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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 14. července 2010
Rada městyse schválila:
 zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně výběrového řízení na dodavatele stavby
„Zborov – záložní vrt ZHV III.“ Rada městyse jmenuje členy do komise na posouzení a
hodnocení nabídek na zhotovitele stavby:
- Ing. Michal Vazač – člen zastupitelstva
městyse, náhradník Helena Juříková
- Ing. Josef Hronek – člen rady městyse,
náhradník Jan Čížek
- Jaroslav Klečka – člen zastupitelstva
městyse, náhradník František Jelínek
- Výběrové řízení provede firma IN-AL
Dan Hansel Kájov na základě mandátní
smlouvy.
 na základě žádosti firmy E.ON Česká republika s.r.o. zřízení věcného břemene u staveb:
1. Zaliny 28 – přeložka VN
2. Zaliny připojení p.č. 1010
za smluvní úhradu 10.000,- Kč bez DPH za
pozemek dotčený výše uvedenými stavbami dle návrhu firmy E.ON ČR s.r.o. Pro
výše uvedené stavby nebude použita sazba
dle platného ceníku městyse Ledenice pro
stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva k nemovitostem. Smlouvy budou doplněny o povinnosti oprávněného z věcného břemene dle usnesení Rady
městyse Ledenice č. 113 ze dne 7.10.2009.
 na základě žádosti nájemce ukončení nájemní smlouvy na část pozemku par.č.
1625/1 v k.ú. Zborov v okolí rekreační chaty, s paní Olgou Bolechovou k 30.6.2010.
 poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
městyse Ledenice pro rok 2010 ve výši
88.000,- Kč na základě podaných žádostí na
jednorázové akce ve II. pololetí roku 2010.
Požadované finanční prostředky činily celkem 108.000,- Kč. Žádosti jsou přílohou
zápisu.
 uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 4632/16 pro
stavbu „Ledenice – Mysletínská – kabel
NN“ za podmínek:
1. zřízení věcného břemene za úhradu ve
výši 8.570,- 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.

 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. na
pozemku parc. č. 1450 pro stavbu „Zaliny
parc.č. 555/1 Zikmundová Š. – připojení
RD“ za podmínky zřízení věcného břemene
za úhradu dle platného ceníku městyse Ledenice od 1.1.2010

INFORMACE OBČANŮM
¢ Místní knihovna v Ledenicích

oznamuje rozšíření výpůjční
doby od 1.9.2010

Pondělí
Středa
Čtvrtek

11.30 – 18.00 hod.
9.00 – 11.00 hod.
11.30 – 15.00 hod.
11.30 – 18.00 hod.

¢ Sdružené lesy

Ledenice - Borovany oznamují:

XXIV. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Ledenice
se bude konat ve středu 15.9.2010
v 18.00 hod. v zasedací
místnosti radnice v Ledenicích.

od 1.9.2010 je kancelář přestěhována
do přízemí budovy Úřadu městyse Ledenice.
Pro veřejnost je otevřeno každou středu
od 15 do 17 hod.
Mimo tyto hodiny je možné domluvit si
schůzku telefonicky na tel. 602 861 115.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Důležitá upozornění pro voliče
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, prováděcím
předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. V širším pojetí se voleb do zastupitelstev dotýká
také zákon č. 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve
dnech:
pátek 15. října 2010
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 16. října 2010 od
8.00 hodin do 14.00 hodin
Místo konání:
4 volební okrsky v Ledenicích
1. kulturní zařízení „U Králů“ č. 71 v Ledenicích - pro voliče s trvalým pobytem
Ledenice, Růžov
2. hasičská zbrojnice ve Zborově č. 102
- pro voliče s trvalým pobytem Zborov
3. hasičská zbrojnice v Ohrazení č. 48
- pro voliče s trvalým pobytem Ohrazení, Ohrazeníčko
4. kulturní zařízení v Zalinech č. 43
- pro voliče s trvalým pobytem Zaliny
Zastupitelstvo městyse je složeno z členů,
jejichž počet je stanoven s přihlédnutím
k počtu obyvatel a velikosti územního ob-

vodu. Jakmile je zastupitelstvo zvoleno, volí
jeho členové na ustavujícím zasedání zastupitelstva ze svého středu starostu, místostarostu
a radu městyse.
V souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb.
zastupitelstvo městyse v Ledenicích stanovilo
usnesením č. 358/2010 počet členů zastupitelstva městyse v Ledenicích pro volební období
v letech 2010 - 2014 celkem 15 členů.
Doručení hlasovacích lístků
Každý volič obdrží hlasovací lístek nejpozději
3 dny přede dnem konání voleb.
Způsoby hlasování
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se
volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit
jedním z uvedených způsobů:
- Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen. Pokud by byla označena tímto
pokračování na str. 2
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
(pokračování ze str. 1)
způsobem více než jedna volební strana, byl
by takový hlas neplatný.
- Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je
uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud
by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
- Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to tak,
že lze označit křížkem jednu volební stranu a
dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce.
Pokud má být voleno např. 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15
kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran,
je dáno označené volební straně 10 hlasů, a
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to pro kandidáty na prvních deseti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena
více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední
obálky několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu,
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i
úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů úřad městyse a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Více informací na internetových stránkách
Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz
za Úřad městyse Ledenice Jana Fuková
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Městys Ledenice pokračuje v obnově litinových křížů. Práce provedli pracovníci kamenické firmy Bárta. Do nového nyní září kříž
před vjezdem do Ohrazení (1), na původní
podstavec se vrátil v roce 1999 zničený kříž
u křižovatky Borovany-Strážkovice (2) a na
žádost majitelů sousedního pozemku, kde by
měl vyrůst rodinný dům, byl přemístěn do farské zahrady (a při té příležitosti i opraven) kříž
ve Školní ulici na tzv. Králíků louce (3). Rekonstrukcí prošel také hraniční kámen z roku
1670 při silnici na České Budějovice mezi samotou U Čápa a betonárkou Hronek (4). Vzhledem k historickým vazbám a stavu dochování a
po konzultaci s Národním památkovým ústavem zažádal městys Ledenice o jeho prohlášení
za kulturní památku.
(jic)
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Univerzita třetího věku
v Borovanech (?)
Už je Vám „..sát“ a stále Vás zajímá svět
kolem Vás, nové informace a poznatky? Rodiče či jiné okolnosti Vám nedovolili studovat a
stále Vás to mrzí? Je pro Vás jedna vysoká
škola málo? Nemáte si o čem povídat s dětmi
či vnoučaty? Přihlaste se na univerzitu třetího
věku!!
Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ je aktivita s již více jak dvacetiletou
historií. V současné době je 20 univerzitami a
vysokými školami nabízeno více jak 400 různých vzdělávacích programů a touto formou
studuje v celé České republice zhruba 16 000
seniorů. Výuka je však až na výjimky vázána
na univerzitní, tedy především krajská města.
Pro většinu seniorů z menších měst a venkova
je tato možnost aktivního stáří nedostupná.
České zemědělská univerzita v Praze přichází nově s nabídkou tohoto typu vzdělávání
také těm zájemcům, kterým ve studiu brání
vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní
problémy.
Nový systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory,
které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase.
Virtuální výuka Univerzity třetího věku zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci,
komunikaci s lektorem a další aktivity v místě,
kde je dostupný internet.
A jak to probíhá? Jednou za 14 dní účastníci
kurzu zhlédnou společně natočené přednášky
(cca 2 h). Po každé přednášce se předpokládá
společná diskuze řízená moderátorem v návaznosti na přednášené téma a vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého
výkladu. Nejasnosti či doplňující otázky lze
prostřednictvím e-mailu zaslat lektorovi, který
následně zašle odpovědi.
Chceme pomoci tuto formu vzdělávání seniorů (nebo, chcete-li novou formu trávení
volného času) nabídnout i v našem regionu. Garantem zkušebního pilotního semestru s tématem Astronomie je Karlova univerzita v Praze,
Matematicko-fyzikální fakulta (4 dvouhodinové
přednášky zahrnují výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost a
představení slavných astronomů rudolfínské
doby). Výuka je ZDARMA.
V nabídce pro další semestry jsou témata
Etika jako východisko z krize společnosti, Lesnictví, Pěstování a využití jedlých a léčivých
hub, Podpora rozhodování a řízení, Vývoj a
současnost Evropské unie, Vývoj informačních technologií.
Podmínkou spuštění kurzu je minimálně
6 účastníků. Předpokládáme zahájení výuky od
října. Prosím, máte-li o tento typ vzdělávání
(aktivity) zájem, prosím přihlaste se do 15.9.
v sekretariátu MAS (Žižkovo náměstí 107,
724 643 050, guthova@cb.gin) nebo v Městské knihovně v Borovanech. Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, místo, termín
a čas budou upřesněny. Více informací na
www.e-senior.cz.
Zuzana Guthová
manažerka MAS Sdružení Růže
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I n fo r ma c e ze šk o ly p r o šk o ln í r o k 2 0 1 0 – 2 0 1 1

Organizace školního roku 2010 – 2011
Zahájení školního roku: středa 1. září 2010
Podzimní prázdniny:
středa 27. října a pátek 29. října 2010
Vánoční prázdniny:
od čtvrtka 23. prosince 2010
do neděle 2. ledna 2011
posledním vyučovacím dnem roku 2010
je středa 22. prosince
vyučování v roce 2011 začne
opět v pondělí 3. ledna
Konec prvního pololetí:
pondělí 31. ledna 2011
Pololetní prázdniny:
pátek 4. února 2011
Jarní prázdniny: 7. března – 13. března 2011
Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 21. a pátek 22. dubna 2011
Konec druhého pololetí:
čtvrtek 30. června 2011
Hlavní prázdniny:
od pátku 1. července 2011
do středy 31. srpna 2011
Školní rok 2011 – 2012
začne ve čtvrtek 1. září 2011

¢ Kontakty a obsazení školy

Ředitelství: budova ZŠ na náměstí,
tel. 387 995 365
e-mail kancelář: skola@zs.ledenice.cz
e-mail ředitel školy: j.cukr@zs.ledenice.cz
e-mail zástupce ředitele školy:
j.kubickova@zs.ledenice.cz
Pavilon 1. – 4. ročník: tel. 387 995 451

ZUŠ: vedoucí Mgr. Petr Špatný,
tel. 387 995 625,
e-mail: spatny.hudba@seznam.cz
MŠ: vedoucí Hana Fyrbachová,
tel. 387 995 201,
e-mail: skolka@zs.ledenice.cz
Školní družina: Marie Špulková,
tel. 387 995 261,
e-mail: druzina@zs.ledenice.cz
Školní jídelna: vedoucí Jitka Čechová,
tel. 387 995 328,
e-mail: jidelna@zs.ledenice.cz
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Hůdková,
e-mail: n.hudkova@zs.ledenice.cz

¢ Základní škola

Třídní učitelé:
Třída

Učitel

žáků

1.

Mgr. Hana Jindrová

21

2.

Mgr. Marie Srncová

18

Mgr. Miloslav Klein

20

4.A

3.

Mgr. Alena Kopáčková

16

4.B

Mgr. Věra Radová

14

5.

Mgr. Vladislav Šesták

26

6.

Mgr. Pavel Mařík

19

7.

Mgr. Jana Dastichová

12

8.

Mgr. Josef Pařízek

26

9.

Mgr. Marta Palkosková

18

Ostatní učitelé:
Mgr. Zdeňka Helebrantová
Mgr. Kateřina Vondrová
Učební plány
V 5. ročníku dobíhá výuka podle vyučovacího programu „Základní škola“, v ostatních
ročnících se vyučuje podle našeho školního
vzdělávacího programu.
Ve všech ročnících od 3. do 9. se bude vyučovat anglickému jazyku. Německý jazyk je
zařazen jako volitelný předmět pro žáky 7. – 9.
ročníku.

Témata ochrany člověka za mimořádných
situací jsou zařazena do tématických plánů některých předmětů na II. stupni školy.

¢ Základní umělecká škola

Učební plány
Schválené MŠMT pro ZUŠ
Hudební vyučovací obor:
klavír, akordeon, zobcová flétna, příčná
flétna, klarinet, žesťové nástroje, kytara,
zpěv, sborový zpěv, přípravná hudební výchova
Výše úplaty za jedno pololetí:
individuální výuka
750 – 850 Kč
přípravná hudební výchova 375 – 425 Kč
přesná částka bude stanovena podle počtu
přihlášených žáků

¢ Mateřská škola

Výše úplaty za jeden měsíc:
210 Kč
Kapacita MŠ: 80 dětí (naplněný stav)
Provoz: 6.00 – 16.30 hod.

¢ Školní družina

Výše úplaty za jeden měsíc:
100 Kč
Kapacita ŠD: 45 dětí (naplněný stav)
Provoz: ráno 6.00 – 7.35 hod.
odpoledne 11.35 – 16.00 hod.

¢ Školní jídelna

Ceny stravného jsou určeny podle normy
potravin a věku strávníků.
Uvedené ceny jsou pro letošní rok.
Celodenní strava v MŠ:
3 – 6 leté děti
29 Kč
7 leté děti
32 Kč
Cena jednoho oběda v ZŠ:
7 – 10 let
20 Kč
11 – 14 let
22 Kč
15 a víc let
24 Kč
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy

Městys Ledenice získal dotaci od Státního fondu ŽP ČR na zateplení,
výměnu oken a obnovu fasád na budovách I. stupně ZŠ a školní družiny
a ZUŠ. Práce byly zahájeny v měsíci srpnu a dle harmonogramu prací
budou dokončeny na přelomu měsíce září a října.
Další podrobnosti v říjnovém vydání LZ.
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KOMUNITNÍ ŠKOLA LEDENICE

Výstava loutek 2010

Poslední volná místa !!!
Od září 2010 do června 2011 budou v hlavní
budově základní školy probíhat jednou týdně
tyto kurzy:

¢ ANGLIČTINA – pro pokročilé
¢ 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.

¢ POČÍTAČOVÉ kurzy
- pro začátečníky
Ceny počítačových kurzů, které budou
probíhat od září do prosince jsou 650 Kč
na 13 lekcí = 26 vyučovacích hodin tj.
cena jedné vyučovací hodiny 25 Kč.

¢ MALOVÁNÍ NA SKLENĚNÉ
LAMPIČKY
Cena: 320 Kč za 3 hod. kurz,
materiál v ceně kurzu

¢ UBROUSKOVĚ ZDOBENÉ
POLŠTÁŘE
Cena: 320 Kč za 4 hod. kurz,
materiál v ceně kurzu

¢ PEDIG

Cena: 300 Kč za 4 hod. kurz,
materiál v ceně kurzu

¢ PATCHWORK

Cena: 1400 Kč na 22 hodin tj. 11 lekcí,
materiál k zakoupení při konání kurzu.

Tradiční řemeslné kurzy:

Kurzy:

¢ KORÁLKY, FIMO TECHNIKA

¢ SEBEOVLÁDÁNÍ
A SEBEROZVOJ

Cena: 400 Kč za 8 lekcí/16 hod.
+ materiál

¢ VITRÁŽE ( šperky)

Cena: 400 Kč za 8 lekcí/16 hod. + materiál

¢ HEDVÁBNÉ ZÁVĚSNÉ
DEKORACE
Cena: 300 Kč za 3 hod. kurz,
materiál v ceně kurzu

Cena: 1 100 Kč., 11 lekcí = 22 vyučovacích hodin, kurz je 3 měsíční 1x týdně
Kurzy budou začínat v polovině září.
Přihlášky na:
e-mail: vks.ledenice@seznam.cz
tel.: 602 791 262
Karla Herdová
koordinátor Komunitní školy Ledenice

RC LEDŇÁČEK – NABÍDKA KURZŮ
Od října v Ledňáčkovi nově otevíráme kurz Řečové a grafomotorické cvičení a kurz hry na zobcovou flétnu Pískání pro zdravé dýchání.
Opět se pak můžete těšit i na Keramický kroužek pro děti, Keramiku pro maminky s dětmi a Večerní keramiku.
¢

Řečové a grafomotorické
cvičení

¢

Kurz je zaměřen pro maminky na mateřské
dovolené, které nemají možnost využít již
několik let probíhající večerní keramický
kurz.
Přijďte se i se svými dětmi seznámit s keramickou hlínou, vyrobit si s námi něco hezkého i praktického.
Vede Zdenka Hlaváčová

Kurz je určen pro děti od 4-6 let bez účasti
rodičů.
Cílem kurzu bude stimulovat rozvoj komunikačních a grafomotorických schopností,
které těsně souvisí s rozvojem myšlení a
řeči.
Vede pí Ochozková
¢

Pískání pro zdravé dýchání
Kurz hry na zobcovou flétnu pro děti od 5 let.
Alergici a astmatici, aktivní rodiče nebo
prarodiče vítáni.
Pod lektorským vedením Ivy Plojharové

¢

Keramický kroužek pro děti
Děti školního i předškolního věku zde mají
možnost si vyrobit spoustu výrobků, kterými
mohou potěšit své nejbližší. Práce s hlínou
podporuje u dětí motoriku, soustředěnost a
zároveň dává průchod tvořivosti a fantazii.
Vede Zdenka Hlaváčová

Keramika pro maminky s dětmi

¢

Večerní keramika
Keramické tvoření pro radost. Probíhá jednou za dva týdny ve středu od 19 do 21 hod.
Není nutno se přihlašovat předem, lze přijít
kdykoliv a něco pěkného si vyrobit.
Vede Zdenka Hlaváčová
Přihlášky
na tel. číslech 728 889 616 nebo 606 268 855
nebo na rclednacek@seznam.cz.
Termíny kurzů a cena kurzovného budou
upřesněny.
Bližší informace na www.rclednacek.cz.

„Jak jinak si připomenout 35 let života
Loutkářského souboru Krajánek Ledenice než
výstavou hlavních herců – loutek…“ Tato
myšlenka za plné podpory Úřadu městyse Ledenice dala vzniku dočasné expozici, kterou
mohli účastníci navštívit hlavně v srpnu a po
dohodě i do půli měsíce září.
Během dvou přípravných měsíců byly nainstalovány scény a loutky, jež vznikly a byly
pořízeny při dlouholeté činnosti souboru, dále
řezané loutky p. M. Míky a p. K. Krátkého a
darované loutky pí T. Fabiánové. Zaujaly především zapůjčené historické loutky a současná díla ze sbírky pana Františka Finka a jeho
rodiny. K oživení výstavy přispěli i mladí
loutkáři hranými individuálními výstupy.
A tak než němé dřevěné herce znovu uložíme zpět ke spánku, přejme si, aby dělali znovu
radost nejen na scéně, ale snad i někdy ve stálé
malé expozici loutek v Ledenicích, kam by
zcela určitě přilákali návštěvníky našeho
malebného kraje.
Děkujeme všem, kteří výstavu podpořili jakoukoli formou.
Zdeňka Zaimlová – autorka expozice
František Jelínek – zakladatel souboru
LS Krajánek

Program RC Ledňáček
na září 2010
Ó Čtvrtek 2. 9., od 10.00 do 12.00
Výroba motýlků a ptáčků
– závěs na větvičku
Ó Pondělí 6. 9., od 16.30 do 18.30
Zvířátka na špejli
Ó Čtvrtek 9. 9., 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 13. 9., od 16.30 do 18.30
Malování oblázků
Ó Čtvrtek 16. 9., od 10.00 do 12.00
Didaktické hrátky
Ó Pondělí 20. 9., od 16.30 do 18.30
Závěsná dekorace
Měsíček s hvězdami krásně ozdobí i váš
lustr.
Ó Čtvrtek 23. 9., 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 27. 9., od 16.30 do 18.30
Tluče bubeníček
Tanečky, písničky, říkadla a hraní na hudební nástroje pro nejmenší děti.
Ó Čtvrtek 30. 9., od 10.00 do 12.00
Výroba papírového dráčka
Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost
je dobrovolný. Program i herna jsou přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let. Během otevírací
doby je k dispozici počítač s připojením k internetu (použití za dobrovolný příspěvek).
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Jak se otevírala mateřská školka
Na termín letošní ledenické pouti bylo kromě tradičních akcí naplánováno i slavnostní
otevření přístavby mateřské školky a s ním
spojené dny otevřených dveří, které probíhaly
od pátku 13.8. do neděle 15.8.
A jak to všechno probíhalo?
Slavnostní otevření za účasti pozvaných
hostů bylo naplánováno na páteční odpoledne.
A jak to již poslední dobou v Ledenicích bývá
zvykem, začalo těsně před stanovenou hodinou pršet. Po krátkých proslovech pana starosty Mgr. Miroslava Fraňka, ředitele ZŠ, ZUŠ a
MŠ Ledenice Mgr. Josefa Cukra a náměstka
hejtmana Jihočeského kraje Ing. Františka
Štangla byla přestřihnuta slavnostní stuha a
všichni zúčastnění byli pozváni k první
prohlídce školky.

V podvečer byla již školka otevřená pro veřejnost, u vstupu vítal návštěvníky pan starosta
společně s panem ředitelem ZŠ a pro dobrou náladu hrála kapela Paraván. V multifunkčním sále
školky byla připravena fotografická prezentace
historie ledenické školky.
V sobotním podvečeru přivítala školka děti i
s rodiči pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký v podání studia Dell‘arte. Moderní pojetí pohádky, při kterém byly do hry vtaženy děti i
rodiče, bylo velmi zábavné.
Hned po skončení pohádky se všichni rozešli po budově školky a především děti si chtěly

hned všechno osahat a
vyzkoušet. Jejich pozornosti neušly ani nové
herní prvky v zahradě
školky, které si chtěly
také hned „otestovat“ a
tak se ve třídách a na zahradě školky tvořily
hloučky rodičů, kteří trpělivě čekali, až to děti
přestane bavit. Část pouťového života Ledenic
se tak v sobotním podvečeru přesunula do areálu školky, kde bylo
možné z úst rodičů slyšet i tato překvapivá slova: „Tak děti, nevyrazíme už na tu pouť?“
Při nedělním dopoledni, kdy byla školka
opět otevřena, se neočekávala žádná velká
návštěvnost, ale to, jak velký zájem Ledeničtí i
přespolní o prohlídku školky projevili i při silné konkurenci pouti, všechny příjemně překvapilo.
Ledenický školkový maratón skončil až
v pondělí dopoledne, kdy se na radnici nenadále objevil štáb regionální televize RTA
s žádostí natočit reportáž. Reportáž televize
odvysílala 18.8. a zhlédnout ji můžete na adrese www.rta.cz.
(JK)

Historie Mateřské školy Ledenice
Málokdo si nechal o pouti ujít prohlídku nově adaptované budovy
mateřské školy. Rekonstrukci se podařilo dokončit přesně v roce, kdy si
ledenická mateřinka připomíná i dvě výročí – 60 let od svého založení a
35 let od otevření současné budovy.
Prvním zařízením v Ledenicích pečujícím o děti předškolního věku
byl tzv. žňový (též zemědělský) útulek, kam v době velkých polních prací maminky umisťovaly své potomky. Sídlil ve staré sokolovně (dnes divadelní sál) a fungoval pouze přes letní měsíce roku 1946. Proto za vznik
ledenické mateřské školy považujeme až rok 1950. Ve školní kronice je
poznamenáno: „V neděli 17. září 1950 byla slavnostním způsobem otevřena mateřská škola, nad níž protektorát převzal Svaz čsl. žen spolu
s místní obcí Baráčníků. Správou mateř. školy byl pověřen Theodor Sládek, ředitel národní školy a vyučováním ve funkci pěstounky Noemi Bláhová. Provoz mateř. školy začal v pondělí 18. září 1950.“ Členové
zmíněných spolků pomohli s vybavením a úpravou prostor, nábytek dodali zdejší truhláři. Školka se nacházela v Budějovické ulici v domě čp.
354 (u Posavádů, později ubytovna a sídlo státního statku), měla polodenní provoz od 7.00 do 13.00 hodin a docházelo do ní okolo dvaceti
dětí. V roce 1958 se třída musela stěhovat, nové prostory získala v dubnu
toho roku v bývalé truhlářské dílně (dnes samostatné čp. 434) domu čp.
300 v Nové ulici (u Vazdů). Zároveň se přešlo na celodenní provoz a po-

čet dětí vzrostl na 36.
Dne 30. dubna 1972
byl slavnostně položen
základní kámen k nové
moderní budově mateřské školy (Školní
ulice čp. 428). Akce se
zúčastnila řada diváků
(údajně přes 500) a
hostů, za které jmenujme předsedu okresního národního výboru Leopolda Rudolfa. Stavba
měla být hotova do 31. prosince 1973, nakonec se vše o celý rok protáhlo, otevřena byla v neděli 19. ledna 1975 a do provozu uvedena o den později. Čtrnáct dní na to bylo zřízeno druhé oddělení a o děti se již staraly
čtyři vychovatelky (Noemi Bláhová, Marie Hajná, Marie Kodadová a Jana
Matějková). Z důležitých událostí posledních let zmiňme, že od roku 1993
se v přízemí budovy nachází školní jídelna, v letech 1996–2006 zde sídlila
také základní umělecká škola a v letech 2009–2010 došlo k přístavbě a celkové rekonstrukci, která objektu vtiskla současnou podobu a navýšila potřebnou kapacitu zařízení pro předškolní vzdělávání z 50 na 80 dětí.
Mgr. Jiří Cukr, kronikář městyse Ledenice
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci září oslaví své jubileum:
70 let
Václav Uhlíř z Ledenic
75 let
Růžena Doleželová z Ledenic
80 let
Miroslav Duda z Ledenic
Helena Fyrbachová z Ledenic
81 let
Václav Hronek z Ohrazeníčka
Anna Kopalová z Ledenic
Terezie Kadlečková z Ledenic
84 let
Marie Dudová z Ledenic
Marie Pexová z Ledenic
85 let
Lubomír Pompl z Ledenic
89 let
Marie Čudková ze Zborova
V srpnu jsme se rozloučili:
t s panem Janem Candrou z Ledenic,
zemřel 24. srpna 2010 ve věku 66 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

Trocnovské medobraní
Dne 19. června 2010 proběhlo ve společenské
místnosti a dále v Krčmě Jana Žižky z Trocnova již tradiční Trocnovské medobraní.
Návštěvníci si mohli prohlédnout i zakoupit
včelařské produkty a výrobky z nich,seznámit
se s prací včelařů a ochutnat čerstvě vytočený
med. K dobré pohodě přispělo také hudební vystoupení skupiny S.A.M. Děkujeme Městskému úřadu v Borovanech a městysu Ledenice za
finanční příspěvek a ZO ČSV v Ledenicích a
dalším sponzorům za příspěvky do tomboly.
Velké poděkování patří také trocnovským ženám za pomoc při organizaci a zdárném průběhu celé akce.
Za Osadní výbor v Trocnově Jiří Kazimour

Tenisový turnaj ve čtyřhře
Letošní ročník se uskutečnil 26.6. ve Sportcentru Mrkáček Lišov. Turnaje se zúčastnilo
celkem 9 dvojic. Z finálového zápasu manželů
Fenclových proti dvojici Ing. Marek Jarůšek a
Mgr. David Fyrbach, vyšli vítězně manželé
Fenclovi s výsledkem 2:0 a stali se tak vítězi
letošního ročníku.
Již teď se těšíme na další ročník.
za pořadatele Václav Fabián
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CO SE NEVEŠLO
DO ČERVENCOVÉHO VYDÁNÍ
Z ČINNOSTI LEDENICKÝCH RYBÁŘŮ
Rybářské závody 2010
– Memoriál Jaroslava Cukra
Letošní ročník Memoriál J.Cukra se konal třetí květnovou sobotu a to 15. 5. 2010 na Horní
Jámě. Do závodů se přihlásilo 21 soutěžících.
Chytalo se od 6.00 - 11.30 hod., s jednou dopolední přestávkou od 9.00 do 9.30 hod. Tak
jako každým rokem byli i letos před závody do
Horní Jámy vysazeni kapři o váze 1,8 kg –
2 kg. Zarybnění jistě zpříjemnilo chytání a
obohatilo výsledky závodů. Na svoji si přišli i
tak zvaní „plavačkáři“ (rybáři lovící na plavanou - splávek), kteří si velmi dobře vedli při
lovu plotic a línů.
Do výsledků závodů se započítávaly
všechny ulovené ryby a největší kapr. Hodnocení pro bílou rybu (plotici) mělo navíc „přísnější“ pravidlo, délka ryby do 15 cm/1 bod,
ryba nad 15 cm/3 body. A jak dopadlo konečné pořadí?
1. místo Jan Klouček – 385 bodů
(5 x kapr + štika 58 cm + ostatní ryba)
2. místo Petr Mádl – 341 bodů
(4 x kapr + ostatní ryba)
3. místo Fadil Harbaš – 149 bodů
(3 x kapr + ostatní ryba)
Cena za největší kapra:
Petr Mádl – kapr 58 cm (cca 3,5 kg)
Nápoje a dobré jídlo bylo zajištěno po celý
průběh akce. U Jámy se během akce prostřídalo několik desítek návštěvníků, kteří přišli povzbudit rybáře a ostatní.
Jménem MO ČRS Ledenice děkujeme
všem, kteří se přišli pobavit mezi nás rybáře,
přišli si zarybařit nebo jen posedět do krásného prostředí našich rybníků.

Dětský den 2010
– Rybářské závody pro děti
Tak jako každým rokem připravila i letos MO
ČRS Ledenice rybářské závody pro děti. Letošní závody se konaly v sobotu 29. 5. na rybníce
Lazna. Závodů se účastnilo 22 soutěžících dětí.
Závody začaly v 7.00 hod ráno a byly rozděleny do dvou časových úseků. První kolo probíhalo od 7.00 – 9.00 hod. Po malém občerstvení,
se pokračovalo v chytání ryb. Druhé kolo probíhalo od 9.30 do 11.15 hod., pak následovalo
sčítání bodů za ulovené ryby a vyhlášení výsledků. Pro vyhodnocení závodů platilo pravidlo 1cm = 1 bod a do soutěže se započítávaly
všechny ulovené ryby.
A jak dopadly výsledky?
Pořadí:
1. místo Marek Švarc – 399 bodů
(1 x kapr + ostatní ryba)
2. místo Tomáš Franěk – 391 bodů
(7 x kapr + 2 x amur + ostatní ryba)
3. místo Tomáš Tachecí – 202 bodů
(2 x kapr + 1 x amur + ostatní ryba)
Další bodované pořadí:
4. místo Roman Dědič ml. (194 bodů),
5. místo Filip Jindra (175 bodů), 6. místo Marek Duda (130 bodů), 7. místo Michal Tachecí
(113 bodů), 8. místo Tomáš Kříž (78 bodů)
Po závodech obdržely všechny děti cenu
s rybářskou tématikou a balíčkem sladkostí.
Obdarovány byly i děti, které přišly mladé závodníky pouze podpořit. Večer jsme dětský
den ukončili u klubovny MO s posezením u táboráku s opékáním špekáčků a občerstvením.
MO ČRS Ledenice tímto děkuje i městysu
Ledenice za finanční příspěvek na organizaci
Dětských rybářských závodů.
za MO ČRS LEDENICE Roman Dědič, jednatel

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
1. V měsíci září oslaví naše členka paní Ivana
Tvarochová z Ledenic své 60. narozeniny a
pan Václav Uhlíř z Ledenic 70. narozeniny. Členové jim přejí zdraví, štěstí, pohodu, mít vždy dobrou náladu.
2. V červnu naše ZO pořádala 2 denní zájezd
na jižní Moravu pro členy i nečleny. Prohlídka zámku Vranov n/Dyjí, Lednice a
večerní posezení u vínka a bohatého občerstvení ve Valticích. Bylo přihlášeno 52 lidí,
nakonec nás jelo 40. Náladu v autobuse i
při sezení ve sklípku nám zpříjemnil heligonkář pan Ludvík Beran z Komářic. Takže o dobrou náladu a hlavně zpěv nebyla
nouze. Hodnocení zájezdu bylo kladné, počasí nám přálo i posezení ve sklípku bylo
fajn, účastníci si jistě přivezli hezké zážitky. Chceme touto cestou poděkovat městy-

su Ledenice za přispění na autobusovou
dopravu.
3. Na říjen připravujeme posezení s heligonkou v klubovně Podzámčí v Borovanech
pro všechny milovníky heligonek. Zahrají
Růžena Kostrounová z Homole a Jiří Bohdal z Kamenného Újezda. Je to náhrada za
akci Setkání heligonkářů, která se letos nekoná. Uvažujeme o pořádání Setkání heligonkářů v menším počtu v příštích letech
k uspokojení občanů, kteří heligonky mají
rádi.
Bližší informace v říjnovém zpravodaji.
4. Na 30. listopadu chystáme i pro občany
návštěvu divadla v Trhových Svinech. Komedie „Dnes hrajeme Cyrana“ o všedních
věcech nevšedního života. Hrají známí
pražští herci. Přihlásit se můžete u pí Koktové nebo pí Havelové.
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Prázdninově z OSAD
ZALINY

Prázdninová výprava kolem Zalin
(po stopách Jožina z Bažin)

V sobotu 14.8.2010 jsme se sešli, abychom uskutečnili výpravu okolo Zalin. Provázely nás dvě čarodějnice a královna lesů. Po
cestě děti soutěžily, např. trojhlavý drak, chůze po slepu, hledání kamenných soch, až nás
budou miliony, zvířátka ve tmě.
Trasa vedla kolem rybníku Punčochy, dále
jsme šli lesem nad rybníkem Pazderňákem,
kde jsme písničkou Jožin z Bažin přivítali Jožina. Ten pak s námi pokračoval v cestě zpět
k Pazderňáku. V lese nás přepadli loupežníci a
oloupili nás o poklad, který jsme dostali od Jožina a dovedli nás až na hráz rybníka, kde
z vody vylezl vodník. S ním děti chytaly rybičky. U rybníka jsme si opekli buřty a stříleli ze
vzduchovky na špejle plné minihraček. Pak už
jsme vyrazili zpátky směr náves.
Na hřišti ještě děti splnily poslední úkol a
kdo měl za celé odpoledne nejvíce razítek na
rukách, mohl si na chůdách dojít pro tašku plnou odměn. Odměny samozřejmě dostaly
všechny děti, hlavně za to, že ušly celou trasu,
která trvala pět hodin od 14 do 19.00.
Nejvíce bych chtěla poděkovat všem zúčastněným maminkám a tatínkům, kteří nás provázeli v maskách. Také bych chtěla poděkovat za
finanční příspěvek městysu Ledenice.
Mezivesnický šestiboj
V neděli 22.8.2010 se zalinské děti zúčastnily mezivesnického šestiboje proti Zvíkovu.
Družstva byla složena z devíti dětí, ve věku od
šesti do dvanácti let. Soutěže byly na pohádkové motivy jako například pohádka O kohoutkovi a slepičce, při které pět dětí snášelo
vajíčka a čtyři děti je sbíraly nebo kohoutci zobali zrní a slepičky nosily vodu. Další pohádkou byli Včelí medvídci, kde děti srážely
včelím zadečkem kuželky a vysávaly brčkem
vodu. V pohádce O zelené housence přeskakovaly děti připravenou dráhu a prolézaly housenkový tunel. Po hře na rybáře ještě přišla na
řadu poslední pohádka a to O veliké řepě, která byla tak trochu bojová a ta se nejvíce líbila.
Všechny děti si domů odnesly odměny a hlavně to byl pro všechny velký zážitek.
 Markéta Viktorová

ZBOROV

Svatoprokopská pouť 3. a 4. července
Začátek prázdnin a léta se ve Zborově
snoubí s oslavou sv. Prokopa, kterému je zasvěcena místní kaple. Na jeho počest slavíme
v obci Svatoprokopskou pouť, která letos připadla na 3. a 4. července. Tento svátek přiláká
do Zborova spoustu rodáků, příbuzných, ale i
návštěvníků z okolních osad či účastníků
sportovních utkání.
V sobotu začínáme s pouťovým fotbalem.
Po dlouhá léta tradiční utkání týmů Svobodní
versus Ženatí o sud piva pro tentokráte nahradil souboj jedenáctek sestavených z Čutálistů
ze Zborova a Budějovických. Sud piva pro
všechny, placený ze soukromých akcí, se popíjel před, během i po zápase. Místní fotbalový klub daroval pro návštěvníky i aktéry této
akce grilované maso. Po tuhém boji strhl vítězství na svou stranu tým Budějovic, ale o to
se tu nehrálo. Vyhrála opět výborná parta a
skvělá nálada, která každoročně tento pouťový
fotbal doprovází.
V neděli pokračovala pouť tradičním a velmi oblíbeným Kolem štěstí pro děti. Netrpělivé děti už od ranních hodin obcházely náves a
vyhlížely obsluhu tohoto „pohádkového“ kolotoče, který jim dává po vylosování jejich čísla možnost vybrat si jednu či dvě hračky a pak
hrát znovu. Letos sice bylo o něco méně dětí,
ale jako každý rok odcházely všechny děti
s cenou, spíše cenami,
i když se na ně štěstí
neusmálo.
Před
polednem
byla sloužena mše
svatá v místní kapli.
V kapli si mohl každý
prohlédnout staronové
harmonium a lavice,
které prošly rukama
restaurátorů. S péčí
upravená kaple stavěla na obdiv svou krásu.
Mnoho návštěvníků
pouti ve Zborově využilo tu možnost a důkladně si prohlédli i
vnitřní prostor našeho
svatostánku.

Po svátečním nedělním obědě přichází čas
pro další pouťový sport – volejbal. I když se letos nepodařilo postavit dva tradiční týmy Vojdlesáků a Agromu, dokázal je nahradit nový
tým Žízeň. Poznal, že tady nejde jen o výkon
sportovní, ale především pouťový. Proto i jeho
člen získal cenu za nejvíce oblomného rozhodčího. Vítězství jako loni utrhlo družstvo
Ohrazení, druhá skončila Žízeň a třetí místo
obsadilo družstvo Zborova. I po skončení turnaje se dále hrálo a kdo nehrál, mohl se občerstvovat ve stanovém městečku postaveném
blízko antukového hřiště pro večerní country
zábavu.
Sobotní večerní zábavu jsme přesunuli na
neděli z důvodu velké vytíženosti kapely.
Následující dva dny státního svátku, tudíž
pracovního volna, už nebyl žádný problém.
Poprvé se nám podařilo dostat na tuto pouť
kapelu Country Fotrs. Ne, že by nechtěli,
každoročně jsme je oslovovali jako první,
ale jejich členové se několik let po sobě
zúčastňují mistrovství ČR hry Plamen a nemohli tudíž u nás hrát. Letos to vyšlo, ale jen
díky tomu, že soutěž proběhla v Litomyšli
o týden později. Tento výběr kapely dává
předzvěst vysoké návštěvnosti, což se i potvrdilo. Pro akci zapůjčené pivní sety a stany
od sousedního sboru z Ohrazeníčka nestačily
a museli jsme nanosit ještě stoly z hasičárny.
Vysoká návštěvnost (cca 150 lidí), teplé počasí, výborná obsluha, ohněm osvětlený parket a
zázemí stanového tábora vytvořilo velmi příjemnou atmosféru pro tuto akci - zlatý hřeb
naší pouti.
Na závěr patří poděkování všem členům
SDH Zborov, kteří pomáhali s uskutečněním
této poutě, rodině Voharčíků za jejich příkladnou práci při občerstvování v průběhu obou
dnů, všem zúčastněným týmům, SDH Ohrazeníčku ze jejich hmotnou výpomoc, kapele
Country Fotrs za předvedený výkon, všem přispěvovatelům v čele s městysem Ledenice a
vůbec všem, kteří přišli navštívit naši Svatoprokopskou pouť do Zborova.
Už teď se těšíme na příští Svatoprokopskou
pouť v roce 2011. Rádi Vás uvítáme mezi
námi.
Michal Vazač, starosta SDH Zborov
pokračování na str. 8
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Prázdninově z OSAD
(pokračování ze str. 7)
Dětský den
Tentokrát vyšel datum na 5. července. Díky
úspěchům dětských hasičů ZOO, byl termín
Dětského dne několikrát změněn.
Počasí nám moc nepřálo a tak byla akce ze
hřiště přesunuta do zdejšího sálu Zborovské
Bumbálky.
Když DJ Bobo začal hrát oblíbené písně,
mohlo vše začít. Soutěžilo se v oblíbené židlované, skákání v pytli, házení míčků do šaška,
mumie, přetahované a mnoho dalších soutěží.
Děti při nich dostávaly nejen dobrůtky, ale i
pěkné věcné ceny. Do soutěžení se zapojili
také rodiče, kdy naopak fandila všechna droboť. Každý, kdo přišel, určitě se pěkně pobavil
a užil hezké odpoledne.
Chtěla bych všem poděkovat za účast i
těm, kdo pomohl.
Městysu Ledenice za finanční podporu, rodině Voharčíků, hasičům ze Zborova a Ohrazeníčka, místnímu spolku Svazu žen a všem
jednotlivcům, bez kterých by žádná akce
nemohla být.
za Svaz žen Zborov Ivana Vazačová
Nohejbalový turnaj
S koncem léta ve Zborově přichází nejen
čas na loučení s prázdninami, ale každým rokem pořádáme poslední srpnovou sobotu nohejbalový turnaj dvojic. Tak, jak léta běží,

trošku jsme zavzpomínali a došli jsme k tomu, že letošní ročník je už šestnáctý! Stává se
z toho už tradiční turnaj tady
v okolí, který si stále drží svou
úroveň a i tu se snažíme zvyšovat po všech stránkách. Kvalitativně výborní hráči, dobrá
organizace, zázemí a také výborná obsluha u stánků s občerstvením. Všechny tyto faktory
hrají důležitou roli v tom, že na
tento turnaj jezdí jak tradiční
družstva, tak i nové týmy, které
se tomto turnaji dověděly. Jezdí k nám týmy hrající nohejbalové soutěže, ale i amatéři, kteří si chtějí
porovnat svou kvalitu s ostatními. Proto se
mezi námi objevují kluci z Č. Budějovic,
z Hluboké, ze Zlivy, Plavu, Borovnice, Ledenic a Zborova. Bohužel jedno hřiště limituje
počet zúčastněných a proto si můžeme dovolit,
přizvat jen dvě až tři nová družstva k tradičním
účastníkům. Letos se počet soupeřících týmů
vyklubal na číslo 11, což značí v systému hře
na dvě skupiny 25 zápasů plus dalších 5 jako
boj o finále. Boj na celý den, který je ovlivněn
počasím a také kvalitou hřiště. Naštěstí oba
faktory se udržely na přijatelné mezi a tak
jsme mohli po deseti hodinách tuhých bojů vyhlásit vítěze a konečné pořadí. 1. Stropnice, 2.
Šňůra (Vojdlesy+Plav), 3. Regina (ČB), 4. Tři

Dětský den

Slavoj Ledenice oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Tak nám opět vypukly boje o body. Tentokrát budeme sledovat výsledky dvou družstev mužů. Mužstvo A bude třetím rokem
kopat krajskou I. B třídu, když mají odehrán úvodní zápas v Novosedlech. Remíza 2:2 (Kučera, Hladík) je dobrým počinem, ale
vzhledem k vývoji utkání jsme přišli o dva body. Kádr zůstal pohromadě a zdá se, že nepovedená jarní sezóna je zapomenuta. I výsledky v přípravě tomu nasvědčovaly. Po porážce s Planou 0:3 přišla tři
vítězná utkání s LOKO ČB 4:3, v rámci turnaje O pohár starosty městyse
výhry nad Srubcem 5:0 a s Mladým 6:2. Když jsem v úvodu zmínil dvě mužstva dospělých, měl
jsem na mysli nově založený rezervní tým, který hraje IV. třídu okresu. Tento tým má za sebou
odehrané dva zápasy. Z N. Hodějovic přivezli premiérový bod, když s místní rezervou hráli 3:3
(Bicera, Fyrbach, Homer). Doma pak bodovali naplno v duelu s béčkem D. Bukovska, výsledkem 2:1 (Kesl, Homer). Za rezervní tým, vedený pány S. Frejlachem, L. Kodadou a Jar. Čechem
hrají bývalí dorostenci, kluci co hostovali ve Zborově, někteří hráči z A týmu, kteří nemají čas
trénovat a pochopitelně i noví kluci, kteří si chtěli vyzkoušet, jaké to je hrát o body. Zatím se jim
daří nad očekávání a snad se nám podaří z rezervního týmu vychovat někoho pro A tým. Je to nejen přání, ale i nutnost, protože funkcionáři oddílů, s kterými jednáme o hráčích, za ně chtějí nekřesťanské peníze. Snad vám, ledenickým fanouškům, budou všechna fotbalová mužstva včetně
našich nejmenších, kteří na jaře svými výkony zastínili mužstvo mužů, rozdávat fotbalovou radost, na kterou jste si v Ledenicích zvykli.
Zdeněk Vitoušek

září 2010

Nohejbalový turnaj
Zloději (ČB), 5. Kočí (Ledenice), 6. Michal a
Pepa, 7. Pavel a Zdenek (oba Zborov), 8. 101
let (Hluboká+ČB), 9. Mrkvani (Zliv), 10.
Petrovští (ČB) a 11. Macho (Ledenice). Nutno
podotknout, že se letošního ročníku poprvé
zúčastnila také žena, která spolu s otcem
vytvořila tým Mrkvani.
Závěrem bych rád poděkoval všem zúčastněným týmům za jejich účast, za jejich předvedené výkony, rodině Voharčíků za skvělé
občerstvovací zázemí a také našim sponzorům
za jejich věcné dary. Jen díky nim, dokážeme
ocenit týmy, které se neumístily na čelních pozicích a utvrdit i ten poslední tým, že poslední
místo je také místo a zaslouží si cenu.
A ten kdo nezapomene a bude mít chuť si
zahrát, nebo se jen podívat, může k nám
dorazit poslední srpnovou sobotu
v roce 2011 do Zborova na již 17. ročník. Nohejbalu zdar.
Michal Vazač
 Dětské loučení s létem
V neděli 29. srpna se děti společně
rozloučily s odcházejícími prázdninami. Svaz žen pro ně připravil odpoledne
plné her a zábavy. K tradičním disciplínám připravily maminky i další nové stříkání na terče a nebo také mumiovanou, kdy děti soutěží o nejrychlejší a
nejlépe vypadající vytvořenou mumii
z toaletního papíru. Dobrá nálada a počasí vydrželo celé odpoledne a tak děti
mohly navečer odejít posilněny pikadory a
obtěžkány sladkostmi a krásnými marcipány.
Svaž žen touto cestou děkuje všem přispěvatelům, díky kterým mohli dětem ulehčit loučení
s odcházejícím létem i samotnými prázdninami.
Ivana Vazačová

O pohár starosty
městyse Ledenice
Již 21. ročník fotbalového turnaje O pohár
starosty městyse Ledenice musel být letos,
díky nepříznivému počasí, sehrán ve dvou termínech a to 7.8. a 17.8. Letošními účastníky
byly týmy: SK Mladé, Slavoj Srubec B, Ledenice A a poprvé v historii na domácí půdě i Ledenice B. Turnaji neskutečně nepřálo počasí a
tak bylo rozhodnuto dohrát finálový zápas až
17.8. V něm ledenické „A“ porazilo SK Mladé
6:2 a tím se stalo držitelem putovního poháru.
za TJ Slavoj Ledenice
Václav Fabián, předseda oddílu

září 2010
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ POŘADY
Ó

BARÁČNICKÉ SLAVNOSTI
– oslava 80. výročí založení
Vlastenecko-dobročinného sdružení
obce baráčníků „Vitoraz“ v Ledenicích
pořádáno za finanční podpory městyse
Ledenice
sobota 11.9.
dolní náměstí a parčík u sokolovny
Program:
13.30 hod.
řazení krojovaného průvodu ve svérázu s májkami a prapory před rychtou
na náměstí (dům U Králů)
14.00 hod.
průvod přes náměstí k sokolovně
15.00-18.00 hod.
folklórní soubor RADOST
roztleskávačky SHARKS Ledenice
Venkovská dudácká kapela BEDRNÍK
Mezi jednotlivými vystoupeními k tanci i poslechu zahraje kapela TROCNOVANKA,
která Vás bude provázet i po skončení programu taneční zábavou.
Občerstvení zajištěné.
Při nepřízni počasí se program přesune do
sokolovny.

Ó

Ó

Dětská sportovní olympiáda

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:

V tradičních i netradičních disciplinách si
mohou kromě dětí zasoutěžit i rodiče.
pořádá TJ Slavoj Ledenice
neděle 12.9.
sportovní areál Ledenice
začátek 13.00 hod.

Ó SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
pořádá městys Ledenice ve spolupráci
s Římsko-katolickou církví Ledenice
Účinkují: Jaroslav Kohout – varhany
Pěvecký soubor Pěslav - Ozvěna
sobota 2.10., kostel sv. Vavřince
začátek: 19.00 hod., vstupné dobrovolné

Přednáška na téma
IRISDIAGNOSTIKA
zjištění příčin zdravotních problémů
z oční duhovky
pořádá Místní knihovna Ledenice ve spolupráci s NATUR APATYKA, Pasáž Krajinská, České Budějovice
čtvrtek 16. 9.
začátek v 19.00 hod.
Dům s pečovatelskou službou Ledenice –
společenská místnost

Ó

SPIRITUÁL KVINTET
v kostele sv.Vavřince Ledenice
sobota 25.9.
začátek 19.00 hod.
pořádá městys Ledenice ve spolupráci
s Římsko-katolickou církví Ledenice
vstupné 200,- Kč
předprodej v Drogerii U Žaludů

Společné foto u stráže Pražského hradu

Ó

DRAKIÁDA
sobota 9. říjen, začátek ve 14 hod.
fotbalové hřiště Ledenice
Po skončení opět opékání špekáčků. Srdečně zveme s dětmi i rodiče.
Při dešti se drakiáda nekoná – náhradní termín bude včas zveřejněn!

Co dělají Žraloci pro děti?
Klub Žraloci kromě softbalových a přírodovědných činností nabízí dětem a veřejnosti i
další aktivity. Ve školním roce 2009/10 jsme
uspořádali např. kurz anglického jazyka pro
děti, výlet na koupání do rakouského Bad
Schalerbachu, výlet do Muzea budoucnosti
v Linci a vrcholem pak byl 4 denní výlet nazvaný Putování po Praze, o kterém se chci více
zmínit.
Při této akci jsme absolvovali: prohlídku
České televize, koupání v aqvaparku Akvapalace v Čestlicích, pověsti Staroměstského náměstí a Karlova mostu, poklonili jsme se
Pražskému jezulátku, s průvodcem pak prošli
Chrám sv. Víta a Starý královský palác, navštívili jsme multifunkční výstavu Historie Pražského hradu, vylezli na Petřínskou rozhlednu
a zasmáli se v bludišti. Dále jsme na naučné
stezce z Hlubočep do Řeporyjí nasbírali zkameněliny trilobitů a navštívili středověký
skanzen Řepora. Na starém vyšehradském
hřbitově jsme uctili památku slavných předků.
Poslední večer jsme pak ještě navštívili Shakespearovské slavnosti a zhlédli představení
Veselé paničky Winsdorské s B. Polívkou
v hlavní roli. Na závěr nás čekala pražská
ZOO, kde asi největší atrakcí bylo krmení
lachtanů. Jedinou vadou na kráse celého výletu bylo tropické vedro, které v ten čas panovalo. Přesto doufám, že si všichni zúčastnění
akci užili a na příští rok již chystáme Putování
po Praze 2, neboť je toho ještě mnoho, co jsme
neviděli. Kdo by měl zájem účastnit se dalších
výletů se Žraloky, neváhejte a přidejte se.
Hana Korčáková

Hledání zkamenělin trilobitů –
naučná stezka z Hlubočep do Řeporyjí
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Softbalisté a roztleskávačky měli společné soustředění

Cestovní kancelář BOLERO tours Třeboň ve spolupráci s městysem Ledenice pořádá

ZÁJEZD PRO SENIORY z Ledenic a okolí
DUBROVNÍK, PLITVICKÁ JEZERA,
MAKARSKÁ RIVIÉRA, POSTOJNSKA JAMA
(moře, přírodní krásy a vybrané památky Chorvatska a Slovinska)
Speciálně připravený zájezd, aby po všech stránkách vyhovoval lidem, kteří dosáhli seniorského
věku 60 let a více.
Termín zájezdu: 20.10. – 25.10.2010
Program zájezdu:
1. den: Odjezd v pozdních nočních hodinách. Průjezd Rakouskem a Slovinskem.
2. den: Snídaně u autokaru. POSTOJNSKA JAMA - prohlídka nejznámější krápníkové jeskyně
ve Slovinsku– spojeno s netradičním zážitkem – projížďkou výletním turistickým vláčkem
podzemními krasovými útvary. V podvečer příjezd k moři do oblasti Makarské riviery
v Chorvatsku. Ubytování v hotelu. Večeře.
3. den: Snídaně v hotelu. Výlet do DUBROVNÍKU –věhlasného architektonického klenotu pod
ochranou UNESCO.Návrat do hotelu. Večeře.
4. den: Snídaně v hotelu.
a) Pro zájemce celodenní výlet lodí škunerového typu na ostrov Hvar s prohlídkou města
Jelsa a na ostrov Brač s městem Bol, kde mj. navštívíme jednu z nejkrásnějších pláží světa Zlatý mys (v ceně výletu oběd – ryba, víno nebo nealko).
b) Kdo nemá zájem o lodní výlet, může den vyplnit individuálním programem:
- prohlídkou letoviska, procházkou při pobřeží, odpočinkem, nákupy aj.
Návrat do hotelu. Večeře.
Pro zájemce dalmatinská večeře v konobě – tradiční chorvatské hospůdce s hudbou.
5. den: Snídaně v hotelu. V dopoledních hodinách odjezd z letoviska Makarska. Návštěva věhlasného národního parku PLITVICKÁ JEZERA (nádherné přírodní scenérie, známé z filmů o Vinetouovi). Večer odjezd, průjezd Slovinskem a Rakouskem.
6. den: Návrat zpět do ČR v ranních hodinách.
Cena zájezdu: 4.990,- Kč/senior
(v případě, že se bude chtít zájezdu účastnit osoba mladší 60 let, např. jako doprovod seniora,
připlácí k ceně příplatek 390,- Kč)

V týdnu od 9. do 13. srpna se konalo letní
softbalové a roztelskávací soustředění v Hluboké nad Vltavou. Toto soustředění bylo společné pro roztleskávačky Sharks vedené V.
Pokornou, dále nejmenší teebalisty vedené M.
Hoštičkovou, mladší kadety vedené J. Krejzou, starší kadety a juniorky vedené H. Korčákovou a J. Maronem z Chomutova. Během
týdne jsme kromě 4 tréninků denně zvládli také
cyklovýlety, koupání, stezku odvahy, přednášky, návštěvu lanového centra nebo také závěrečný oheň. Ve středu 11.8. se k nám připojili
muži vedení J. Korčákem, jejichž soustředění
končilo až v sobotu 14.8. V Hluboké nad Vltavou jsme byli již podruhé a opět jsme byli
z krásného multifunkčního areálu nadšeni, především pak nejmenší děti, které spaly přímo na
hřišti a do večerních hodin mohly skákat na obrovské nafukovací bublině nebo běhat po dřevěném hradu. Ze společně stráveného týdne
jsme si odnesli spoustu krásných, nezapomenutelných zážitků a novou energii k dokončení hrací sezóny.
Hana Korčáková

Místní knihovna

v Ledenicích nabízí
čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Sandra Lanczová – Mezi námi děvčaty
Ivona Březinová – Eliáš a liška
Manfred Theisen – Královna pirátů
Petr Šrámek
– Nebe – peklo – ráj
Alena Ježková
– Řecké báje
Jan Svěrák
– Kuky se vrací
Pro dospělé čtenáře:
Simona Monyová – Konkurz na milence
– Krotitelka snů
– Blonďatá stíhačka
James Patterson – Chuť krve
Noah Gordon
– Lékařka
Bertrice Small
– Divoká růže
David Morrell
– V pasti
– Bratrstvo růže
Catherine Coulter – Pán vášně
– Čarodějova dcera
Barbara Cartland – Ve víru lásky
Miloň Čepelka
– Bezdětný otec a syn
Magda Váňová
– Sestra a sestřička
Jan Jiráček
– Jižní Čechy
Joy Fielding
– Ještě mě nezabíjej
Lenka Lanczová – Milenky a hříšníci

POZVÁNKA DO TROCNOVA

Cena zájezdu zahrnuje:
ubytování v hotelu 3x, polopenzi 3x, 1x snídani u autokaru, průvodce, přítomnost zdravotníka,
dopravu lux. klimatizovaným autokarem, výlet do Dubrovníku, základní turistické pojištění pro
cesty a pobyt, pojištění CK.
Doporučené kapesné na vstupy a lodní výlet, pokud má účastník o tyto body programu zájem –
cca 70€, kapesné na běžnou útratu cca 30-50€. V autokaru lze zakoupit občerstvení za Kč.

Dětské rybářské závody

Podrobné informace:
CK Bolero tours, Březanova 78 Třeboň, tel. č. 387 721 386, e-mail: prodej@bolero.cz

sobota 18. září, začátek v 10 hod.
vyhlášení výsledků ve 14 hod.

Přihlášky:
Vlaďka Matušková – Úřad městyse Ledenice, tel. č. 387 995 357

– obecní rybník v Trocnově
pořádají trocnovští rybáři

Od 14 hodin hraje kapela PĚŠÁCI

září 2010
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WIPOCO

B A Z A R
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.

EPIGON A s.r.o. Ledenice

oznamuje, že dne 11.9.2010 v době od 8.00 do 11.30 hod. bude probíhat

výdej krmné pšenice restituentům a zároveň prodej obilí v areálu firmy na Budějovické ulici.
Ing. Václav Tůma, tel. č. 387 995 204

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 9.00 – 18.00 hod.
SO 9.00 – 13.00 hod.

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

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz
Již od roku 1994 zajišťujeme tyto služby v oboru geodézie:
- geometrické plány
- vytyčování pozemků
- vytyčování staveb

- zaměřování staveb ke kolaudaci
- mapové podklady
- ostatní geodetické práce

Zavolejte nebo napište na náš e-mail – PŘIJEDEME.
Rychlé jednání – smluvní ceny.
Doprava v rámci okresu České Budějovice zdarma.

Luční ulice, Lišov
info@dachkomplet.cz
¢ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
¢ REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH
¢ OPRAVY TERAS, BALKONŮ
¢ MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ
¢ FOUKANÉ IZOLACE DUTIN A VOLNÝCH PLOCH
¢ VÝROBA PERGOL, DLÁŽDĚNÍ CHODNÍKŮ, TERAS
FIRMA V REGISTRU ZELENÁ ÚSPORÁM
mob. 602 436 254, 602 409 466, www.dachkomplet.cz

KONTAKTUJT E NÁS:
mobil: 602 662 693, e-mail: gk-ledenice@volny.cz
adresa: Na Zahradách 512, 373 11 Ledenice

Nabízím soukromou výuku

ANGLIČTINY
pro začátečníky, mírně i více pokročilé
(mluvnice, konverzace,
poslech živého jazyka,videonahrávky),
jakož i výuku novodobé

HEBREJŠTINY
jednotlivě nebo v malých skupinách,
(frekvence a doba kurzů dle dohody)

ve školním roce 2010/2011
RNDr. Eva DVOŘÁKOVÁ
Nádražní 418, Borovany, tel.: 608 276 330
e-mail: eva.dvor@gmail.com
web: http://anglictina-borovany.webnode.cz
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Náměstí 145, Ledenice, tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA
Po, Pá
St
Út, Čt

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

PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠŤOVÁNÍ
VLASŮ, CRAZY MELÍRKY

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

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

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

„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

CA Ing. Jitka Šafratová, K Hájovně 772, 370 06 Srubec
IČO: 63248310 - činnost provozuji od roku 1995

PRODEJ zahraničních, exotických
i tuzemských ZÁJEZDŮ od renomovaných
cestovních kanceláří
Pobytové, poznávací, lyžařské zájezdy, fitness pobyty,
wellness pobyty, zájezdy pro skupiny do sklípků,
divadel a dle dalších přání.
Tel.: 602 969 492, 723 737 820, ck-safratova@vol.cz

KVALITNÍ

MORAVSKÁ VÍNA
v Ledenicích
Šimon Janovský
Nabízíme:
¢ sudová vína stáčená do 2 l PET láhví, různé odrůdy, cena 52 Kč/ l

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice

V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
Informace a objednávky: mob. 606 742 040

¢ 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
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Prodám nebo pronajmu zrekonstruovaný BYT 3+1
(vyzděné jádro, plovoucí podlahy, plastová okna, dveře atd.)
v zatepleném panelovém domě v Ledenicích.
Cena dohodou.
Kontakt: tel. 724 094 869

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
Hlášení poruch: 800 120 112
Infolinka: 844 844 870

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

Zákaznické centrum
Severní 8/2264
České Budějovice
PO-ST 7:00-17:00
ÚT, ČT 7:00-15:00
PÁ
7:00-12:00

Obchodní kancelář
B. Němcové 12/2,
České Budějovice
PO-PÁ 8:00-16:00

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!

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
e-mail: info@cevak.cz
www.cevak.cz

NAŠE VODA. NÁŠ ŽIVOT.
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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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Firma Robert JECH s.r.o.,
sídlící v Lišově v ulici Miletínská,

ODPADOVÝ SLOUPEK ... aneb Co o odpadech možná nevíte

Díl 8. Elektroodpady

PŘIJME
šikovného muže pro údržbu
budovy výrobní haly
a okolního prostranství
Požadujeme manuální zručnost, řidičské oprávnění sk.B.
Dále firma přijme do provozu v Lišově

dělníky pro výrobu autoplachet
Požadujeme manuální zručnost a řidičské oprávnění sk.B.
Dále firma přijme

pracovníky pro výrobu reklamy
– lepiče realizátory
na polepy aut, výloh a cedulí.
Požadujeme flexibilitu, snahu, samostatnost a řidičské
oprávnění sk.B.
Nástup možný ihned.

Zájemci volejte na telefonní číslo 603 849 658.

¡ Ročně se u nás vyprodukují desetitisíce tun odpadu z elektrických a
elektronických výrobků. Velká část stále bohužel končí na skládkách
komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom většina vysloužilých elektrospotřebičů se dá recyklovat a použít při výrobě dalších
produktů. Šetří se tím energie a přírodní zdroje, jako jsou např. rudy
železných a neželezných kovů a ropa. Některá elektrozařízení navíc
obsahují jedovaté látky jako olovo, kadmium či freon.
¡ Je proto potřeba odevzdávat veškerá elektrozařízení ke zpětnému
odběru do sběrné sítě, která zaručí, že výrobek bude dopraven k recyklaci. Sběrnou síť tvoří zejména sběrné dvory a prodejny elektrospotřebičů.
¡ Staré elektrospotřebiče mohou občané odevzdávat bezplatně, protože jejich sběr a recyklace jsou placeny z příspěvků výrobců a dovozců elektrozařízení a dále z příspěvku na recyklaci, který hradí
uživatelé při nákupu nových zařízení. Výše příspěvku na recyklaci se
uvádí odděleně od ceny výrobku. Výše příspěvku se liší dle typu
elektrozařízení.
¡ A jaký je osud elektrozařízení odevzdaných do sběrné sítě? Přístroje
jsou předány recyklačním společnostem, které je rozeberou na jednotlivé komponenty, ručně odstraní nebezpečné části (např. akumulátory nebo kondenzátory), kabely a některé další elektronické
komponenty. Části obsahující nebezpečné látky jsou předány specializovaným firmám. Zbytek se rozdrtí na menší části a je tříděn na železo, neželezné kovy, sklo a různé druhy plastů. Okolo 50–80 %
elektroodpadu je opětovně použito přímo na výrobu nových elektrozařízení nebo komodit v jiných průmyslových odvětvích.

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.

