velmi náročný úkol.
Jitka Čechová, vedoucí ŠJ

Ledenická škola slaví
sportovní úspěch!
Dne 20.5. vyhráli žáci ZŠ Ledenice krajské
kolo školních lig v softbalu a postupují do
celostátního kola, které se odehraje ve
dnech 16.-17.6.2010 v Praze.
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CO VÁS ZAJÍMÁ

V měsíci květnu byl opraven rozpadající se kamenný taras u silnice Dr.
Stejskala.

ZPRÁVY Z RADNICE
pokračování ze str. 2
v k.ú. Borovany o teoretické výměře cca
2
79,25 m ve vlastnictví městyse Ledenice.
Město Borovany zajistí vyhotovení směnné
smlouvy a městys Ledenice uhradí znalecký posudek a 500,- Kč za návrh na vklad do
katastru nemovitostí.
Rada městyse projednala:
 návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E. ON Distribuce a.s. pro stavbu „Zaliny
28 přeložka NN“ – podzemní kabelové vedení v k.ú. Zaliny. Rada městyse souhlasí
se stavbou a s uzavřením shora uvedené
smlouvy za podmínek:
1. zřízení věcného břemene za úhradu ve
výši 22.860,- vč. DPH dle platného ceníku městyse Ledenice od 1.1.2010.
2. smlouva bude doplněna o povinnosti
oprávněného dle usnesení Rady městyse Ledenice č. 113 ze dne 7.10.2009 a
v souladu s vyjádřením městyse Ledenice k této stavbě ze dne 17.3.2010 č.j.
ML0583/2010.
 návrh smlouvy o věcném břemenu s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
pro stavbu „11010-003905 Ledenice CB,
výpověď podpěr NN“ – podzemní komunikační vedení v k.ú. Ledenice. Rada městyse
souhlasí se stavbou a s uzavřením shora
uvedené smlouvy za podmínek:
1. zřízení věcného břemene za úhradu ve
výši 38.267,- vč. DPH dle platného ceníku městyse Ledenice od 1.1.2010
2. smlouva bude doplněna o povinnosti
oprávněného dle usnesení Rady městyse Ledenice č. 113 ze dne 7.10.2009 a
v souladu s vyjádřením městyse Ledenice k této stavbě ze dne 17.3.2010 č.j.
ML0583/2010.
Rada městyse souhlasí:
 s přidělením bytu v domě s pečovatelskou
službou pí Anežce Zaimlové od 1.7.2010.

Odborné firmy Josefa Poukara z České Třebové a Jana Eliáše z Broumova provedly rekonstrukci harmonia a asanační práce dřevěných lavic ve zborovské kapli. Náklady ve výši 69 800,- Kč zaplatil městys
Ledenice ze svého rozpočtu.

Harmonium zanechal v kapli při jejím vysvěcení 22. srpna 1909 řídící učitel zborovské školy
Jan Zelenka, které od něj v roce 1912 vykoupil
Obecní úřad Zborov za částku 280 Kč. Samotné harmonium s měchy vytvořil Jan Tuček, významný varhanářský mistr z Kutné Hory, který
provozoval největší výrobnu varhan v Čechách. Harmonium je i dnes stále součástí vybavení kaple. (foto z doby před rekonstrukcí)

Místní knihovna
Ledenice oznamuje:
w čerpání řádné dovolené
ve dnech 7. - 11. června
w v červenci bude knihovna uzavřena
z technických důvodů od 8. 7. do 22.7

Impulzní přeshraniční centrum

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Podmínky zaměstnávání v EU a v Rakousku“
Datum: čtvrtek 10. 06. 2010
Čas: 8.30 hod do 14.00 hod
Místo: Restaurace-kavárna JUNIOR,
Školní 709, Trhové Sviny
Program:
Pracovníci úřadu práce
– současná situace na trhu práce
– systém EURES
Lektorka Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
– životní a pracovní podmínky
– jak najít zaměstnání – efektivní nástroje
hledání zaměstnání
– nabídky a poptávka na trhu práce – nejčastěji poptávané profese a jejich podmínky
– týdenní pracovní doba, dovolená a státní
svátky
– převod podpory v nezaměstnanosti
– podnikání v Rakousku
Školení je určeno pro zájemce o zaměstnání či
podnikání v Rakousku.

V případě Vašeho zájmu zašlete e-mailem
písemné dotazy předem na níže uvedenou adresu, referenti si na ně připraví odpovědi.
Svou účast na semináři potvrďte na níže
uvedené kontaktní adrese nejpozději do 7. 6.
2010.
Seminář je bezplatný, polední občerstvení zajištěno. Akce je podpořena programem
Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR
2007-2013, projekt „Založení hospodářské
platformy ERSN“
Kontakt:
Ing. Eva Dupkaničová
Impulzní přeshraniční centrum Sdružení Růže,
Borovany
E-mail: impulz@centrum.cz
Tel.: +420 776 324 992, +420 389 604 514
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Nápisy na budově školy
Na budově ledenické školy můžeme nalézt
několik nápisů, které nám při bližším rozboru
přiblíží nejen historický vývoj této stavby, ale
také dějiny českého školství.
Nejstarším a zároveň nejméně nápadným
je základní kámen o rozměrech 36 x 24 cm
vsazený u země do jihovýchodního rohu budovy (směrem k hlavní silnici), jenž nese letopočet 1887. Tehdy došlo podle plánů
architekta Norberta Bendíka z Lišova k razantní přestavbě staré školní budovy a jejímu
navýšení o první patro.
Nad tímto kamenem můžeme vidět štukovou plochu o rozměrech 70 x 35 cm, v níž byl
ještě nedávno vyryt zhruba tento nápis: „Stavbu druhého patra provedla fa Stašek LP 1925.“
Deska (do roku 1994 umístěná o něco výše
mimo sokl) připomínala rozsáhlou nástavbu
školy o druhé poschodí v letních měsících
roku 1925 a jméno trhosvinenského architekta
a stavitele Františka Staška. Povětrnostní podmínky ovšem tento zajímavý nápis před dvěma lety silně narušily a ten již nebyl obnoven.
Z doby přestavby před 85 lety, která objektu vtiskla současnou podobu, pocházejí i dva
nejznámější nápisy v hlavním průčelí školy,
o kterých si povíme trochu více. Ústředním je
staré označení „OBECNÁ A OBČANSKÁ
ŠKOLA,“ které se zde objevilo někdy v polovině srpna 1925, kdy finišovaly stavební práce
na adaptaci budovy. Právě těmito dvaceti písmeny o výšce 32 cm reliéfně vystupujících
z fasády jsou Ledenice výjimečné. Málokterá
historická školní budova v Čechách má totiž
zachováno původní označení, v Ledenicích se
ještě navíc objevuje trochu záhadné slovo „občanská,“ čímž je však myšlena tehdejší měšťanská škola.
Jak to vlastně s těmi názvy škol bylo? Školský zákon z roku 1869 rozdělil venkovské
školy na obecné a navazující měšťanské. Měšťanská škola (s vlastní správou nezávislou na
škole obecné) byla v Ledenicích zřízena k 1.

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
září 1922, dříve musely děti za případným dalším vzděláním docházet jinam. Jen pár dní
předtím (13. července 1922) byl ale československou vládou schválen tzv. Malý školský
zákon, který školy měšťanské nahrazoval pojmenováním „občanské.“ Po úpravách ledenické školy roku 1925 se tak na její zdi
objevilo označení podle zákona a dnes je toto
zřejmě českou raritou. Nové označení se totiž
všeobecně v Čechách nevžilo a bylo hlasitě
kritizováno. Nadále se běžně používalo osvědčeného názvu měšťanská škola (měšťanka),
který byl brzy zanesen zpět do legislativy
ČSR.
Poslední nápis na ledenické škole je okřídlený citát Karla Havlíčka Borovského „Čím
vzdělanější bude národ, tím bude silnější.“ Je
umístěn (od léta 1925) v úrovni prvního patra
ve štukové ploše o rozměrech 205 x 125 cm.
Podařilo se dohledat, že český básník, novinář
a politik ho použil v článku o politických stranách v Národních novinách ze dne 24. prosince 1849 v poněkud jiném znění. Píše: „Poctivá
politická strana jest přesvědčena, že tím silnější bude, čím vzdělanější bude národ, protože
každý vzdělaný maje svůj úsudek, rozeznávaje pravdu ode lži, právo od nespravedlnosti,
jistě se k takové straně přidá a nenechá se od
jiných falešnými praktikami podváděti.“ Další
zajímavost o tomto nápisu nám sděluje kronika obecné školy, která v souvislosti s nacistickými nařízeními zmiňuje nutnost jeho
odstranění. Doslova v ní stojí, že „dne 16. XI.
1941 byl odstraněn nápis na škole ,Bude-li národ vzdělaný, bude silný‘ (K. Havlíček Borovský).“ Vidíme, že formulace citátu se výrazně
liší, nicméně jeho význam zůstává stejný (je
možné, že kronikář si ho přesně nepamatoval).
Nevíme, jakým způsobem bylo odstranění
realizováno, ani kdy přesně po konci války došlo k obnově nápisu. V novém lesku zazářil po
generální rekonstrukci celé budovy v roce
1994, stejně jako nad ním situovaný sgrafitový
obraz klečící dívky s otevřenou knihou v rukách (vytvořil stavitel Stašek 18. srpna 1925).
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Roku 1994 byly také pořízeny nové vchodové
dceře opatřené tímto letopočtem vyvedeným
římskými číslicemi (MCMXCIV).
Díky fotografiím víme, že během 20. století se na fasádě školy nacházely ještě další nápisy. Např. za první republiky visela na
dveřích tabulka „Podomní obchod v budově
školní zakázán“ nebo na přelomu 50. a 60. let
„zdobilo“ plochu vpravo od vstupu nainstalované heslo „V nerozborné jednotě socialistických zemí v čele se SSSR za trvalý mír!“
Pro úplnost ještě zmiňme, že okolo hlavního vchodu do budovy jsou umístěny dvě cedule s nápisy, které zde visely v každé době.
Jedna označuje název instituce, jejíž ředitelství zde sídlí (Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola) a druhá nese
číslo popisné školní budovy (88). Od roku
2007 tady ještě máme pamětní desku ruského
violoncellisty Mstislava Rostropoviče, který
mj. stál u vzniku zdejší hudební školy.
Bc. Jiří Cukr

IMPULZNÍ PŘESHRANIČNÍ CENTRUM SDRUŽENÍ RŮŽE INFORMUJE
Nezaměstnanost x sociální vyloučení
Těmito naléhavými tématy se zabýval přeshraniční workshop, který se
konal 27.4.2010 v Nových Hradech v prostorách Akademického univerzitního centra (Zámek Nové Hrady). Toto setkání bylo zorganizováno u příležitosti Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu
vyloučení vyhlášenému Evropskou unií pro rok 2010. Zúčastnilo se ho
80 posluchačů, z nichž 11 bylo zároveň přednášejících. Mezi přednášejícími byli 3 z Rakouska, také mezi
posluchači bylo několik hostů z Rakouska.
Program
setkání byl pestrý a
velmi zajímavý, což
ocenili jak posluchači, tak přednášející.
S velkým zájmem se
setkal zejména příspěvek p. Karla Filipa, vedoucího centra
denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Církve československé husitské – Nazaret Borovany a také příspěvky starostů obcí na téma
veřejná služba, obecně prospěšné práce.
Více se o tomto setkání můžete dočíst na adrese: http://pic.sdruzeniruze.cz, kde v sekci Fotogalerie najdete i celou řadu fotografií z této vydařené akce.

Pohlednice od sousedů propaguje náš mikroregion
Sdružení Růže, jehož členem je také městys Ledenice, podalo v roce
2009 žádost o příspěvek z Fondu malých projektů na projekt „Pohlednice od sousedů“ – propagace jižních Čech v rakouské kabelové televizi.
Žádost byla přijata, bylo uspořádáno výběrové řízení na dodavatele televizního pořadu, z něhož vyšla vítězně TV GIMI. Ve spolupráci s jednotlivými obcemi, které se do projektu zapojily, proběhlo natáčení
pohlednic. V německé verzi byly tyto pozvánky opakovaně uváděny
v rakouské kabelové televizi LIWEST v období září - prosinec 2009.
Dále bylo vytvořeno půlhodinové pásmo 15 pohlednic v české i německé jazykové mutaci, které bylo uloženo na DVD. Je možné pouštět vybrané kapitoly samostatně nebo jako celé pásmo. DVD byla rozeslána
jednotlivým zúčastněným obcím.
Zájemci si mohou DVD prohlédnout v Borovanech v městské knihovně na zámku nebo v Impulzním přeshraničním centru Sdružení
Růže v zadním traktu borovanské radnice.
Seznam jednotlivých pohlednic:
Třeboň, Nové Hrady, Novohradsko (hory), Borovany, Trocnov, Český
Krumlov, Muzeum fotoateliér Seidl, Dívčí Kámen, Kleť, tvrz Žumberk,
Trhové Sviny, Buškův Hamr, Rožmberk, vodácká Vltava, Horní Stropnice, Landštejn, Hořice na Šumavě.
Za IPC Sdružení Růže – Ing. Eva Dupkaničová
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci červnu oslaví své jubileum:
75 let
Františka Kolářová z Ledenic
Karla Kodadová z Ledenic
Marie Korčáková z Ledenic
Věra Bušková z Ledenic
80 let
Zdeňka Pípková z Ledenic
Miloslava Uhlířová z Ledenic
Věra Doležalová z Ledenic
Vlasta Klečková ze Zalin
81 let
Ladislav Pomije z Ohrazení
Jiřina Tůmová z Ohrazení
85 let
Alois Dvořák z Ledenic
86 let
Drahomíra Fojtů z Ledenic
94 let
Růžena Žahourová z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Janem Struskou z Ledenic, zemřel
dne 15. 5. 2010 ve věku nedožitých 91 let.
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

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

5

Co možná nevíte
O úspěších ledenických sportovců informujeme na stránkách zpravodaje poměrně často, ale
že jsou naši občané úspěšní i v jiných oborech, ví asi málokdo. Mezi takové patří např. i Stanislav Pekař ml.
Jeho celoživotním koníčkem jsou automobily a motocykly. Nejdříve se věnoval sbírání a
opravám starých mopedů, pionýrů, fichtlů a bůhví, jak se všechny ty stroje jmenovaly. Ale asi
před sedmi lety se začal zajímat i o automobilové veterány. Aby měl na nákup vytouženého auta,
musel mopedy prodat a zanedlouho v jeho garáži stála Tatra 57B z roku 1946. Jestli si myslíte, že
to bylo nablýskané auto v perfektním stavu, tak to se hluboce mýlíte. Jak auto při koupi vypadalo, si můžete prohlédnout na fotu. Panu Pekařovi trvalo téměř tři roky, než dokázal z tohohle
auta, pro nás laiky doslova vraku, udělat to, co vidíte na další fotografii. Rekonstrukce podobných
veteránů je velmi náročná a to nejen časově, finančně, ale i manuálně. Náhradní díly se shánějí
na moto burzách po celé republice. Mnohé díly ale už dnes neseženete a tak musí přijít ke slovu
šikovnost a nápaditost a chybějící díly se prostě vyrobí. Většinu prací na karoserii, motoru a
elektroinstalaci vozu si zvládne p.Pekař udělat sám, ale např.čalounické práce musí zadat odborníkovi a také s dřevěnou konstrukcí karoserie a ostatními dřevěnými součástmi mu pomáhá jeho
tchán pan Jiří David.
Před několika lety začaly roky práce a obětování veškerého volného času přinášet také první
úspěchy. Po dokončení rekonstrukce začal p.Pekař vyjíždět na různá automobilová setkání veteránů. Ta většinou provázejí dvě soutěže, a to orientační jízda v délce někdy až 200 km a soutěž
elegance, ve které se hodnotí především vzhled auta a kvalita jeho rekonstrukce. V obou disciplinách se pravidelně p. Pekař se svou Tatrou 57B umisťuje na předních místech a vozí domů medaile a poháry.
Tenhle veterán není ve vozovém parku pana Pekaře osamocen. V garáži ještě stojí Škoda Felicie kabriolet z roku 1961 a v rekonstrukci právě jsou Praga Piccolo z roku 1930 a další Tatra 57
tentokrát sport kabriolet z roku 1934.
Závěrem popřejme panu Pekařovi mnoho úspěchů nejen v soutěžích, ale i při uskutečňování dalších
klukovských snů, a jeho rodině mnoho trpělivosti a shovívavosti k tomuto náročnému koníčku.
J.K.

Ledenické čarodějnice
Letos si Ledňáček na poslední dubnový
den připravil pro děti opět pěkný program:
koho neodradil hrůzostrašný vzhled čarodějnice Mileny, mohl si s ní vyrobit svou vlastní,
papírovo-hadrovou, a následně ji přihodit na
oheň. Dále bylo možné zúčastnit se čarodějných soutěží a vyhrát nějakou sladkost či
drobnost.
Ale Ledňáček myslel i tentokrát na ženy, a
uspořádal už 2. ročník soutěže O ledenickou
čarodějnici v hodu koštětem do dálky.
Vítězkami I. kategorie (15 - 30 let) jsou:
1. Karolína Herdová
2. Elena Dvořáková
3. Jana Nechanická
Ve II. kategorii (31 - nekonečno)
nejdále dohodily:
1. Alena Bártíková
2. Miroslava Fixová
3. Milena Fixová
A ač by tyto ženy měly ovládat kouzla a
čáry, žádná z nich nepohrdla výhrami v podobě poukazů do kosmetického či kadeřnického
salónu, uzenin a balíčků se zdravou výživou.
Až naše nové ledenické čarodějnice potkáte, chovejte se k nim uctivě a mějte na paměti,
že když už nic jiného, koštětem se umějí “ohánět” moc dobře!
Děkujeme sponzorům soutěže, kterými jsou:
Šárka Michnerová - kosmetika
Kosmetický salón Šárka (Šárka Kříhová)
Kadeřnický salón Pohoda (Ivana Hanzalová)
Kadeřník do domu (Milan Krafl)
U řezníka Špejlíka (Petr Číhal)
Mgr. Adéla Chadimová

Stanislav Pekař ml. s opravenou Tatrou 57B

Tatra 57B před rekonstrukcí
Dne 6. 6. 2010 uplynulo 100 let od narození našeho otce p. Roberta Vacka. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte prosím s námi na pracovitého, poctivého, spravedlivého a společenského člověka. Zemřel 1.3.1976.
Za vzpomínku děkují
dcery Věra Krupicová a Jiřina Kalousková

Na XIV. Vyšebrodském mezinárodním setkání
historických vozidel v květnu tohoto roku, získal St. Pekař 2. místo v orientační soutěži a
3. místo v soutěži elegance.
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Program na červen
Ó Čtvrtek 3. 6. od 10.00 do 12.00
Výroba sluníčkového obrázku
Z barevných papírových šablonek si vyrobíme krásnou dekoraci.
Ó Pondělí 7. 6. od 16.30 do 18.30
Výroba sladkostí
Z těchto laskominek nikoho zoubky bolet nebudou, vyrobíme si
je totiž z krepového papíru, čtvrtky a špejlí.
Ó Čtvrtek 10. 6. 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 14. 6. od 16.30 do 18.30
Kolíčkový obrázek
I z obyčejných kolíčků na prádlo se dá vyrobit krásný obrázek.
Ó Čtvrtek 17 . 6. od 10.00 do 12.00
Louka z těstovin
Z oblíbených těstovin si uděláme louku plnou barevných motýlků.
Ó Pondělí 21. 6. od 16.30 do 18.30
Výroba krokodýlka
I z plastového kelímku se dá vytvořit něco hezkého.
Ó Čtvrtek 24. 6. 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 28. 6. od 16.30 do 18.30
Tluče bubeníček
Tanečky, písničky, říkadla a hraní na hudební nástroje pro nejmenší děti.
Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost je dobrovolný. Program i herna jsou přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let.
www.rclednacek.cz

Žraločí stezka 2010
Ač se to zdá k neuvěření, proběhl v neděli 16.5.2010 již 15. ročník
přírodovědné soutěže Žraločí stezka. Letos nám počasí příliš nepřálo, a
tak účast byla slabší než loni a závěrečné vyhlašování se muselo konat
v tělocvičně. V jubilejním ročníku si přišlo zasoutěžit 7 týmů mladších
a 8 týmů starších. Hlavní cenou v obou kategoriích byl putovní žralok –
u mladších plyšový a u starších dřevěný, také nebyla nouze o další ceny
- s prázdnou neodešel nikdo.
V mladší kategorii nakonec zvítězili Smíšci – Hanka Adamcová,
Adam Adamec, Eliška Hluštíková a Vilém Hluštík.
V kategorii starších pak putovního žraloka získali Žraloci BIM –
Terka Hajná, Jana Brožová, Ondra Duda a Jirka Guth.
Děkujeme všem rodičům a kamarádům, kteří seděli v téměř zimních
podmínkách na stanovištích a městysu Ledenice za podporu celé akce.
Za přírodovědný oddíl Žraloci Ledenice
RNDr. Hana Korčáková
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Vítání jara
Dne 25. dubna 2010 se v Ohrazení konalo již tradiční Vítání jara. Na
hřišti se sešlo 20 dětí, které si nádherné prosluněné odpoledne užily
cvrnkáním kuliček, míčovými hrami a místo sladké tečky na konec si
všichni zúčastnění opekli nad ohněm špekáčky.
za osadní výbor Jitka Svobodová

Stavění májky
a slet čarodějnic v Zalinech
V pátek 30. dubna jsme se po roce opět sešli k tradičnímu stavění májky
a také jsme uspořádali III. ročník sletu čarodějnic a čarodějů.
Děti si vycpaly čarodějnici a postavily ji na vrchol vatry, kterou připravili někteří tatínci.
Asi v 18 hodin se začala stavět májka a protože všichni už v tom
mají praxi, za 15 minut stála. Po příletu čarodějnic se děti těšily na čarodějnické soutěžení. První čarodějnickou soutěží bylo pojídání koláčů.
Aby si děti po této soutěži odpočinuly, měly za úkol namalovat obrázek, samozřejmě na něm nemohla chybět čarodějnice a májka. Obrázky
se všem moc povedly a všechny děti dostaly odměnu. Další soutěží
bylo házení bradavicí a nakonec děti házely koštětem. Také někteří
tatínci si hod koštětem vyzkoušeli a vysoutěžili dětem další dobroty.
Po setmění se zapálila vatra a hasiči hlídali májku až do rána.
Markéta Viktorová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LEDENICE

Memoriál Františka Janáčka
V sobotu 22.5. se již od brzkých ranních
hodin zaplňoval areál fotbalového hřiště mladými hasiči, kteří přijeli změřit své síly a zároveň si i na jedné z prvních soutěží vyzkoušet
své dovednosti v požárním útoku a štafetě
CTIF. Celkem dvacet jedna družstev, čtrnáct
starších a 7 mladších. Svojí neodmyslitelnou
roli sehrálo i počasí, které se umoudřilo a nehrozilo, že pokazí soutěž a náladu všech přítomných. Stačilo, že běžecká dráha i za sucha
nebezpečné území pro kotníky běžců, byla
nyní od včerejšího deště ještě rozmočená.
Přesto se děti pustily do závodění se svou
obvyklou dravostí a štafetu CTIF zvládly na
jedničku.
pořadí mladší
starší
1. Dolní Bukovsko
1. ZOO I.
2. ZOO III.
2. Ledenice
3. Lišov III.
3. Lišov II.
Druhou disciplínou, z hlediska požárního
sportu královskou, je požární útok. Zde víc
než kde jinde platí, že úspěšné může být jen to
družstvo, které je dobře sehrané, chyby se neodpouštějí. Vše se projeví na výsledném čase
a každá setinka se počítá.
pořadí mladší
starší
1. Dolní Bukovsko
1. Lišov I.
2. ZOO III.
2. Roudné
3. Lišov V.
3. Žabovřesky
Protože se jedná o dvojboj, výsledné časy
se sčítají a tím dostáváme celkového vítěze
soutěže.

místo. Naopak radost měli muži
ZOO, když potřetí
v řadě pro sebe získali putovní pohár. Slavili i místní a o to víc,
že v letošní sezóně již splňují podmínky kategorie nad 35 let (i když konkrétně v této soutěži se věkové kategorie nerozlišují) a tedy
podle jejich slov ještě na tom nejsou tak špatně
s dechem J, získali 3. místo. V soutěži žen
zazářilo družstvo Ludmila Kubatová Pecková,
Ivana Pecková, Marcela Straková, Pavlína
Boučková, Lucie Titzová, Jana Bušková a Eva
Máchová. Gratulace k 1. místu.
pořadí muži
ženy
1. ZOO (26,58)
1. Ledenice II. (28,71)
2. Radostice(26,76) 2. Libín (30,20)
3. Ledenice II. (28,43) 3. Vlkovice (30,64)

pořadí mladší
starší
1. Dolní Bukovsko
1. Žabovřesky
2. ZOO III.
2. ZOO I.
3. Lišov V.
3. Dolní Bukovsko
Přestože se poháry nemohly dostat na
všechny, nikdo neodjížděl domů s prázdnou.
Každé družstvo dostalo za odměnu nebo na
zvednutí nálady tašku se sladkostmi. Děti odjížděly tedy snad spokojené, ale pro ledenické
hasiče den ještě zdaleka nekončil. Po sklizení
soutěžních drah pro děti, bylo třeba začít s přípravou odpolední soutěže. Ta začala slavnostním nástupem v půl druhé odpoledne a jako
ráno u dětí opět za přítomnosti místostarosty
pana Jelínka. Celkem se zúčastnilo třináct
družstev mužů a sedm družstev žen. Putovní
pohár dovezli muži
ZOO, kteří ho měli
v držení dvakrát za sebou. Opět byly k vidění zajímavé situace při
útocích obou kategorií. Nejsmutněji dopadli
favorizovaní
muži z Rudolfova,
kteří kvůli nefunkční
časomíře museli opakovat svůj útok a právě tehdy jim spadl
košík do kádě, což
znamenalo neplatný
pokus a tedy poslední Družstvo starších dětí v akci

Nástup dětí na dvojboj

Halové mistrovství v Jablonci
Ve tři hodiny ráno 24.4. vyjíždíme směr Jablonec nad Nisou. Dvě
auta. Jedeme na halové mistrovství v požárním sportu. Na místě se dozvídáme, že se jedná o neoficiální mistrovství republiky v běhu na 100 m
s překážkami, ale také to, že ve štafetách na 4x 100 metrů musíte sebou
mít i pro ženské družstvo žebřík, protože i ženy mají v prvním úseku jako
překážku domeček. Běhá se ve sportovní hale s dvousetmetrovým tartanovým oválem, uvnitř oválu doskočiště skoku dalekého, výška a skok
o tyči. Líbí se nám tam. Muži začínají běh na 100 m s překážkami, běhá
se ve třech drahách, a přestože je zde 200 závodníků, jde vše bez zdržování ráz na ráz. Také je na co se koukat. Technika zvládnutí trati a výsledné časy. Jakub Pěkný nejenže s časem 15:38 sekund překonal
halový rekord, on rovnou posunul národní rekord! (na 100 metrech je
2 m vysoká bariéra, 8 m dlouhá a 1,2 m vysoká lávka a ještě si sebou nesete 5 kg v hadicích, které musíte spojit, napojit na rozdělovač a
pokračování na str. 8
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Halové mistrovství v Jablonci
(pokračování ze str. 7)
proudnici a teprve nyní se blížíte k cíli). Přichází na řadu ženy. Celkem je jich 80. Iva si
vybírá spolu se Zdeňkou smolný den a nedaří
se jim naplnit očekávání výsledku, který byl
vzhledem k časům při trénincích na dosah. Kačuly a Tereza podaly standardní výkon. Lenka
vylepšila halový rekord, přesto se z tohoto
úspěchu nemohla radovat, neboť ve stejném
rozběhu s ní zápolila Šárka Jiroušová, držitelka národního rekordu, a ta byla o necelé dvě
desetinky rychlejší. Lenka tedy získala nádherné druhé místo s časem 17:56 sekund!!!

Velkopopovický kozel
První ze seriálu závodů v běhu na 100 m
s překážkami se konal v Plzni. Původně naplánovaná výprava závodnic a závodníků v našich
barvách se smrskla na pouhé dvě účastnice.
Družstvo postihla pohroma v podobě výronů,
nemocí a maturit.

Lenka a Zdeňka rozehrály famózní běžecký koncert a obě prosvištěly polem elitních závodnic, takže se kvalifikovaly do superfinále.
Zdeňka si dala dokonce svůj první sedmnáctkový čas (17:89) a v základní části skončila na 3. místě! Lenka v základním kole byla na
7. místě s časem (18:01). Do superfinále postoupilo osm závodnic. Systém je vyřazovací,
takže o čas tady už vlastně nejde, spíš o to, kdo
má lepší nervy a fyzičku. Zdeňce se hned
v prvním rozběhu nepovedlo napojit proudnici
a to byla škoda, byla totiž ve vedení. Lenka se
dostala do tempa a propracovala se až do finálového rozběhu, když její časy byly (17:40 a
18:94 – tady doklusávala, soupeřka se zapomněla na rozdělovači). Ve finále se potkala
s Šárkou Jiroušovou. Lenka chtěla Šárce oplatit porážku z Jablonce a dala do toho běhu vše.
Ještě metr před cílem měla navrch, pak se
spojka hadic zasekla na rozdělovači, což Lenku rozhodilo a promáchla časomíru. Čas Šárky
17:34 a Lenky 17:36 a tedy 2. místo.
Mgr. Ladislav Šesták
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Místní knihovna v Ledenicích
nabízí svým čtenářům
literární novinky
¡ Literatura pro děti
Thomas Brezina: Ségry na mizině
Zabouchnutá ségra
Ségra, co šílíš?
Matika a další pohromy
Peter Freund:
Laura a kletba Dračích králů
Ulrich Maske: Kouzelnické příběhy
¡ Literatura pro dospělé
Hana Kynychová:
Zachraňte si život s Hankou
Kynychovou
Niklas Frank: Moje německá matka
Můj otec
Zbyněk Černík: Louh na báby
Inna Rottová: Případ dárkové kazety

Slavoj Ledenice oddíl kopané

SILVA NORTICA RUN

www.ledenice.estranky.cz
Do konce jarní části sezóny 2009/10 zbývá odehrát poslední čtyři kola a pohled do tabulky není zrovna příjemný.
Takový je ale sportovní život. Jednou jsi nahoře, jednou dole.
Předchozí sezóny jsme hráli stále na špici. Vybojovali postup do I. B třídy.
Jako nováček jsme loni skončili na druhém místě. Letošní sezóna se dá nazvat jako nepovedená. Přesto mě nutí napsat, že kluci, jak v tréninku tak
v mistrovských zápasech, makají. Akorát to štěstíčko se od nich odklonilo.
Kopaná je o gólech a ty se nám dávat nedaří. Zato soupeřům tam spadne
všechno. Troufnu si napsat, že jsme snad zachránění a zbytek jara dohrajeme se ctí. Přes léto se snad dá mužstvo dohromady a bude opět hrát důstojnou roli v soutěži a předvádět fotbal, na který jste, vy ledeničtí fanoušci,
zvyklí. Zachovejte nám přízeň a v posledním domácím utkání v sobotu
12. června od 17.00 hodin nás přijďte povzbudit.
Zdeněk Vitoušek

pozvánka a tip na výlet

TIP NA VÝLET ¡ TIP NA
5.6. JÍZDA PRO RŮŽI - tradiční cykloakce
– start Borovany náměstí v 9 hod.
Pozvánka do Jílovic
12.-13.6. Slet ultralehkých letadel
– letiště Kramolín
19. 6. VIII. Dechovkový festival - Jílovice
celé odpoledne provází kapela Pouličníci a
dále vystoupí: Hlubočanka, Dudlajda, Šumavská 8, Libkovanka, Cimbálová muzika
z Mistřína a Budvarka
Pozvánka do Trocnova
krčma U Jana Žižky
12.6. Dětský den v Trocnově, začátek
ve 14 hod. - soutěže po děti
od 17 hod. hraje folková skupina PĚŠÁCI.CZ
19. 6. VII. ročník TROCNOVSKÉHO
MEDOBRANÍ
začátek ve 14 hod., hraje S.A.M ., program: včelařská výstava, vytáčení medu
Areál Památníku Jana Žižky
27. 6. POSEZENÍ NA TERASE s Malou kapelou Pavla Havlíka

12. června 2010 bude na hraničním přechodu Nové Hrady – Phyrabruck rušno již od 6.00h,
kdy odstartuje první (po loňském nultém ročníku) mezinárodní maratonský závod.
Závodu se zúčastní běžci muži a ženy z 10 zemí v disciplinách:
w ultramaraton – 84 390 m, start v 6.00 hod. na hraničním přechodu
w maraton – 42 195 m, start v 9.00 hod. v Karlstiftu – Rakousko
w ½ maraton start v 11.00 hod. v Harmanslagu – Rakousko
Pro diváky jistě bude zajímavý doběh do cíle. Cíl všech disciplín
bude opět na hraničním přechodu Nové Hrady – Phyrabruck od 12.00 hod.
Doběh bude moderovat televizní sportovní komentátor Michal Škorpil.
Pro diváky bude připraveno občerstvení, závodníky budou vítat
roztleskávačky SHARKS TJ Sokol Ledenice
a o dobrou atmosféru se postará bubeník – faVÝLET ¡ TIP NA VÝLET
cilitátor Petr Šošor. Pod jeho vedením si
mohou zabubnovat všichni diváci.
od 15.00 do 20.00 hod., občerstvení po
Ještě stručně o trase závodu: běžci poběží
celý den, vstupné 60,- Kč / ZTP 30,- Kč
přes
Nové Hrady, Terčino Údolí, Horní Strop25.6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
nici, Dobrou Vodu, Hojnou Vodu, kolem Kuní
NAZARETU – Podzámčí - Borovany
hory, přes Černé Údolí, Terčí Dvůr (u Pohor13 - 16.30 Jarmark neziskovek, 15 h Výské Vsi), Leopoldov a za Baronovým Mostem
stavka nazaretských dílen s aukcí výtv.
do Rakouska, v Karlstiftu se přidají běžci maděl přátel Nazaretu
ratonu a v Harmanschlagu 1/2 marathonu.
16.00 h KRÁLOVSKÁ MOUDROST Závod pod záštitou radního JiK Ing. Frandivadlo Játojsem V. Marčíka jr. – zámectiška
Štangla pořádá občanské sdružení Silva
ká zahrada, 17.00 h Pavlína Jíšová a přáNortica Run, obce mikroregionu Sdružení
telé, Sem tam - koncert v rámci Dne
Růže, zejména Nové Hrady, Horní Stropnice
otevřených dveří - kinosál
Pohorská Ves a obce mikroregionu WaldvierPenzion Kamínek, Byňov 64, Nové
tel Lainsitztal na rakouské straně.
Hrady – www.penzion-kaminek.cz
Další informace o závodě jsou k dispozici na
11.6. Vladimír Mišík + ETC (folk-rock)
www.silvarun.eu.
18.6. Zva 12-28 (skvělé blues)
19.6. Dětský den s divadlem , začátek v 16 h.
NEČEKANÝ TRIUMF
25.6. Festival mladých blues rockových hudebníků - tři hudební formace jihočeského kraje.
2.7. Luboš Pospíšil + 5P (folk rocková klasika)

V sobotu 22.5. se zúčastnili Lukáš Pavel za juniory a Igor Vondrášek poprvé za seniory
Česko-rakouského poháru a oba za svoji kategorii přivezli zlato. Jistě veliké překvapení nejenom
pro nás, ale i pro účastníky soutěže. Klukům blahopřeji a jelikož pro lodní modeláře sezona právě
začíná, pevně věřím, že se tato situace nebude držet hesla „první vyhrání, z kapsy vyhání“. Kluci přivezli do Ledenic mezinárodní zlato o 24 hod. dříve než naši hokejisté do ČR.
Jiří Hinterhölz

červen 2010

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

9

Jak se vede ledenickému softbalu?
Jarní sezóna je v plném proudu, tak jen
krátká informace o průběhu.
Nejmladší teeballisté se letos poprvé účastní celostátní teeballové ligy, která zahrnuje
5 turnajů v různých místech republiky - H.
Brod, Ledenice, Most, Kostelec nad Orlicí a
Praha - zatím jsou po 3 turnajích na 4. místě.
Dále na otevřeném mistrovství ČR o minulém
víkendu obsadili 10. místo. Také se naši nejmenší zúčastní tzv. bronzového superpoháru,
pořádaného basebalovou asociací.
Žáci – hrají celostátní žákovskou extraligu, kde jsou po 3 turnajích na skvělém 3. místě, ovšem toto umístění je důležité především

SVATOPROKOPSKÁ
POUŤ ve Zborově
3. a 4. července 2010
Sobota 3.7.
15.00 pouťový fotbal
20.00 pouťová country zábava pod širým
nebem
Neděle 4.7.
dopoledne bude sloužena mše svatá
9.00 oblíbené kolo štěstí pro děti
13.00 pouťový volejbalový turnaj
Srdečně zvou dobrovolní hasiči ze Zborova

pro říjnový finálový turnaj, na který postupuje
8 týmů z republiky, a ze kterého vzejde mistr
ČR. Kromě toho hrají krajskou soutěž, kde
jsou 3.
Kadeti – hrají celostátní kadetskou extraligu, kde jsou po 3 turnajích na 3. místě. 2. kolo
ligy v Mostě kadeti jednoznačně vyhráli, zatímco 3. kolo v Ledenicích, kde byli oslabeni,
skončili poslední. Také kadeti sehrají svůj finálový podzimní turnaj ligy, kde se rozhodne
o mistrovi ČR (důležité je probojovat se do tohoto turnaje). Vloni získali ledeničtí kadeti
2. místo a titul vicemistra kadetů ČR pro rok
2009. Dále kadeti vedou jihočeskou krajskou
soutěž.
Juniorky – dívčí část klubu hraje jihočeskou krajskou soutěž, kde je zatím na 1. místě
v průběžném pořadí, ale soutěž má za sebou
pouze 2 kola, tak se může vše změnit. Dále se
juniorky zúčastní dalších ženských turnajů
mimo jiné o víkendu 4. - 6.6. open M-ČR juniorek v Praze.
Muži – mladý
mužský (spíše juniorský) tým hraje 2. českou národní ligu a po
3 kolech (z toho se 2
kola odehrály v Ledenicích) je stále na 5. 6. místě. Věříme, že si
muži v tabulce ještě
polepší a ačkoliv jsou

v této soutěži nováčky, že se jim nakonec podaří zasáhnout do ligových soubojů v play-off
na podzim.
Máme před sebou v sezóně 2010 ještě řadu
turnajů a zápasů, a proto přeji všem hráčům a
trenérům hodně úspěchů, žádné úrazy a nemoci a také pevné nervy. Děkuji všem, kdo nám
fandí, za přízeň a děkuji především městysu
Ledenice za podporu při údržbě hřiště i celé
naší činnosti.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás na hřiště na
další turnaje, které se uskuteční v Ledenicích:
§ 5. - 6. 6. čtvrté kolo 2. mužské ligy (Ledenice hrají v sobotu od 12.00 a od 16.00
hod. a v neděli od 10.00 a od 14.00 hod.)
§ 12. -13.6. čtvrté kolo žákovské extraligy
Pokud by měl kdokoli zájem začít hrát softbal,
obraťte se na H. Korčákovou, tel.724 094 869,
stále nabíráme nové hráče a hráčky jakéhokoliv věku.
Hana Korčáková, prezident klubu Žraloci

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVEN 2010
Ó 5. 6. sobota, 9.00 hod.
Krajský přebor lodních modelářů
pořádá KLOM Ledenice, rybník Lazna – Ledenice
občerstvení zajištěno
Ó 5. 6. sobota, 15.00 hod.
DĚTSKÝ DEN aneb odpoledne plné zábavy, soutěží a písniček
pořádá Komise pro mládež, kulturu a sport při ÚM Ledenice
fotbalové hřiště, při nepříznivém počasí sokolovna, pořad je určen
především menším dětem
Ó 6. 6. neděle, 18.00 hod.
Jak se daří poutníkům na cestě do Compostely?
sál na faře
Srdečně zveme k vyprávění o putování po starobylé cestě do španělského Santiaga de Compostella spojené s promítáním obrázků.
O své zážitky se podělí poutníci P. František Juchelka a ledenický
občan Richard Kubín.
těší se na vás Pavel Poláček, jáhen
Ó 10. 6. čtvrtek, 17.00 hod.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Ledenice
divadelní sál
Ó 19.6. sobota, 9 – 19 hod.
KERAMICKÁ VÝSTAVA
pořádá RC Ledňáček Ledenice v ledenické hasičárně
Přijďte si prohlédnout práce dětí z keramického kroužku. Součástí
výstavy bude i prodej výrobků maminek z RC Ledňáček a domácích
buchet a koláčů.
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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

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 – 17.00 hod.
sobota 7.00 – 12.00 hod.

červen 2010
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MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK
Tel. č. 608 761 236
Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů

„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

Náměstí 145, Ledenice, tel. 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.

PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ, ZHUŠŤOVÁNÍ
VLASŮ, CRAZY MELÍRKY

dle objednání v kadeřnictví
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE
Ü Prodej vlasové kosmetiky – péče, styling
Ü Prodej dárkových poukázek

DOVOLENÁ 5.7. – 17.7.
objednávky se přijímají i v době dovolené

KOSMETIKA ŠÁRKA
Polní 555, Ledenice 373 11, Telefon: 603 315 557
nabízím:
 čištění pleti a peelingy
 masáž obličeje, krku a dekoltu
 aplikace masek
 výživa pleti vitamíny A, C, E,
panthenolem a různými séry
 barvení obočí a řas
 úprava obočí
 líčení denní i večerní

 epilace a depilace teplým
voskem
 poradenství
 občerstvení zdarma
(káva, čaj)
 prodej kosmetiky
a bižuterie
 dárkové poukazy

Balíček služeb “Jarní vitamínová terapie”

NAVŠTIVTE NOVÉ INTERNETOVÉ
STRÁNKY LEDENIC NA ADRESE
uuu www.ledenice.cz ttt

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice
V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

DOVOLENÁ 24.6. – 4.7. 2010
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.

