Červenec- srpen 2010

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 9. června 2010
Rada městyse vzala na vědomí:
 výsledek výběrového řízení na výběr dodavatelské firmy pro stavbu „Kanalizace a
ČOV Zborov“. Rada městyse doporučuje
zastupitelstvu městyse schválit dle výsledku výběrového řízení dodavatelskou firmu
Zvánovec a.s. Č.Budějovice, včetně uzavření smlouvy o dílo jako dokument pro
schválení státní dotace.
Rada městyse schválila:
 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Věcné
břemeno se zřizuje na pozemku parc. č.
557/1 v k.ú. Zaliny pro stavbu „Ledenice,
Zaliny – kanalizace a ČOV“.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce a.s. Věcné břemeno se zřizuje na
pozemku městyse Ledenice parc. č. 190
v k.ú. Ledenice pro stavbu „Ledenice - p.č.
180/1, Jarůšek – úprava NN“ za úplatu
1.000,- Kč bez DPH za podmínek stanovených usnesením rady městyse číslo 113 ze
dne 7.10.2009.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce a.s. Věcné břemeno se zřizuje na
pozemku městyse Ledenice PK 2459 v k.ú.
Zborov pro stavbu „Zborov - p.č. 641/3
Sedláková Jana – připojení RD“. Rada městyse souhlasí se stavbou a s uzavřením shora uvedené smlouvy za podmínek:
1. zřízení věcného břemene za úhradu ve
výši 7.200,- vč. DPH dle platného ceníku městyse Ledenice od 1.1.2010
2. smlouva bude doplněna o povinnosti
oprávněného dle usnesení rady městyse
č. 113 ze dne 7.10.2009.
 sídlo občanského sdružení „Komunitní škola Ledenice“ na adrese ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice, Náměstí 88, 373 11 Ledenice.
Rada městyse zrušila:
 podmínky pro uzavření smlouvy o zřízení
věcných břemen s firmou Telefónica O2
Czech Republic, a.s. stanovené v usnesení
rady městyse č. 80 ze dne 19.5.2010 s tím,
že smlouva bude uzavřena ve znění vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 14.5.2008 pro

stavbu s označením „J-083-2-0284, Ledenice (CB) výpověď podpěr NN.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 23.6.2010
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu starosty městyse o činnosti rady
městyse za období od 19.5.2010 do
09.06.2010.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 na základě výběrového řízení provedeného
Stavební poradnou spol. s r.o. Č. Budějovice dodavatelskou firmu Zvánovec a.s. Č.B.
na realizaci díla „Kanalizace a ČOV pro
osadu Zborov“. Její nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější a zastupitelstvo městyse pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem
stavby firmou Zvánovec a.s. s cenou za dílo
52.786.140,- Kč vč. DPH. Uvedená stavba
bude realizována pouze za podmínky přidělení státní dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 90% z celkové ceny díla
uvedené ve smlouvě.
 na základě výběrového řízení provedeného
Stavební poradnou spol. s r.o. Č.Budějovice
dodavatelskou firmu SEXTA spol. s r.o. Č.
Budějovice na realizaci stavby „Zateplení
objektů ZŠ a ZUŠ Ledenice“ a zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo se zhotovitelem stavby SEXTA spol.
s r.o. s cenou za dílo ve výši 2.633.401,- Kč
vč. DPH, po uplynutí lhůty pro uplatnění
námitek k výběrovému řízení.
 bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR v k.ú. Ledenice – ostatní
plocha:
− parc. č. 4656/12. . . . . . . . . výměra 12 m2
− parc. č. 4656/13. . . . . . . . . výměra 55 m2
− parc. č. 4656/14 . . . . . . . . výměra 45 m2
− parc. č. 4656/18. . . . . . . . výměra 216 m2
− parc. č. 4656/19. . . . . . . . . . výměra 8 m2
− parc. č. 4656/20. . . . . . . . . výměra 51 m2
− Celková výměra pozemků . . . . . . 387 m2
 bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR v k.ú. Ledenice:
− parc. č. 4237/1 . . 4419 m2 ostatní plocha
− parc. č. 4225/3 . . . . . . 1421 m2 orná půda
− parc. č . 4230/6. . . . . . . . . . . . . . . 279 m2
−
trvalý travní porost
2
Celková výměra pozemků . . . . . . 6119 m
pokračování na str. 2

Informace čtenářům:
§ v červenci bude knihovna uzavřena z důvodu malování od 8. 7. do 22.7.

§ Rodinné centrum Ledňáček bude v období letních prázdnin zavřené. Sejdeme
se opět v září.
§ začátkem měsíce srpna vyjde zvláštní
vydání Ledenického zpravodaje, ve kterém najdete kulturní program na srpen
až říjen 2010.

Už jste navštívili nové
webové stránky Ledenic?
Rekonstrukce stránek proběhla v květnu,
struktura zůstala zachována, byly přidány
další užitečné odkazy. I nadále se zde můžete přihlásit k odběru sms zpráv (v současné době je v databázi již 485 uživatelů),
nově bylo zprovozněno i zasílání aktualit
na e-mailovou adresu. Přihlásit se můžete
v rubrice aktuality a poté budete informováni o kulturních, společenských a sportovních pořadech v Ledenicích a okolí.
Na stránkách Ledenic nechybí ani odkaz na nové stránky školy a místní knihovny. Knihovna bude na svém webu nabízet i
on-line katalog knižního fondu. Funkční
jsou i odkazy ledenických spolků. Webová
kamera umístěná na věži kostela vám nabídne i on-line pohled na náměstí Ledenic,
provozuje ji firma KP Network.
adresy webových stránek:
www.ledenice.cz
oficiální stránky městyse Ledenice
www.skolaledenice.cz
stránky ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
www.knihovnaledenice.estranky.cz
Místní knihovna Ledenice
www.rybari-ledenice.cz
MO ČRS Ledenice
www.hasiciledenice.cz
SDH Ledenice
www.ledenice.estranky.cz
TJ Slavoj Ledenice – oddíl kopané
www.mclednacek.cz
Rodinné centrum Ledňáček
www.zraloci.eu
Softbalový oddíl Žraloci
www.elsatnet.cz/krajanek
Loutkařský soubor Krajánek
www.klomledenice.ic.cz
Klub lodních modelářů Ledenice
(J.K.)
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ZPRÁVY Z RADNICE
pokračování ze str. 1
 směnu pozemku parc. č. 3469/9 o výměře
2
665 m trvalý travní porost v k.ú. Ledenice
ve vlastnictví města Borovany za podíl
¼ pozemku parc. č. 2266/54 celková výmě2
ra pozemku 317 m v k.ú. Borovany ve
vlastnictví městyse Ledenice s tím, že město Borovany zajistí vyhotovení směnné
smlouvy a městys Ledenice zajistí vlastním
nákladem zpracování znaleckého posudku
a uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí.
 prodej části pozemku parc. č. KN 4628/3
ostatní komunikace/ostatní plocha o výmě2
ře cca 90 m v k.ú. Ledenice žadateli p. Karlu Havelkovi za smluvní cenu s tím, že
kupující nechá na vlastní náklady zhotovit
geometrický plán na oddělení prodávané
části pozemku.
 uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků
v k.ú. Ledenice s firmou Správa a údržba
silnic Jč.kraje za účelem výstavby nového
mostu evidenční číslo 14611-1 Ledenice a
dále navazujících úseků komunikace s dočasným záborem pozemků ve vlastnictví
městyse Ledenice (o celkové výměře 3815
2
m ) uvedených ve smlouvě. Předmět výpůjčky bude využíván bezúplatně.
 Bezúplatný převod částí pozemků ve vlastnictví městyse Ledenice v k.ú. Ledenice Jihočeskému kraji:
2
− 15 m z parc.č. 164/2
2
− 230 m z parc.č. 4655/5
2
− 5 m z parc.č. 294/9
2
− 109 m z parc.č. 4655/3
2
− 26 m z parc.č. 4667/1
2
− 1 m z parc.č. 156/2
− 3 m2 z parc.č. 4641/5
− 2 m2 z parc.č. 4654/4
− 5 m2 z parc.č. 4609/6
− 13 m2 z parc.č. 4609/10
− 36 m2 z parc.č. 4667/2
− 4 m2 z parc.č. 156/3
− 449 m2 celková výměra
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a pověřuje starostu městyse Ledenice podpisem smlouvy o budoucí smlouvě darovací
s Jihočeským krajem za účelem výstavby
nového mostu evidenční číslo 14611-1 Ledenice.
Zastupitelstvo městyse stanovilo:
 pro nové volební období 2010 – 2014 počet
členů Zastupitelstva městyse Ledenice 15
v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení).
Zastupitelstvo městyse pověřuje:
 na základě finančního rozboru nákladů na
stavbu „Nástavba MŠ Ledenice“ vypracovaného technickým dozorem investora Ing.
Michalem Špergerem starostu městyse podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
6.8.2009 s firmou Zvánovec a.s., České Budějovice.
Zastupitelstvo městyse souhlasí:
 s udělením výjimky v počtu dětí ve třídách
Mateřské školy Ledenice, který je stanoven
§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., od
1.9.2010 takto:
− 1. třída z počtu 24 na počet 27
− 2. třída z počtu 24 na počet 25
− 3. třída z počtu 24 na počet 28
Městys Ledenice udělil tuto výjimku jako
zřizovatel ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon).
 s odpisem a případným prodejem vybavení
počítačové učebny: 13 ks počítačů a 13 ks
monitorů v pořizovací hodnotě 196.301 Kč.
Uvedené vybavení je pro základní školu nepotřebné z důvodu nevyhovujícího technického stavu
Zastupitelstvo městyse zrušilo:
 usnesení č. 352 ze dne 5.5.2010 o prodeji
pozemku pod chatou evidenční číslo 109
v k.ú. Zborov.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výkup pozemku parc.č. 4632/17 ostatní plo2
cha/ostatní komunikace o výměře 330 m
v k.ú. Ledenice od vlastníka Mgr. Hany Jílkové Ph.D. za smluvní cenu, za účelem
opravy místní komunikace Mysletínská.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Dne 10.6.2010 pracovníci Diakonie Broumov-Úpice odvezli sebrané oblečení, hračky a kuchyňské potřeby. Děkujeme všem
dárcům, kteří do sbírky přispěli; sebralo se
ještě o něco více věcí než loni. Díky patří
ženám, které dary odebíraly i pomáhaly při
nakládání, stejně i obecním pracovníkům
za pomoc. Je třeba poděkovat i Koloniálu
u Dudů, kde nám schraňují krabice od banánů, které jsou nejskladnější.
Může nás hřát vědomí, že jsme tím, co
už neužijeme, pomohli potřebným lidem.
S.K.

Městys Ledenice
Celkové výsledky
(součet všech volebních okrsků)
počet
hlasů

Strana

%

Občanská demokratická strana

279

22,46

Česká str. sociálně demokratická

243

19,56

TOP 09

220

17,71

Věci veřejné

139

11,19

Komunistická str. Čech a Moravy

124

9,98

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

59

4,75

Suverenita-blok J.Bobošíkové

53

4,26

Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI

46

3,70

Dělnická str. sociální spravedlnosti

25

2,01

Strana zelených

18

1,44

Česká pirátská strana

16

1,28

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

8

0,64

OBČANÉ.CZ

5

0,40

Strana svobodných občanů

5

0,40

Konzervativní strana

1

0,08

STOP

1

0,08

EVROPSKÝ STŘED

0

0,00

Volební účast
Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

% platných
hlasů

1. Ledenice

1494

1002

67,07

1002

988

98,6

2. Zborov

156

106

67,95

106

105

99,06

3. Ohrazení

133

99

74,44

99

99

100,00

4. Zaliny

72

50

69,44

50

50

100,00

celkem

1855

1257

67,76

1257

1242

98,81

zdroj: www.volby.cz

SOUTĚŽ V RYCHLOČTENÍ
V červnu proběhl v borovanské městské knihovně první ročník soutěže v rychločtení. Mezi
153 soutěžícími byli i dva ledeničtí zástupci.
Kryštof Míka (na fotu) přečetl za 1 minutu 182 slov a ve své kategorii (žáci 3. třídy) skončil
s obrovským náskokem na prvním místě. Druhý v pořadí přečetl 130 slov a vítěz kategorie dospělých přečetl za 1 minutu 220 slov. Dalším ledenickým zástupcem byl Tobiáš Čouza, který
skončil na třetím místě v kategorii žáci 2. třídy s 81 slovy přečtenými za 1 minutu.
Oběma klukům gratulujeme k úspěchu.
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Konec školního roku 2009 – 2010 v ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
¢ Mateřská škola:
Počet dětí
50
Počet tříd
2
Počet učitelů
4
Byla dokončena přístavba budovy a díky
tomu nastoupí 1. září do MŠ 80 dětí.
¢ Základní škola:
Celkový počet žáků
188
Počet žáků na I. stupni
112
Počet ročníků
9
Počet tříd
10
Počet učitelů
14
Asistent pedagoga
1
Vyznamenání
95
Z toho samé jedničky
49
Žáci dostateční
46
Žáci nedostateční
4
Pochvaly
51
Napomenutí třídního učitele
2
Třídní důtky
1
Ředitelské důtky
2
Snížená známka z chování
4
Průměrné známky jednotlivých tříd:
1.
1,02
2.
1,22
3.A
1,11
3.B
1,41
4.
1,70
5.
1,61
6.
1,88
7.
1,85
8.
2,08
9.
1,89
Průměrný prospěch celé školy
1,58
Průměrné známky některých předmětů:
Český jazyk
2,23
Matematika
1,99
Anglický jazyk
2,08
Fyzika
2,39
Přírodopis
2,80
Chemie
2,69
Zeměpis
2,12
Dějepis
2,49
Prvouka
1,16
Vlastivěda
2,05
Přírodověda
1,89
Vycházející žáci:
Z 9. ročníku
17 žáků
z toho obchodní akademie
1 žák
střední průmyslové školy
2 žáci
ostatní školy s maturitou 11 žáků
učební obory
3 žáci
Z 8. ročníku učební obory
1 žák
Z 5. ročníku víceleté gymnázium
1žák
Do 1. třídy nastoupí v září 21 žáků.
¢ Základní umělecká škola:
Počet žáků
79
Počet učitelů
7
Vyučované obory
hudební
Vyučované předměty
flétna, klavír, klarinet, akordeon,
kytara, zpěv, přípravná hudební
výchova

¢ Školní družina:
Počet žáků
Počet oddělení
Počet vychovatelek
¢ Školní jídelna:
Počet vařených obědů
Počet zaměstnanců

52
2
2
271
5

Akce školy:
Září
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

zahájení školního roku
čtení do školního rozhlasu - 6. tř.
schůzka rodičů s TU (2. tř.)
1.tř. fotografování
MŠ a 1. tř. Hugo a Fugo na cestách
3. tř. projekt „Bezpečná cyklistika“
školní družina – výtvarná soutěž „Ahoj
prázdniny“

Říjen
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

8. a 9. tř. „Vzdělání a řemeslo“
3. tř. zahájení plavání
1. tř. pouštění draků
4. tř. přírodovědná vycházka
1.-9. tř. EKOFILM (kinobus)
3.A sběr žaludů
3.B tematická vycházka (podzimní
krajina)
5. tř. koncert „Ach, ty slavné děti“
(koncertní síň Č. Budějovice)
informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
schůzka rodičů vycházejících žáků
s výchovnou poradkyní
čtení do školního rozhlasu – 5. třída
školní kolo matematické olympiády
školní kolo fyzikální olympiády
školní družina - soutěž „Švihadlová
princezna“

Listopad
¡ 6., 7. tř. Malé divadlo „Ronja – dcera
loupežníka“
¡ MŠ + 1 tř. – pohádka „Ospalá Káča“
¡ večírek ZUŠ
¡ školní kolo olympiády z anglického jazyka
¡ MŠ + 1. – 9. tř. koncert country hudby
„Poslední kovboj“
¡ mezinárodní soutěž v PC malování téma: „Naše modrá planeta“
¡ školní družina - turnaj v kulečníku

Prosinec
¡ MŠ fotografování
¡ školní kolo olympiády z českého jazyka
¡ večírek ZUŠ

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

preventivní pořad 1. – 9. třída
školní Mikuláš
MŠ – mikulášská nadílka
3. AB – exkurze Temelín
5. tř. Malé divadlo – „Ten náš Betlém“
MŠ – vánoční besídka
MŠ + 1. tř. Viďadlo – „Vánoční příběh“
vánoční večírek ZUŠ
vánoční besídky ve třídách ZŠ
školní družina - soutěž ve zpěvu
SUPERSTAR

Leden
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

4. tř. – zahájení plavání
7.,8. tř. – výstava – Praha
koncert popové hudby 1. – 9. třída
informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
okresní kolo matematické olympiády
(účast Dastichová, Hluštíková – úspěšný řešitel)
koncert ZUŠ
zápis do 1. třídy
MŠ + 1. třída – zvířátka ze Dvorce
čtení do školního rozhlasu – 7. třída
školní družina - turnaj v PC hrách

Únor
¡ 3.A,B – exkurze do planetária v ČB
¡ MŠ + 1. tř. – div. Okýnko - pohádka
„Čárymůrka“
¡ přednáška „Výchova ke zdraví“ 1. - 9.
třída
¡ školní družina - turnaj ve stolním tenisu

Březen
¡ šermířské vystoupení HISTORIA
MAGISTRA
¡ školní recitační soutěž
¡ vystoupení žáků ZUŠ pro ženy
¡ MŠ + 1 tř. pohádka „Jak zajíček málem
zaspal Velikonoce“
¡ střelecká soutěž
¡ okresní kolo olympiády z českého jazyka (účast Brožová, Hajná)
¡ zápis dětí do MŠ
¡ 1.-4. tř. pohádka
¡ Matematická soutěž „Klokaniáda“
¡ 2.třída návštěva knihovny
¡ 9. třída za katedrou
¡ 9. třída exkurze muzeum Manda (historická vozidla)
¡ MŠ pohádka „O šípkové Růžence“
¡ 3. a 4. tř. sportovní soutěže
¡ školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“
¡ školní družina - turnaj v šachách

Duben
¡ okresní kolo matematické olympiády
(účast Kříž, Tůma)
¡ čtení do školního rozhlasu – 5. třída
¡ vítání občánků - ZUŠ
pokračování na str. 4
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¡ 3.B „Hudební pohádky“ (koncertní síň
– Č.B. )
¡ třídní přehrávka ZUŠ
¡ krajská přehlídka klavíristů
¡ 1.-4. tř. – čistění přírody v okolí školy a
hřiště a zasazení keře (Den země)
¡ regionální hry škol v Ledenicích (1.
místo)
¡ jízda zručnosti – cyklistická soutěž
¡ 1.-3. tř. čarodejnický den
¡ exkurze do zemědělské školy v Č.B.
¡ hodina zpívání – zkoušení
¡ 2. tř. - přírodovědná vycházka
¡ 5. tř. - návštěva knihovny
¡ 6.- 8. tř. - beseda o nejmilejší knize a
autorovi
¡ školní družina - turnaj ve stolním fotbale

Květen
¡ 3.A,B pohádka „Kašpárek v rohlíku“
(Malé divadlo Č.B.)
¡ večírek ZUŠ
¡ okresní kolo matematické soutěže „Pythagoriada“ ( účast Holomelová, Tůma)
¡ okresní kolo literární soutěže „Požární
ochrana očima dětí“ (Tomáš Tachecí
2. místo)
¡ krajské kolo literární soutěže „Požární
ochrana očima dětí“ (Tomáš Tachecí
3. místo)
¡ informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
¡ dravci (1.- 9. tř.)
¡ Den matek (ZUŠ a MŠ)
¡ fotografování MŠ
¡ ZUŠ – soutěž - Novohradská flétna
¡ 1.-4. tř. beseda s příslušníkem dopravní
policie
¡ fotografování ZŠ
¡ MŠ – pohádka „Medvíďata“
¡ absolventský koncert ZUŠ
¡ krajské kolo v softbale žáků ZŠ (1. místo)
¡ koncert ZUŠ pro ZŠ
¡ 4., 5, 7. třída výlet
¡ 1.-4. tř. kuličkiáda

¡ koncert ZUŠ v kostele
¡ 4. tř. – turistická vycházka
¡ školní družina – turnaj v kuželkách

Červen
¡ Den dětí
¡ okresní kolo v teeballu (Č.B.) – výběr
mladších žáků (4. místo)
¡ 2. absolventský koncert ZUŠ
¡ celorepubliková soutěž „Požární ochrana očima dětí“ (Tomáš Tachecí
3. místo)
¡ MŠ pohádka „Koncert pro nakreslenou
princeznu“
¡ 3. A,B – výlet – Dívčí kámen
¡ 1.,2. tř. – výlet – Třeboňsko
¡ 9. tř. – výlet
¡ mistrovství republiky v softbalu (Praha)
– vybraní žáci
¡ schůzka rodičů budoucích prvňáčků
¡ 6. tř. výlet – Č. Budějovice
¡ 3.A hraje pohádku „Zdraví pro zvířátka“ pro 1. a 2. tř.
¡ MŠ – rozloučení s předškoláky
¡ 3.B – výstava „Řecko“
¡ MŠ a 1. tř. „Kůzlátka“
¡ čtení do školního rozhlasu – 6. třída
¡ 4. tř. – soutěže na hřišti
¡ 5. tř. hraje loutkové pohádky pro 1.-4. tř.
¡ sportovní den ZŠ
¡ slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům
¡ ukončení školního roku 2009 - 2010
¡ školní družina - turnaj v petangue, celoodpolední hra - šipkovaná
Zahájení nového školního roku 2010 – 2011:
středa 1. září 2010
Vedení ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice děkuje svým
zaměstnancům za poctivě odvedenou práci a
také všem ostatním, kteří byli ochotni se školou spolupracovat ve školním roce 2009
-2010.
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy

ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
Na jaře letošního roku Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska rozeslalo do všech
škol literární a výtvarnou soutěž na téma Požární ochrana očima dětí. Zúčastnila se také
naše škola, v části literární žák 7. tř. Tomáš
Tachecí vytvořil báseň, která zajistila Tomášovi postup a byla zaslána až do celorepublikové soutěže, kde získala ocenění v rámci
republikového kola. Slavnostního vyhodnocení se zúčastnil Tomáš s rodiči 11. června 2010
v Litoměřicích. Blahopřejeme.
Zde je jeho úspěšná báseň.
Mgr. Marta Palkosková
HASIČI – Tomáš Tachecí
Každé malé dítě ví,
sirky nejsou na hraní.
U ohně musíme být vždy na pozoru,
nesmí býti bez dozoru.
Foukne vítr, skočí jiskra
a už hoří suchá líska.

Potom stačí chvilka,
hoří les i vilka.
Záhy každý vyhlíží,
jak rudá auta přijíždí.
Maják bliká, klakson houká,
hasičů je plná louka.
Jedni běží s hadicí,
další zase s proudnicí.
Každý z nich se v potu topí,
vodním dělem oheň kropí.
Hasič to je hrdina!!!
Řikaj chlapi u piva.
Pane hasiči DĚKUJEME,
vy jste i náš hrdina.
„Ale kdeže není zač,
pro NÁS je to rutina.“

(pokračování)

Angličtina na naší škole

Školní rok uběhl zase jako voda, a tak je
čas na rekapitulaci a chválu. Letos jsem vyučovala ve 3.A a v 5. až 9. ročníku. Během
školního roku byly do výuky zařazovány miniprojekty, zejména na druhém stupni, práce
s časopisy a slovníky, žáci vyhledávali informace v encyklopediích či na internetu a účastnili se různých soutěží.
Třeťáky bych chtěla pochválit za jejich
spontánnost a aktivitu. Zvláštní dík patří Míše
Vazdové, která projevovala velikánskou snahu,
píli a samostatnost ve výuce anglického jazyka a
celý rok pracovala bez osobního asistenta.
Šesťáci vytvářeli miniprojekt „My Birthday Party“, sedmáci zase připravili nástěnné
noviny o zvířatech a deváťáci zpracovávali
téma „Environment“ a „ Great Britain“. Některé práce byly individuální, jiné skupinové. Pravidelní návštěvníci rodičovských schůzek měli
možnost si je všechny ve škole prohlédnout.
Opět jsme se zúčastnili soutěže pořádané
Cambridge University Press. Dvě skupiny
žáků – celá 9. třída a osm sedmáků (Bodžár,
Dastichová, Pekařová, Sporerová, Staňková,
Šimková, Tachecí, Tůma) několik měsíců plnily zábavné leč velmi záludné úkoly nejen
z oblasti anglického jazyka, ale též z matematiky, astronomie, dějepisu, zeměpisu a reálií
anglicky mluvících zemí. Na závěr vytvořily
multikulturní kalendář. Celkem soutěžilo
89 skupin (i z gymnázií). Naše úspěšnost byla
68% (7. tř.) a 66% (9. tř.). Škoda, že jsme kvůli
prosincové chřipce dva úkoly nemohli splnit.
Někteří žáci průběžně vypracovávali různé
úkoly z časopisu R+R (časopis pro výuku angličtiny) – zde dvakrát vyhrála Š.Dastichová
(5. roč.). Soutěže o Střední Americe, vyhlášené redakcí časopisu R+R, se zůčastnili: Dastichová Š. (5.roč.), Bodžár J., Dastichová M.,
Pomijová, Tachecí T. (7. roč.), Číhalová, Metelcová, Minář (9. roč.).
To hlavní nás čekalo na jaře. Znovu byla
vyhlášena individuální projektová soutěž s celorepublikovou i mezinárodní (SR) účastí, tentokrát o Velké Británii. Jedno z deseti témat si
vybrali a zpracovali: Dastichová Š., Hluštíková (5. roč.), Dastichová M., Pekařová, Pomijová, Staňková, Tachecí T., Žahour (7. roč.),
Číhalová, Metelcová (9. roč.). Než jsem soutěžní práce odeslala, prohlédla si je porota složená ze zaměstnanců školy a jako tři nejlepší
ohodnotila projekty Mirky Metelcové a sester
Dastichových. V Praze jsme měli úspěch, dvě
z hlavních cen obdržely Eliška Hluštíková a
Magdalena Dastichová.
Škoda, že se na lepší úrovni nedaří provozovat olympiádu v anglickém jazyce. Zatím
pořádáme jen školní kolo bez účasti v okrese.
Velikou pochvalu zasluhují nejen ti, kteří
se pravidelně připravují na vyučování – což je
vlastně povinností žáka, ale hlavně ti, kdož dělají v jazyce něco navíc, protože u nich musíme ocenit hlavně trpělivost, vytrvalost a úsilí
překonávat překážky. A proto jim všem přeji
krásné slunné prázdniny dle jejich představ a
doufám, že plni energie mi budou pomáhat naplňovat mé kantorské poslání i příští školní rok.
Mgr. Jana Dastichová
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(pokračování)

Vyučování bez zkoušení
Letošním žákům 9. třídy bych chtěla poděkovat za to, že se nám podařilo vést celý rok
hodiny občanské výchovy bez sešitu – poznámek a bez zkoušení. Vystačili jsme si s vlastní
aktivitou, diskusí, prací ve skupinách či v komunitním kruhu. Stalo se, že někdy někomu
nebylo do hovoru, ale my ostatní jsme to respektovali. Dokonce ani při nepovinném domácím úkolu nezklamali a řešení se sešlo hned
několik. Zato v 7. třídě, kde jsem podobně
vedla výuku rodinné výchovy, jsme brzy
skončili. Vše záleží nejen na početnosti třídy,
ale i na jejím složení. A proto ještě jednou
„dík“ deváťákům.
jd

Konec s poezií?
Žáci 9. ročníku Základní školy v Ledenicích zakončili svou docházku v úterý 29. června slavnostním předáním vysvědčení. Tato slavnostní chvíle proběhla v obřadní síni ledenické radnice za přítomnosti starosty městyse Mgr. Miroslava Fraňka, ředitele školy Mgr. Josefa Cukra, třídního
učitele Mgr. Vladislava Šestáka, členů učitelského sboru, ale také rodičů, sourozenců a kamarádů.

VÝSLEDKY TURNAJŮ A SOUTĚŽÍ
ve školní družině ve školním roce 2009/10

¢ 1. Výtvarná soutěž
1. A.Jindra
T. Jordanov
2. N. Dosoudilová
K. Míka
3. A. Horáčková
T. Čouza
V. Sporerová
¢ 2. Přeskok přes dlouhé švihadlo
1. H. Straková
2. K. Fraňková
3. K. Hořejšová
¢ 3. Kulečník
1. V. Sobotík
2. V. Šimek
3. N. Dosoudilová
¢ 4. Superstar
1. K. Fraňková
K. Hejdová
2. V. Šimek
3. H. Straková
A. Sabó
¢ 5. PC hry
1. V. Sobotík
2. R. Dědič
3. M. Tachecí

¢ 6. Stolní tenis
1. M. Tachecí
2. P. Pelikán
3. J. Kubík
¢ 7. Šachy
1. K. Míka
2. V. Šimek
3. V. Sobotík
¢ 8. Stolní fotbal
1. J. Kubík
2. A. Šrajer
3. K. Míka
¢ 9. Kuželky
1. V. Hinterhölz
2. T. Jordanov
3. M. Vazda
¢ 10. Petangue
1. K. Míka
2. N. Dosoudilová
3. K. Hejdová
Poprvé v historii naší celoroční hry Milionář
se podařilo Báře Rackové z 1. třídy zodpovědět správně všech 15 otázek a stát se tak naší
1. milionářkou. Sklidila velký obdiv spolužáků a určitě si zaslouží pochvalu.
Marie Špulková, vychovatelka ŠD

OZNÁMENÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ LEDENICE
Informační schůzka pro rodiče dětí mateřské školy se koná v pondělí
30. srpna v 19.00 hodin v sále nové přístavby budovy mateřské školy.
Hana Fyrbachová, vedoucí MŠ

Recitační soutěž, která se na naší škole pravidelně konala v březnu, byla určena pro žáky
druhého stupně a hosty byli žáci stupně prvního. V 3 až 5 členné porotě zasedali vyučující
českého jazyka a prvního stupně. Během několika let se vše obrátilo a malí soutěžící převažovali nad těmi velkými. Proto se letos
konal poslední, již desátý, ročník této soutěže
za účasti pouze dvou děvčat z druhého stupně
a mnoha žáků 1. – 5. ročníku. Děkuji všem,
kteří během těchto deseti let básně přednášeli,
či přednes hodnotili.
jd

Projekt „Knihovna“
Vše začalo vlastně již poslední červnový
týden minulého školního roku. Tehdy ještě páťáci se svou třídní učitelkou a za pomoci pana
školníka přestěhovali školní knihovnu do
nové místnosti. V září již jako šesťáci dávali
knihy do polic dle abecedy a začali s jejich
přebalováním do průhledné fólie. Že to není
žádná legrace, zjistili brzy, a tak se vydali do
místní knihovny, kde jim paní Fraňková vyprávěla o tom, co se děje s knihou od jejího nákupu až po půjčení čtenářem a ukázala jim
další způsob balení knih. Během školního
roku pak průběžně knihy obalovali, řešili hádanky, zkoušeli si jazykolamy, besedovali o
své oblíbené knize a jako první připravovali
školní rozhlasové vysílání s četbou ukázek
z knih naší školní knihovny. Dalšími, kteří se
do vysílání během školního roku zapojili, byli
dobrovolníci z páté a sedmé třídy. Každý
z nich si nejprve doma připravil četbu úryvku,
pak si čtení vyzkoušel do rozhlasu v odpoledních hodinách a v den „D“ to bylo již na samotných žácích. Někdy se dostavila tréma, ale
nakonec se spolužákům jejich vystoupení líbilo. A koho jsme poslouchali? M.Bartáčkovou,
M. Dastichovou, Š. Dastichovou, E.Hluštíkovou, I. Holomelovou, T. Jiráka, L. Koblasovou, M. Mondspiegela, V. Panušovou, K.
Švarcovou, T. Tachecího, V. Třebínovou a M.
Vackovou. Všem aktérům velice děkuji a
těším se na další spolupráci.
jd
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Z mateřské školy
„Rok“
„Barevnou šňůrou měsíců sváže dny dohromady. Udělá krok, byli jsme tam a jsme tady.“
Opravdu se zdá, že jsme udělali pouhý krok a
celý školní rok je již u konce.
V únoru o masopustu k nám přijelo divadélko Okýnko s pohádkou „Čárymůrka“,
v březnu s pohádkou „Jak zajíček málem
zaspal Velikonoce“.
Předškoláci navštívili knihovnu. Děti si
prohlížely knížky, kreslily obrázky, snažily se
uhádnout název pohádky podle obrázku. Některé děti chodí už s rodiči do knihovny a poznáváme také, kterým dětem rodiče čtou
(například před spaním) pravidelně pohádky
nebo příběhy.
Tentýž měsíc jsme ještě viděli pohádku divadla Za rohem „Šípková Růženka“. Starší
děti si jako velké vyzkoušely obědvat ve
školní jídelně.
V dubnu nám hudební studio Bambini zazpívalo a zahrálo „Písničky z pohádek“.
Druhou květnovou neděli předvedly děti
v divadelním sále, co se pro své maminky a
babičky k této příležitosti naučily. Byly to písničky, básničky, tanečky i dramatizace.
Vyfotografovali jsme se společně na konec
školního roku, předškoláci na tablo.

Divadélko LUK nám zahrálo veselou pohádku „Medvíďata“.
Na 1. června jsme naplánovali náš letošní
školní výlet. Počasí naplánovat neumíme a tak
bylo trochu chladno a trochu i pršelo, ale náladu nám to nezkazilo. Pohádka divadélka Kos
„Princezna je hloupá Madla“ v kulturním sále
v Borovanech se nám všem moc líbila. Ve
Dvorci nám i zvířátkům chybělo sluníčko, nicméně jsme si všechna dobře prohlédli. Na
oběd nás zase odvezl autobus s šikovnou paní
řidičkou.
V červnu jsme se ještě spolupodíleli na
„Koncertu pro nakreslenou princeznu“ s panem Daňhelem. Děti poznávaly hudební ná-

stroje, styly i specifické názvosloví. Naučily
se písničku o pasáčkovi.
Už trochu únavný konec roku jsme si osladili zmrzlinou i nanukem.
Rozloučili jsme se s předškoláky, po připraveném programu byli pasováni na školáky,
ošerpováni a na závěr si vychutnali slavnostní
svačinu.
Pohádka divadélka LUK „Kůzlátka“ nás
opravdu pobavila.
Po prázdninách opět v novém prostředí a
novém složení na shledanou!
za kolektiv dětí a učitelek MŠ Ledenice
Vlasta Plchová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 15. června 2010 proběhlo v obřadní
síni Úřadu městyse Ledenice další vítání
občánků do života.
Malé slavnosti se zúčastnilo 8 miminek
se svými rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky.
Novým občánkům byl předán dárek na
uvítanou, a to ručně vyráběný maňásek
z chráněné dílny Domova Svaté Anežky
v Týně nad Vltavou. Drobné upomínkové
předměty zde vyrábějí zdravotně postižení občané a městys Ledenice se rozhodl
tímto způsobem činnost chráněné dílny
podporovat.
zleva: Ondřej Buman Zaliny, Šárka Petrášová Ledenice, Nicolas Čech Ledenice, Zuzana Nejedlá
Ledenice, Ondřej Chadima Ledenice

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI
Borovany – Ledenice

zleva: Pavla Mánková Ledenice, Jan Bicera Ledenice, Adéla Novodvorská Ledenice

V měsíci červenci slaví své jubileum 55. narozeniny členka naší ZO pí Naděžda Petričáková
z Ledenic.
Členové jí přejí:
Posíláme Vám přáníčko,
ať Vás neopouští štěstíčko,
taky trochu toho zdraví,
ať se Vám ty narozeniny hezky slaví.
Ještě přejeme moře lásky,
ze života neměj vrásky.
Vše nejlepší.
Výbor ZO SPCCH

červenec 2010

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

Slavnostní předání výučních listů
V pondělí 21. června se v obřadní síni ledenické radnice konalo slavnostní předání výučních listů žákům SOŠ a SOU v Trhových
Svinech a Integrované střední školy stavební
v Nerudově ul. v Českých Budějovicích obor
truhlář, pro které zajišťuje SPV Ledenice praktickou výuku.
V letošním roce učňovský obor dokončilo
5 žáků, všichni s celkovým hodnocením prospěl, bohužel nikdo neměl vyznamenání. Malé
slavnosti se zúčastnili zástupci školy, starosta
městyse Ledenice Mgr.Miroslav Franěk, vedoucí učňovského střediska Jaroslav Šimek a
učitelé odborného výcviku. Z rukou starosty si
mladí absolventi převzali pamětní listy
městyse Ledenice.
Poděkování Úřadu městyse Ledenice za
umožnění slavnostního zakončení studia našich žáků.
Jaroslav Šimek, vedoucí SPV Ledenice s.r.o.
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Impulzní přeshraniční centrum Sdružení Růže informuje

Účast Jihočeského kraje na veletrhu BIOEM
Sdružení Růže a sdružení Jihočeská Silva Nortica ve spolupráci s Jihočeským krajem zajistily v rámci projektu „Založení hospodářské
platformy Euregio Silva Nortica“ prezentaci kraje a 3 firem z Novohradska na výstavě BIOEM v Grosschönau ve dnech 3.-6.6.2010. Letošní 25. ročník navštívilo přes 27.000 návštěvníků, z toho již ve čtvrtek
3.6. téměř 10.000 návštěvníků. Výstavy se zúčastnilo celkem 265 vystavovatelů, převážně z Rakouska. Obec Grosschönau je velmi malebná, jen několik kilometrů vzdálená od Weitry a je známá mezi příznivci
pasivních domů, které jsou tam k prohlédnutí a vyzkoušení.
Výstava byla tématicky rozdělena do několika okruhů:
1) Energie a životní prostředí
(biomasa, zařízení na bioplyn, paliva, alternativní energie,
fotovoltaik, solární energie),
2) Stavebnictví a rekonstrukce
(stavební materiály, střešní systémy, fasády, okna,
hotové domy, izolační materiály),
3) Příroda a zdraví
(zdravotnické materiály, odpady, technologie chránící životní
prostředí, stravování,
wellnessprodukty, doplňková medicína),
4) Děti – mládež – rodina
(programy a výrobky pro mladé rodiny, volný čas, sport, kulturu).
Díky podpoře z programu Evropské územní spolupráce RakouskoČR 2007-2013 se na této výstavě mohly představit firmy P-B Krovy
z Údolí u Nových Hradů, NEMA Olešnice a OKNOTHERM Kaplice.
Výstavní expozice našich firem byla umístěna v hale č. 1, kde vystavovaly firmy zaměřené na stavebnictví a rekonstrukce a úspory energií.
Na jejich expozici navázal stánek Jihočeského kraje, v němž byla prostřednictvím propagačních materiálů představena turistická nabídka a
produkty cestovního ruchu.
O propagační materiály z jižních Čech byl mezi návštěvníky velký
zájem. Někteří z nich již navštívili známá místa nebo města Jihočeského kraje, ale většinou to pro ně byly informace nové. Poptávka byla především po prospektech Českého Krumlova, Lipna, Třeboně a dalších
historických místech Jihočeského kraje.
Také zúčastněné firmy velmi ocenily příležitost své propagace na
rakouském trhu a možnost navázat případné kooperační kontakty
s podnikateli z Rakouska, což se jim také podařilo. Již od května 2011
končí platnost opatření regulujících možnost zaměstnání našich pracovníků v Rakousku, proto budou pro firmy získané kontakty velmi
cenné.
Věříme, že účast jihočeských vystavovatelů byla příjemným zpestřením pro rakouské návštěvníky a podpořila zájem o Jihočeský kraj
v sousedním regionu.
Fotografie z výstavy naleznete na: http://pic.sdruzeniruze.cz/ v sekci Fotogalerie.
Za Impulzní přeshraniční centrum Sdružení Růže
Ing. Eva Dupkaničová

Proběhl seminář na téma „Podmínky
zaměstnávání v EU a v Rakousku“
Tento seminář zaměřený na podporu zaměstnanosti v příhraničním regionu se konal 10.6.2010 v Trhových Svinech za účasti
2 přednášejících a 30 posluchačů. Zorganizovalo jej Sdružení Růže
a Jihočeská Silva Nortica v rámci projektu „Založení hospodářské
platformy Euregio Silva Nortica“.
Posluchači se dověděli nejen o tom, jaká je momentální situace
na trhu práce v Jihočeském kraji (přednášející Mgr. Beran z Úřadu
práce Č.Budějovice), ale také o tom, jaké jsou možnosti pro uchazeče o práci v rámci EU a jaké požadavky musí splňovat při hledání
zaměstnání např. v Rakousku. Velmi poutavou formou podávala
o této problematice informace přednášející z firmy Trenkwalder,
paní Tajanovská DiS.
Pokud by někoho, kdo se semináře nemohl zúčastnit, zajímala
tato témata, je možné na vyžádání zaslat e-mailem prezentace obou
přednášejících. Také je možné si vyzvednout v kanceláři Impulzního příhraničního centra Sdružení Růže v Borovanech (zadní trakt
radnice) letáček s názvem „Míříte na rakouský trh práce“. V tomto
materiálu jsou popsány standardní cesty získání pracovního povolení v Rakousku, potřebné dokumenty pro vydání pracovního povolení a užitečné internetové odkazy.
Již v květnu 2011 by ale měla skončit platnost všech regulujících
opatření pro možnosti zaměstnávání našich pracovníků v Rakousku,
tudíž od tohoto data již žádná pracovní povolení nebudou vyžadována a přístup na pracovní trh v Rakousku by měl být zcela uvolněn.
Možná je pro někoho nyní ten pravý čas podívat se i na nabídky
volných míst v Rakousku nebo v jiné zemi EU (www.eures.cz).
Požadavky na zaslání prezentací zasílejte na e-mail: impulz@centrum.cz.
Za Impulzní přeshraniční centrum Sdružení Růže
Ing. Eva Dupkaničová

TIP NA VÝLET
Areál Památníku Jana Žižky
6. 7.

UCTĚNÍ PAMÁTKY MISTRA JANA HUSA
občerstvení po celý den,
od 14.00 do 20.00 hodin hrají Babouci
vstupné 100,- Kč / ZTP 50,- Kč
31. 7. POSEZENÍ NA TERASE s Malou kapelou Pavla Havlíka
od 15.00 do 20.00 hodin
v průběhu odpoledne proběhne přehlídka historických traktorů
občerstvení po celý den, vstupné 60,- Kč / ZTP 30,- Kč
28. 8. “KONEC PRÁZDNIN” - DĚTSKÝ DEN
od 13.00 do 20.00 hodin
občerstvení po celý den, hraje Malá kapela Pavla Havlíka
vstupné 60,- Kč / děti zdarma
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BORŮVKOBRANÍ LÁKÁ DO BOROVAN
nejen borůvkovými dobrotami
... ale i nově zrekonstruovanou turistickou a
kulturní atrakcí regionu zámkem, který zdobí jižní stranu borovanského
náměstí. Původně budova
sloužila jako probošství
kláštera augustiniánů, který zde byl založen v polovině 15. století.
Právě při Borůvkobraní, které se letos koná
10.-11.července, se po
rozsáhlé rekonstrukci zámek otevře veřejnosti
v plné kráse. Nechte se
překvapit, zda bude překonán rekord v soutěži
jedlíků O krále borůvkových knedlíků (31 knedlíků za 30 minut) a vytvořen rekord v chytání borůvek do úst.
Dětské dvojice se prokousávají k pokladu borůvkovým koláčem, na borůvkovém jarmarku
zakoupíte borůvky, džemy, lívance, domácí likér, pivo či medovinu, mýdla, svíčky – jak jinak než vše z borůvek. V zámecké zahradě
vyroste borůvková hospoda s nejrůznějšími
borůvkovými dobrotami - nebudou chybět
knedlíky se žahourem, lívance, koláče. Bohatý kulturní program je zaměřený na všechny
věkové generace (setkání jihočeského a dolnorakouského folkloru, pohádky a hry pro
děti, tvůrčí borůvkové dílny, žonglování Aduši a Dáši, vystoupí Petra Janů, Fleret s Jarmilou Šulákovou, Pražský hradčanský orchestr,
Táborští pouličníci). U borůvkového zahrádkáře získáte rady, jak pěstovat kanadské borůvky, které zde také zakoupíte. Borůvkovým
hostem bude botanik Václav Větvička. Zároveň budete mít možnost prohlédnout si obnovené prostory zámku. Prohlídky vedou i do
části bývalého kláštera dnes vlastněné farností, kde se v křížové chodbě kolem rajského
dvora nachází lapidárium kamenných barokních plastik, v patře klášterní muzeum a expozice římovské pašijové cesty s originály
tamních soch. Tato možnost potrvá i po celou
sezónu.

Nenechte si ujít noční hrané prohlídky bývalého augustiniánského kláštera v doprovodu
sličných múz. Projdete obnovené prostory
zámku a očekávat vás bude zakladatel kláštera
Petr z Lindy, pochybný probošt Matěj Kozka
z Rynárce, Jakub Krčín i další historické osobnosti a překvapení. “Borovanské múzy” se
hrají každou neděli večer od července do konce září.
Borovanská kulturní mozaika - to jsou letní
pravidelné páteční a sobotní kulturní akce
v různých částech zámeckého areálu, z nichž
si vybere, doufejme že každý svůj oblíbený
žánr. Na nádvoří zámku se například představí
bubenická show Jumping drums Ivo Batouška
(9.7.), Pavel Šporcl s orchestrem předvede
Vivaldiho Čtvero ročních dob (16.7.), Hradišťan vystoupí s hostem Dizu Plaatjies (30.7.).
Hlavní sál s nástropními freskami výjevů ze
života sv. Augustina slibuje zážitek z poslechu
koncertů vážné hudby, zámecká půda se stane
místem jazzových produkcí.
Při návštěvě zámku navštivte také přilehlý
park s novými dřevěnými plastikami, které
zde již druhým rokem vznikají při řezbářském
sympoziu. Letos budete moci sledovat řezbáře
při práci od 8. do 17.7. Za návštěvu stojí také
chráněná dílna Nazaret v jižní části areálu Podzámčí s možností zakoupení kvalitní
keramiky i dalších výrobků klientů.
Dětské publikum je vítáno na Půdě plné
pohádek v pensionu Borovanský mlýn a v Parku exotických zvířat ve Dvorci – otevřeno je
každý den.
Informace ke všem uvedeným akcím Vám rádi
poskytneme v Infocentru na zámku, tel.
387 001 351, e-mail: kultura@borovany-cb.cz.
Program kulturních akcí najdete na www.borovany-cb.cz.
Milan Slunéčko ručně stříhá ovci, v pozadí
přadleny čekají na vlnu k předení
ā

Ovčácké slavnosti

O poznání komornější akcí než je v Borovanech Borůvkobraní, neméně ale zajímavou jsou Ovčácké slavnosti, které v neděli
1. srpna 2010 v Borovanech pořádá již po
páté společnost Rosa z Českých Budějovic. Místem konání bude oblíbená zahrada
v borovanském podzámčí a přilehlý prostor chráněné dílny Nazaret. Ovčácké slavnosti budou zahájeny v 9 hodin a ukončeny
budou k 16. hodině.
Uvidíte zde celý cyklus vzniku pletených vlněných výrobků, třeba čepice, nebo
šály. Těšit se můžete na ukázky pasení ovčáckými psy, ruční i elektrické stříhání
oveček, česání vlny, předení na kolovrátku
(vloni synchronně předlo 6 přadlen), až po
vlastní pletení.
Pokusíme se o rychlostní soutěž ve
zpracování ovčí vlny. Celosvětově se pořádají závody s názvem „Back to back“, tedy
ze zad na záda, při kterých jednotlivé týmy
soutěží o co nejrychlejší upletení svetru
z ovčí vlny. Má to však jeden velký háček –
vlna je ještě na ovčích zádech. Tým ovčáckých slavností bude skromnější a pokusí se
jako v loňském roce uplést šálu. Vlnu však
bude potřeba zpracovat od střihu po spředení. Tým je stále otevřený pro případné zájemce, především zdatné pletaře. V loňském
roce jsme na konci Ovčáckých slavností
vydražili dvě šály a dvoje ponožky. S pletením nám pomáhali i účastnice slavností.
Při slavnostech bude probíhat trh především s místními produkty z Novohradských hor. Můžete se těšit na mléčné i
masné ovčí a kozí produkty, na šperky, keramiku a další výrobky.
Pestrý program bude pro děti a samozřejmě i pro dospělé. Všichni bez rozdílu
věku si mohou vyzkoušet práci s ovčí vlnou – předení a filcování, nebo také výrobu
drobných keramických předmětů. Mimo to
můžete ochutnat ovčí sýry, jehněčí speciality, zakoupit dětem hračku z vlny, nebo sobě
teplé ponožky či něco jiného z vlny. Pro
návštěvníky bude připraveno občerstvení a
dobrou náladu doplní hudba.
Akce se můžete účastnit i jako prodejci.
Více informací o programu a kontakty na organizátory hledejte na www.rosacb.cz.
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Slavoj Ledenice
oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Boje v I. B třídě jsou u konce. Po letech, kdy jsme hráli na špici OP, tak i po
zdařilé premiérové sezóně v I. B bylo jarní tažení soutěží zklamáním. Až 11. pozice s pasivním skóre a uhranými pouhými sedmi body
dává rychle zapomenout na úspěšné období.
Proto se založilo B mužstvo, abychom zde objevili nové skryté talenty a mohli se i hráči
A mužstva rozehrát po zranění, či z jiných důvodů. Nechci už slyšet o žádné partičce, která
si půjde jenom zahrát fotbálek na žízeň. To bychom žádné Béčko nezakládali. Obě mužstva
budou spolupracovat, jinak je činnost rezervního týmu k ničemu. Abychom mohli odehrát
další sezónu v krajské soutěži, museli pomoci
sponzoři. Poděkování tímto patří ing. V. Tů-

movi – fa Epigon, J. Šimčíkovi,
Z. Bláhovi – fa CCS international, Josefu Hronkovi – fa Beton Hronek, Tomáši Fenclovi
– fa Truhlářství Fencl, panu
Todorovovi – fa Todorov nástrojárna, panu J. Vajgelovi – fa
Ekotherma, panu Petru Vítovcovi
– fa Kancelářské potřeby Vítovec,
panu Štěchovi – fa Elektro Štěch, dále firmám
Campanulla, Avam, WIP reklama, kteří věnovali oddílu finanční podporu. Dále P. Kubešovi, D. Ledererovi – restaurace Na Plácku a
majiteli Ferrari baru. Tyto firmy vypomáhají i
jiným způsobem. Snad vás naše jarní výkony
neodradily a zachováte nám přízeň i v následující sezóně. Byli bychom rádi, kdyby se našly další firmy, které by chtěly formou
reklamy přispět na chod oddílu, aby se přihlásily, určitě reklama na hřišti nebo na dresech
mužstva je velmi výhodná.

Hasičská obvodová soutěž v Zalinech
Sobota 15. května byla pro většinu
lidí obyčejným pošmourným dnem.
Ne však pro zalinské hasiče. Ti se totiž
rozhodli oslavit 115. výročí založení
sboru obvodovou soutěží, kterou pořádali naposledy před 25 lety. Kdo
z vás nějakou soutěž pořádal, jistě ví,
kolik dá její organizace práce – musí
se zařídit spousta věcí a nezapomenout
ani na nejmenší drobnost, od zajištění
občerstvení, přes koupi pohárů až např.
k zajištění dostatečného počtu laviček
a stolů pro diváky. S tím nám velmi pomohl městys Ledenice, bez jehož pomoci bychom se jen těžko obešli. Za zmínku stojí i
diplomy. Rozhodli jsme se totiž, že pro tuto
událost nepoužijeme klasické předtištěné, ale
uděláme své vlastní. A co by na nich mělo být
jiného než zalinská dominanta – kaplička.
V sobotu již bylo všechno zařízené, překážky na štafetě byly na svém místě a nám při pohledu na oblohu nezbývalo nic jiného než
doufat, že se počasí umoudří a nezačne pršet.
Toto přání se nám naštěstí splnilo, první kapky
jsme na sobě ucítili až při závěrečném nástupu.
Jak tedy soutěž probíhala? Soutěžilo se ve
4 kategoriích – ženy, muži, ženy nad 30 let a
muži nad 35 let. Přijelo celkem 37 družstev,
ale díky tomu, že se současně běžely štafety a
útoky na 2 základnách, mohl být slavnostní
závěrečný nástup vyhlášen do 17. hodiny. Pří-

TIP NA VÝLET
Penzion Kamínek, Byňov 64, Nové Hrady
www.penzion-kaminek.cz
začátky zahradních slavností cca 20.00 hod.,
konec 24.00 hod.
16.7. Kamil Střihavka
+ Leaders + Nahoře pes – Praha
23.7. Dětský den s divadlem
– začátek 16.00 hod. (www.dellarte.cz)
30.7. Ondřej Brzobohatý band – Praha
31.7. Třetí ročník Bluesového festivalu
program na www.penzion-kaminek.cz

červenec 2010
Bohužel reklamy na hřišti nám nějaký
„dobrák“ odcizil, takže i nadále působí naše
hřiště smutně.
Poděkování patří i vám fanouškům za vaši
podporu i přesto, že se nám nedařilo tolik jako
na podzim hlavně při domácích zápasech.
Co nás čeká během července a srpna. Zahájení letní přípravy je stanoveno na pondělí
19. července od 18.00 hodin na hřišti v Ledenicích. Pochopitelně mohou přijít i kluci
z rezervního týmu. Tradiční turnaj o pohár
starosty je naplánován na 7. srpna od 13.00
hodin. V sobotu 14. srpna od 15:00 hodin zápas s N. Vsí-Brlohem, večer od 20.30 hodin
pouťovka se skupinou SARAH. První mistrovské utkání bychom měli odehrát 21. nebo
22. srpna, až jak určí los.
Závěrem jménem výboru oddílu přeji
všem, komu není ledenický fotbal lhostejný,
příjemnou letní dovolenou, mnoho hezkých
dní a týden po ledenické pouti opět v bojích
o body nashledanou.
Zdeněk Vitoušek

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci červenci oslaví své jubileum:
70 let
Anna Sedláčková z Ledenic
75 let
Josef Chrt z Ledenic
80 let
Karel Jílek z Ledenic
Růžena Benedová z Ledenic
82 let
Josef Janovský z Ledenic

jemným překvapením pro některá družstva
byla i zvláštní cena – velký koláč – jako odměna za nejrychlejší útok a štafetu v každé kategorii. Jaké bylo celkové pořadí?
Ženy nad 30 let
Družstvo
Umístění
Zaliny
1
Zborov
2
Šalmanovice
3
Muži nad 35 let
Družstvo
Umístění
Ohrazeníčko
1
Ledenice
2
Ohrazení
3
Ženy bez omezení věku
Družstvo
Umístění
Ledenice
1
Radostice
2
Zaliny
3
Muži bez omezení věku
Družstvo
Umístění
Ohrazení
1
Borovany
2
Slavošovice
3
Z konečného pořadí je vidět, že se tvrdá
práce zalinských hasiček vyplatila a obě družstva postoupila do okresního kola v Českých
Budějovicích.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě soutěže, městysi
Ledenice za finanční a materiální podporu a
samozřejmě rozhodčím, bez kterých by to
prostě nešlo.
Zalinští hasiči

84 let
Anna Chlupáčová z Ledenic
85 let
Josef Fencl z Ledenic
V měsíci srpnu oslaví své jubileum:
70 let
František Sedlecký z Ledenic
80 let
Růžena Popelová z Ledenic
83 let
Noemi Bláhová z Ledenic
87 let
Růžena Pokorná z Ledenic
91 let
Marie Vaňatová z Ledenic

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
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Rakouský pohár byl
dobrou předzvěstí
Igor Vondrášek a Lukáš
Pavel po přivezení prvního
místa z česko-rakouské pohárové soutěže byli skutečně dobrou předzvěstí u
lodních modelářů pro rok
2010.
Ve dnech 28.- 30.května se kluci z
KLoM (lodní modeláři) zúčastnili první
dvojsoutěže seriálu o titul mistra ČR v Jinolicích u Jičína.V kategorii F4A, ve které
soutěžíme, jsme za účasti 29 závodníků
z celé ČR obsadili v prvním závodě druhé
místo a druhém závodě první čtyři místa.
Ve dnech 18.- 20. června jsme absolvovali
další dvě soutěže v seriálu o titul mistra ČR
v Netolicích a i za velmi nepříznivého počasí jsme dokázali v silné konkurenci
29. závodníků z celé ČR vybojovat dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Ledenice jsou v tuto chvíli se svým
počtem bodů na prvním místě a mají již po
čvrtém závodě naprosto jistý titul mistra
ČR pro rok 2010.
Blahopřeji Lukáši Cajkářovi k zlaté medaili a Lukáši Pavlovi ke stříbru. Člen
KLoM Ledenice z Českých Budějovic Tomáš Zbořil získal již nyní svým počtem nasbíraných bodů titul mistra ČR a s jistotou
postoupil do reprezentace ČR na ME 2011,
které se bude konat v Maďarsku.
Před sebou máme ještě poslední seriálový závod v Jablonci nad Nisou poslední víkend v srpnu a tam ještě mnozí členové
našeho klubu mají možnost postoupit do
reprezentace. Na vrcholových soutěžích
v republice je to krásný pocit, když na špici
tabule, kterou všichni sledují, svítí nápis
LEDENICE a klukům se na triku třpytí
hodně medailí.
První sobotu v září bude na rybníce
Lazna v Ledenicích od 10.00 hodin veřejná
soutěž za účasti modelářů z celé republiky.
Proběhne soutěž v kategorii EX 500 /neovládané modely/ o posvícenskou živou
husu, všechny soutěžní kategorie modelů
s dálkovým ovládáním, námořní bitva o titul pirát roku a od loňského roku slibovaná
velká ukázka rychlostních modelů se
spalovacím motorem.
Stánek s občerstvením bude zajištěn a
tak už je zapotřebí pouze pěkné počasí.
Všechny občany již nyní zveme na pěknou podívanou.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz

Dobré výkony = dobrá odměna
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Radostné zprávy z fotbalu:
LEDENICE – BOROVANY 6:1
Jak se říká - konec dobrý, všechno dobré! Nejmladší fotbaloví reprezentanti Ledenic úspěšně
zakončili další sezonu – velkolepým vítězstvím nad mužstvem Borovan. V horkém, vskutku již
letním, podvečeru bylo borovanským u nás v Ledenicích opravdu dusno. Mladší přípravka Slavoje naše městské sousedy hezky prohnala a pořádně jim naložila. Alespoň trochu tak zmírnila
letošní ledenickou fotbalovou blamáž. A Vy všichni ledeničtí fotbaloví fanoušci vězte, že pořád
je u nás na koho chodit na fotbal!
Konec letošní sezony patřil, jako již tradičně, dokopné a zápasu proti maminkám, které byly
zase trochu více zadýchané než loni, snad proto, že z jejich dětí pomalu už vyrůstají opravdoví
malí fotbalisté, nebo snad proto, že … . Kdoví? Počasí při dokopné bylo stejné jako celé jaro,
takže jsme totálně ale totálně zmokli! Tentokrát to ale vůbec nebylo na škodu. Naučili jsme se
nový způsob oslavy vstřelení gólu – průjezd louží vody po břiše! Nebyl snad jediný hráč, který
by to nezkusil a někteří by v tomhle „sportu“ mohli reprezentovat i na olympiádě! Jen doufám,
že nám po těchhle orgiích pan správce nezakáže vstup na hřiště!
Pro konečné hodnocení si vypůjčím slova kapitána mladší přípravky a čtvrtého nejlepšího
střelce soutěže, Filipa Havrdy, která mi nadšeně řval do ucha po svém asi už desátém průjezdu
louží – Trenére! Tohle je dokopná! To je SUPER!
Na závěr něco málo statistiky:
Dokopnou stejně jako celou sezonou prošlo přes 30 hráčů a hráček ve věkové kategorii starší
a mladší přípravka (nar. 1999 a mladší).
Celou sezonu se o hráče vzorně starali trenéři Milan Martan a Míra Strouha. Díky!
Ledenice se pyšní bezkonkurenčně největšími návštěvami na svých zápasech (však je taky na
co se koukat!). Děkujeme všem našim fanouškům!
Novou sezonu začínáme, po vzoru loňského roku, společným soustředěním v termínu 26. –
29.8.2010. Bližší informace o soustředění na tel: 602 685 456.
Robert Čouza, fotbalová přípravka Slavoj Ledenice

Přípravka Slavoj Ledenice – dokopná 2010

Starší přípravka Slavoj Ledenice, horní řada
zleva – Farkota P., Šesták, Brenkus, Šíma, Gunár, Kubík, dolní řada zleva – Tachecí, Sobotík, Šimek, Farkota R., Demeter, Koudelka,
Borovka, chybí – Bodžár

Mladší přípravka Slavoje Ledenic:
horní řada zleva – Vazda, Čouza, Hinterhölz,
Havrda, Šrajer, Vazdová
dolní řada zleva – Dědič, Chadima, Michner,
Pelikán, Fixová, Strouha, chybí – Jindra, Jordanov, Racek
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WIPOCO BAZAR
Dobrovodská 130, České Budějovice
Tel.č.: 387 413 718
Již 18 let nabízíme věci všeho druhu,
pro každého dostupné.

SEDACÍ SOUPRAVY
JIŽ OD 1.990,- Kč
Nový i použitý nábytek, ložnice,
kuchyně i kuchyňské díly, stoly,
židle, sedací soupravy,
věci do domácnosti všeho druhu
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 9.00 – 18.00 hod.
SO 9.00 – 13.00 hod.

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK

červenec 2010

Náměstí 145, Ledenice, tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA
Po, Pá
St
Út, Čt

Tel. č. 608 761 236

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

Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů

PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠŤOVÁNÍ
VLASŮ, CRAZY MELÍRKY

„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE

Dětem pohodové prázdniny a rodičům
příjemné prožití letních dovolených

KDO PRONAJME ZAHRADU V LEDENICÍCH ?
Tel. č.: 774 564 486

přeje redakce LZ

dle objednání v kadeřnictví
Ü Prodej vlasové kosmetiky– péče, styling
Ü Prodej dárkových poukázek

DOVOLENÁ 2.8.–6.8.

KOSMETIKA ŠÁRKA
Polní 555, Ledenice 373 11, Telefon: 603 315 557

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice
V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
DOVOLENÁ V TERMÍNECH 26.7. – 8.8. a 16.8. – 22.8.
Informace a objednávky: mob. 606 742 040

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

Letní akce: „Mořské osvěžení pleti“
(alginátová maska s mořskými řasami, sérum panthenol + vitamin
E, masáž obličeje levandulovým olejem, krém, biominerální voda)
Vhodné i pro zklidnění pleti po opalování na slunci nebo v soláriu.
Cena: 320,- Kč

KVALITNÍ MORAVSKÁ VÍNA
v Ledenicích
Šimon Janovský
Nabízíme:
¢ sudová vína stáčená do 2 l PET láhví, různé odrůdy, cena 52 Kč/ l
¢ přívlastková a jakostní vína z různých vinařství:
Tereziánské sklepy
Vinařství Vrba, Štěpánek, Krist, Bíza a mnoho dalších. Od 120 Kč/ ks
Sekty Mauthner ( Rakousko )

¢ dárková balení
Vína jsou dovážena přímo od vinařů ze Slovácké podoblasti.
Vše můžeme dodat i na Vaše akce, oslavy, do restaurací atd.
Objednávky telefonicky nebo e-mailem alespoň s dvoudenním
předstihem. K vyzvednutí na naší adrese, nebo dle dohody.
Šimon Janovský, Mysletínská 421, Ledenice
tel.: 723 100 539, simon.janovsky@seznam.cz

červenec 2010
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
UHELNÉ SKLADY LEDENICE
NABÍZEJÍ:
l
l
l
l

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví
Bílina zaplachtovanými kamiony
hnědé uhlí
uhlí ořech 2 - Bílina
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.
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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.
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