www.ledenice.cz

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

Říjen 2010

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse ze dne 4. 8. 2010
Rada městyse schválila:
 uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení pocházející z domácností shromažďované na odpadovém dvoře
v Ledenicích s firmou ELETROWIN a.s.
Praha 4.
 uzavření dohody č. O/2010/464 o zajištění
zpětného odběru použitých světelných
zdrojů pocházejících z domácností shromažďované na odpadovém dvoře v Ledenicích s firmou EKOLAMP s.r.o. Praha 2.
 dodatečný finanční příspěvek Rodinnému
centru Ledňáček:
na zvýšení ceny za pronájem nebytových prostor ve výši 500/měsíc, za období od května
2010 dle přeložené kopie dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem firmou T.R.S. s.r.o. Ledenice
na doplatek za plynové vytápění nebytových
prostor pro RC Ledňáček v roce 2009 dle
předloženého dokladu ve výši 2.906,- Kč.
Rada městyse projednávala:
 požadavek RC Ledňáček na umístění provozu RC Ledňáček od září 2010 do přízemí
Mateřské školy v Ledenicích. Rada městyse
odložila rozhodnutí o poskytnutí nebytových prostor vhodných pro provoz RC Ledňáček na příští zasedání Rady městyse
Ledenice dne 1.9.2010.
Rada městyse projednala:
 připomínky p. Františka Padrty ke smlouvě
o uzavření budoucí kupní smlouvy s tím, že
rada městyse neschválila připomínky
v tomto rozsahu uvedené, sepsané advokátní kanceláří JUDr. Ludmila Háječková a
spol. Č.Budějovice. Městys Ledenice jedná
s p. Padrtou o výkupu pozemku parc. č.
1281 díl 1 v k.ú. Ohrazení za účelem přípravy budoucí výstavby kanalizace a ČOV
v Ohrazení.
Rada městyse se seznámila:
 s projektovými návrhy TM Stavební projekce Jana Mikulášová na stavební úpravy
budovy ve vlastnictví městyse Ledenice
č.p. 71 „U Králů“ na náměstí v Ledenicích.
Ze zasedání Rady městyse ze dne 1. 9.2010
Rada městyse schválila:
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Karlem Kohoutem na poze-
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mku KN 1150 – PK 1165 orná půda v k.ú.
Zborov za účelem výstavby kanalizace a
ČOV pro osadu Zborov.
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce
a.s. na pozemcích v k.ú. Zborov pro stavby:
1. „Zborov K 1150- ČOV – kabel NN“
2. „Zborov ČS – kabel NN“
za podmínek:
- zřízení věcného břemene za smluvní úhradu 10.000,- Kč
- vjezdy v uvedené trase do domů - způsob
uložení kabelu překopem
- smlouva bude doplněna o povinnosti
oprávněného dle usnesení RM č. 113 ze dne
7.10.2009.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s. na pozemcích parc. č. 4609/9 a
193/54 v k.ú. Ledenice pro stavbu s názvem
„Ledenice K 193/13, p. Sporer – kabel NN“
s tím, že smlouva bude uzavřena ve znění
vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene ze dne
30.11.2007.
pronájem parkoviště v Lazenské ulici v Ledenicích firmě MP JET s.r.o. v části pozemku KN 294/2 za účelem parkování
osobních automobilů za podmínek:
vyhrazené parkování pouze v pracovních
dnech
nájem parkoviště na dobu neurčitou
bezúplatně od 1.10.2010
nájemce bude provádět pravidelnou celoroční údržbu parkoviště v době pronájmu.
Na uvedený předmět nájmu bude uzavřena
písemná nájemní smlouva.
pronájem části pozemků v k.ú. Ledenice
KN 160/8, KN 160/1 a KN 163 místní organizaci Českého rybářského svazu Ledenice
za účelem vybudování rybochovného zařízení za těchto podmínek:
- před uzavřením nájemní smlouvy zajistí MO
ČRS vytýčení hranic pronajatých pozemků
- pronájem na dobu určitou 40 let od
1.10.2010
- prvních 5 let bezúplatně
- v dalších letech pronájmu bude cena stanovena podle aktuální ceny za pronájem pozemků
- před realizací výstavby rybochovného
zařízení zajistí nájemce MO ČRS vlastním
nákladem projekt a vyřídí potřebné staveb-

VOLBY ČLENŮ DO
OSADNÍCH VÝBORŮ
MĚSTYSE LEDENICE
Oznámení občanům s trvalým
bydlištěm v osadách městyse Ledenice
Při příležitosti konání voleb do zastupitelstva městyse ve dnech 15. a 16. října 2010
budou ve volebních místnostech v Ohrazení, Zalinech a ve Zborově umístěny volební
schránky, do kterých bude možné vkládat
lístky s návrhy jmen občanů za členy osadních výborů. Pro každou osadu (Ohrazení,
Ohrazeníčko, Zaliny a Zborov) budou k
dispozici tiskopisy, na které voliči napíší
své návrhy.
Pro každou osadu je možné navrhovat pouze občany s trvalým pobytem v příslušné
části obce.
V souladu se zákonem o obcích č.
128/2000 Sb. § 120 odst 1, 2, 3 stanoví celkový počet členů osadních výborů a jmenuje předsedy osadních výborů nově
zvolené zastupitelstvo městyse.
Při rozhodování bude zastupitelstvo respektovat návrhy podané občany při volbách.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta městyse
ní povolení v souladu s platným územním
plánem
Na uvedený předmět nájmu bude uzavřena
písemná nájemní smlouva.
 pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 71 „U Králů“ občanskému sdružení RC Ledňáček za podmínek:
pronájem na dobu neurčitou od 1.10.2010,
bezúplatně.
Další podmínky pronájmu budou upřesněny v písemné nájemní smlouvě.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 15.9.2010
Zastupitelstvo městyse schválilo:

 v souladu s usnesením zastupitelstva č. 357
ze dne 23.6.2010 znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2009 pro stavbu
„Nástavba budovy Mateřské školy“ s firmou Zvánovec a.s.
 na základě výběrového řízení provedeného
firmou IN-AL Český Krumlov dodavatelskou firmu Stavitelství Matourek s.r.o. Rupokračování na str. 2
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dolfov na realizaci díla „Ledenice – oprava
povrchu Mysletínské ulice včetně čistění
odvodňovacích příkopů po přívalových
deštích v 06/2008“. Realizace stavby bude
zahájena v průběhu měsíce září 2010.
na základě předložených cenových nabídek
dodavatelské firmy na realizaci projektu
„Podmínky pro rozvoj občanských aktivit
v osadách městyse Ledenice“ v celkové
ceně díla 740.219,- Kč vč. DPH, z toho
90% dotace ze SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smluv o dílo s firmami:
OKNOTHERM spol. s r.o. Kaplice
- výměna oken v kulturním sále Zborov
- výměna oken v knihovně a klubovně Zborov
BRASTAV Č.Budějovice – zateplení budovy - klubovny hasičů Ohrazeníčko.
prodej části pozemku KN 1442/1 ostatní
plocha, ost. komunikace v k.ú. Zaliny o výměře vyznačené v přiloženém nákresu, žadatelům Vladislavu Zieglerovi a Aleně
Laurové za smluvní cenu s tím, že žadatelé
zajistí vlastním nákladem vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku.
prodej části pozemku parc. č. 193/49 (nové
parc. č. 193/56) trvalý travní porost v k.ú.
2
Ledenice o výměře 37 m žadateli Karlu
Kolouchovi za smluvní cenu s podmínkou,
že kupní smlouvu uzavře prodávající městys Ledenice s kupujícím až po převodu
vlastnictví sousedních pozemků parc.č.
193/50 a 193/55 do vlastnictví žadatele p.
Karla Koloucha dle geometrického plánu č.
1238-9/2010.
prodej části pozemku parc. č. 343/14 ostatní
2
plocha o výměře cca 35 m a části pozemku
parc. č. 327/1 ostatní plocha o výměře cca
2
55 m vyznačené v přiloženém nákresu žadatelům Ing. Jaroslavu Korčákovi a RNDr.

Haně Korčákové CSc., za smluvní cenu za
podmínek:
- žadatelé vlastním nákladem zajistí vyhotovení geometrického plánu na oddělení
částí pozemků
- bezúplatné zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 308/3 manželů Korčákových a na prodávané části pozemku 327/1
zapsané pro městys Ledenice (budoucí
oprávněný) na budoucí výstavbu kanalizačního řadu uloženého na tomto pozemku
 prodej částí pozemku parc. č. 51/1 v k.ú.
Ledenice oddělené geometrickým plánem
č. 1206-16/2010 žadatelům:
- Josefu Keslovi, parc.č. 51/11 o výměře
2
57 m zahrada
- Radku Keslovi, parc.č. 51/12 o výměře
2
39 m zahrada
- Jitce Dudové a Františku Dudovi: parc.č.
2
51/13 o výměře 54 m zahrada parc.č. 51/14
2
o výměře 62 m ost. plocha
2
Celková výměra 212 m prodávaných částí
pozemku 51/1.
 výkup části pozemku parc. č. 35/10 oddělené geometrickým plánem č. 1244-74/2010
2
s novým parc. číslem 35/12 o výměře 52 m
orná půda v k.ú. Ledenice od vlastníka pozemku Zdeňka Hrušky za smluvní cenu za
účelem rozšíření místní komunikace.
 výkup pozemku parc. č. 3819/2 o výměře
2
314 m ostatní plocha (část místní komunikace Sokolská) v k.ú. Ledenice od vlastníka pozemku Josefa Šaršouna za smluvní cenu za
účelem budoucí výstavby kanalizace.
Zastupitelstvo městyse odložilo:
 rozhodnutí o prodeji části pozemku parc. č.
4650/2 ostatní plocha v k.ú. Ledenice žadateli Jiřímu Řimnáčovi z důvodů:
- vyřešení převodu pozemků 4650/9 a
4650/10 od Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví městyse Ledenice a
- zachování minimální šíře komunikace 8 m
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 závěrečné zhodnocení uplynulého volebního období 2006 až 2010 provedené starostou městyse.

INFORMACE OBČANŮM – využívání sběrného dvora
¢ papírové a kartonové obaly – odevzdávejte rozebrané nebo smáčknuté
¢ PET lahve - sešlápněte
¢ nábytek – dřevěné skříně apod. – rozbijte nebo rozložte na díly

Šetříte tím místo v kontejnerech a zároveň tak předcházíte
zvyšování ceny za svoz odpadu.
Děkujeme
¢ elektrospotřebiče (především chladničky) – nerozebírejte, mohou obsahovat látky poškozující zdraví
Odevzdáte-li do sběrného dvora nebezpečný odpad, bude po vás obsluha vyžadovat občanský
průkaz.
M občané s trvalým pobytem v Ledenicích a okolních osadách mohou tento druh odpadu odevzdávat bezplatně
M chalupáři a chataři z Ledenic a okolních osad také mohou nebezpečný odpad odevzdávat
bezplatně, prokáží-li se potvrzením z Úřadu městyse Ledenice o zaplacení poplatku za
svoz odpadu.
Nebezpečným odpadem jsou např: nádoby od barev, laků, ředitel, čistících prostředků,
olejů, autobaterie apod.
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Místní knihovna Ledenice
oznamuje čtenářům
čerpání dovolené ve
dnech 20. - 21. října 2010.

Další čtyři roky jsou
za námi
Končí volební období a mně jako předsedovi komise pro mládež a kulturu přináleží i
jeho malé zhodnocení. Rada městysu Ledenice tuto činnost velmi podporuje a i mezi námi
je stále dost občanů ochotných svůj volný čas
věnovat právě dětem a udělat něco třeba i
v kultuře pro ostatní. Odměnou je potěšení,
radost a dobrý výsledek. Dnes má v komisi
zastoupení již každá obec a každý spolek pracující s dětmi. Všem členům komise děkuji za
jejich dobře odvedenou práci, starostovi a
radě městysu za jejich podporu.
Jiří Hinetrhõlz

Program RC Ledňáček
na říjen 2010
Od října sídlí RC Ledňáček v nových
prostorách - bývalá prodejna potravin
v přízemí domu U Králů.

Ó Středa 6. 10.
od 16.30 do 18.30
Zvířátka na špejli

Ó Středa 13. 10.
od 16.30 do 18.30
Závěsná dekorace
Měsíček s hvězdami krásně ozdobí i váš
lustr.

Ó Středa 20. 10.
od 16.30 do 18.30
Tluče bubeníček
Tanečky, písničky, říkadla a hraní na
hudební nástroje pro nejmenší děti.

Ó Středa 27. 10.
od 16.30 do 18.30
Výroba papírového dráčka
Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost je dobrovolný.
Program i herna jsou přizpůsobeny dětem
od 0 do 6 let.

Rodinné centrum Ledňáček
- centrum pro celou rodinu
www.rclednacek.cz,
rclednacek@seznam.cz
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Co vás zajímá?
Pane starosto, již tradiční otázka pro vás, co
se děje v Ledenicích a okolí?

Výstavba kanalizace a ČOV v Ohrazeníčku, rok 2007

Jen co jsme otevřeli MŠ, začaly práce na
dalších budovách školy. Konkrétně to byla výměna oken, zateplení fasád a stropů na budovách I. stupně ZŠ, ZUŠ a školní družiny.
Dále započaly práce v Mysletínské ulici,
kde dochází k doplnění vodovodního a kanalizačního řadu a jen co budou tyto práce dokončeny, dojde k zaasfaltování celé ulice až na
Mysletín a dodělání nových chodníků.
Čilý pracovní ruch je také v osadách:
M Zaliny – oprava kaple a hasičské zbrojnice
M Ohrazeníčko – oprava stropu, střechy a zateplení fasády hasičské zbrojnice
M Ohrazení – výměna oken v kulturním zařízení
M Zborov – výměna oken v kulturním zařízení
a v hasičské zbrojnici.
Právě končí volební období 2006 – 2010 mohl
byste jej zhodnotit?
Já osobně, potažmo celé zastupitelstvo, jej
hodnotíme veskrze kladně, ale důležitější je,
jak jej hodnotí občané Ledenic a osad. Právě
občané nám teď v komunálních volbách vystaví
účet, ve kterém se projeví jejich spokojenost, či
nespokojenost.
Co považujete za největší úspěch ve volebním
období?

Obtokový kanál, rok 2008

Nákup nového hasičského auta, rok 2009

Nerad bych na těchto stránkách rozebíral
jednotlivé investiční akce. Kdo chce vykonané
vidět, tak vidí, kdo nechce, nevidí. Tak to
prostě je.
Vnímavému a všímavému občanovi a návštěvníkovi Ledenic a osad nemohlo uniknout,
že se nemálo práce a financí vložilo do oprav a
vybavení budov ZŠ, sportovního areálu a dalších budov v majetku městyse Ledenice (hasičské zbrojnice v osadách, radnice, sokolovna,
dům U Králů).
Pokračují práce na dotváření kanalizačních
sítí a zbudování ČOV. Pro ty osady, ve kterých
doposud není vybudována kanalizace a ČOV,
je vyhotovena projektová dokumentace (i „pouhé“ pořízení projektové dokumentace vyžaduje nemalý finanční obnos).
Mnoho občanů, kteří byli v minulých letech postiženi povodněmi, jistě ocení, že městys Ledenice pokračuje v systematickém
budování protipovodňových opatření, konkrétně výstavba II. etapy obtokového kanálu.
Na další protipovodňová opatření jsou zpracovány projektové dokumentace (např. odbahnění a navýšení hráze rybníka Dolní hradský).
Mě osobně těší, že se podařilo od soukromých vlastníků vykoupit další pozemky pro
průmyslovou zónu v Ledenicích. Mohu konstatovat, že téměř polovina pozemků je již ve
vlastnictví městyse Ledenice. ( Průmyslová
zóna v Ledenicích – dle územního plánu prostor mezi areálem Ledenického nábytku a
autoservisem p. Petráše).
pokračování na str. 4
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Co vás zajímá?
dokončení ze str. 3
Velké podpoře ze strany městyse Ledenice
se těší místní spolky a sportovní oddíly. Objektivně je třeba přiznat, že tyto složky vrací
péči do nich vloženou především vynikající
reprezentací našeho městyse.
Čeho si vy osobně považujete nejvíce?

Softbalové hřiště, rok 2009

Pokud jde o mne, nejvíce mne těší, že se za
uplynulé čtyři roky podařilo na různých grantech a dotacích získat částku 26 mil. Kč. A na
druhé straně, což já osobně považuji v dnešní
době za ještě důležitější, je to, že jsme Ledenice nezadlužili ani o jednu korunu. Takže pokud se týká financí, předává současné
zastupitelstvo svým následovníkům čistý stůl.
A co se naopak v tomto volebním období podle Vás příliš nepodařilo?
Všeobecně je známé, že v Ledenicích je
nedostatek stavebních parcel. Městys nemá
stavení parcely ve svém vlastnictví. Pozemky
určené územním plánem k výstavbě rodinných
domů jsou v soukromých rukách. S některými vlastníky pozemků byla iniciována jednání, která prozatím nepřinesla žádné výsledky,
takže nezbývá, než se i v budoucnu snažit najít
společnou řeč.
V Ledenicích se proslýchá, že v nadcházejícím volebním období již nebudete kandidovat
na post starosty městyse Ledenice, je to pravda?

Zrekonstruovaná a přistavěná budova MŠ, rok 2010

Ano, to je správná informace. Jsem svým
občanským povoláním učitelem na 1.stupni
ZŠ v Ledenicích. V roce 2004 jsem byl z tohoto místa uvolněn do funkce starosty městyse
s tím, že se dle platných zákonů mohu na toto
místo kdykoliv vrátit. S právě končícím volebním obdobím této možnosti využívám.
V nadcházejících volbách budu ovšem i nadále kandidovat do Zastupitelstva městyse
Ledenice.
A vašich pár slov závěrem?

Opravená budova ZUŠ a školní družiny, rok 2010

Především bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří mi dali svůj hlas a umožnili
mi tak po dobu 6 let zastávat post starosty městyse Ledenice. Dále bych chtěl poděkovat
všem spolupracovnicím a spolupracovníkům
na radnici v Ledenicích, kteří to se mnou po
celou tu dobu vydrželi.V neposlední řadě
všem zastupitelům za to, že se během jednání
zastupitelstva nesnažili prosazovat své
stranické ani vlastní zájmy nad zájmy městyse
Ledenice.
Pane starosto, děkuji vám za rozhovor.
(J.K.)
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Co nás zajímá?
ze str. 3 a 4

Opravená zalinská hasičárna, rok 2010

Baráčnické slavnosti
PODĚKOVÁNÍ

à

Ledeničtí baráčníci děkují všem, kteří je
přišli podpořit a oslavit s nimi 80. výročí založení baráčnické obce „Vitoraz“ v Ledenicích.
Oslava se konala v sobotu 11. září 2010 a
troufáme si tvrdit, že se vydařila. Počasí nám
přálo a tak se sluníčko nestačilo usmívat na
dlouhý, pestrý průvod, v němž vynikaly baráčnické prapory, májka s krojovanými dětmi, hasiči v parádních uniformách, ledenické
roztleskávačky v půvabných sukýnečkách,
folklórní soubor v doudlebských krojích i samotní krojovaní baráčníci. V čele průvodu byla
samozřejmě naše státní vlajka.
Ukázali jsme se v různých krojích z rozličných koutů naší vlasti. Je až neuvěřitelné, kolik se toho nechá po tolika letech po různých
půdách a krabicích objevit. Dalo to práci dát
vše do pořádku, ale výsledek určitě stál za to!
Vždyť nejenom my, ale i naše děti a vnoučata
by měly vědět, jak žili a oblékali se naši
předkové.
Po ukončení průvodu následoval v plně obsazené sokolovně program hýřící zpěvem, tancem i sportovními výkony. Tímto chceme
poděkovat Folklórnímu souboru Radost z Kamenného Újezda a jejich dudácké muzice za
nádherná vystoupení, ledenickým roztleskávačkám za téměř profesionální výkony a kapele Trocnovanka, která vše doplňovala a hrála
až do 23 hodin na taneční zábavě.
Věříme, že všichni, kdož tam s námi byli,
se dobře pobavili a budou rádi vzpomínat.
Dále děkujeme pánům Veselému a Fabiánovi, ženám od rybářů a všem rybářům a myslivcům, kteří se postarali o to, aby naši hosté
netrpěli hladem ani žízní.
Velký dík patří Úřadu městyse Ledenice
v čele s panem starostou Mgr. Miroslavem
Fraňkem za finanční podporu a účast. Bez jejich přispění bychom si takovouto akci mohli
stěží dovolit. Moc děkujeme!
Věříme, že vám všem bylo s námi hezky a
ještě jednou děkujeme za vaši účast, přízeň a
podporu!
Za ledenické baráčníky Marie Kudrnová
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Poděkování
Dne 1.9.2010 byla v kostele sv.Vavřince v Ledenicích sloužena dětská mše svatá. Zúčastnila se řada dětí se svými rodiči,
ale i plno ostatních věřících. Krásnou duchovní atmosféru doplňovala hudba i zpěv
souboru Biskupského gymnázia z Č.B. pod
vedením Esterky Poláčkové. Děti se zapojily do plnění drobných úkolů i zpěvu
s nadšením.
Byl to i pro dospělé mimořádný zážitek,
za který děkujeme dětem, P.Maxmiliánu
Koutskému, jáhnovi p.Poláčkovi, katechetce pí Tröstlové, kytaristovi p. M.Tröstlovi
a sympatické hudební skupině.
Budeme se těšit, že se dětská mše bude
sloužit častěji a že se zúčastní více školních
dětí.
Ještě jednou srdečně děkujeme
Farní společenství
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KRONIKA ŽIVOTA

KOMUNITNÍ ŠKOLA LEDENICE

V měsíci říjnu oslaví
své jubileum:

Občané mohou využívat výsady vzdělání i po ukončení školní
docházky přímo v místě bydliště a bez ohledu na věk. Na základě
výsledků ankety se nejčastěji nabízejí kurzy zaměřené na vzdělávání dospělých – počítačové kurzy, jazykové kurzy a kurzy výtvarných technik. Význam venkovských komunitních škol
spočívá podle účastníků ve stmelování a celoživotním vzdělávání
občanů v obci a okolí. Šetří se tím peníze a čas účastníků vzdělávání, mění se jejich hodnotový žebříček a myšlení ve vztahu ke vzdělávání, podporuje se vznik partnerství v obci. Zvyšuje se
sebevědomí obce, jejich občanů, rovněž i možnost pracovního uplatnění.
Zvýšení efektivity investic do vybavení a chodu školy je odrazovým můstkem zvyšování
kvality výuky žáků základní školy i ostatní veřejnosti v komunitní škole.
Modernizace počítačové učebny, která spočívá v kompletní výměně veškeré počítačové techniky v hodnotě 355 860 Kč, byla zrealizováno díky projektu Venkovské komunitní školy – rozvoj celoživotního vzdělávání v mikroregionech České republiky, na které spolupracují tři Místní
akční skupiny ( MAS Sdružení růže, MAS Podhorácko a MAS Nad Orlicí ) podpořené z Programu rozvoje venkova ČR.
Komunitní škola musí ve vztahu k frekventantům zajistit kvalitní lektory, vhodnou nabídku
kurzů a podporu zastupitelstva obce. Jejímu založení předchází vytvoření projektu, sestavení
realizačního týmu, volba právní formy existence komunitní školy, zmapování místních vzdělávacích potřeb. Rovněž je třeba vyřešit smluvní vztahy mezi základní školou, komunitní školou a
obcí. Na rozběh komunitní školy je výhodné získat grant a zajistit finanční podíl frekventantů –
kurzovné. V letošním roce je grant získaný z projektu Venkovské komunitní školy rozdělen na
několik částí: snížení kurzovného, lektorné, výukové materiály a náklady potřebné k založení a
udržení komunitní školy v obci.
V naší komunitní škole se lidé scházejí každé úterý k výuce německého jazyka, ve středu
pracují ve zcela zmodernizované počítačové
učebně a ve čtvrtek navštěvují kurzy anglického jazyka.
V pondělí 11.10. 2010 od 18,00 hodiny bude
otevřen kurz řemesel – vitráže. Jedná se o
výrobu šperků a dekoračních předmětů.
Přihlášky a dotazy na tel.: 602 791 262 nebo
e-mailu: ks.ledenice@seznam.cz. Tento kurz
je nastaven na osm setkání po dobu jedné a půl
hodiny. Cena kurzu je 400 Kč s tím, že materiály
potřebné na výrobu se budou zakupovat na místě. Přijďte si vyrobit originální vánoční dárek.
Dveře komunitní školy jsou otevřené pro
každého….
koordinátor Komunitní školy Ledenice
Karla Herdová
Takovýto šperk si můžete vyrobit na
(některé citace použité
řemeslném kurzu výroby vitráží
z www.kos-rosice.cz, L. Kociánové)

70 let
Ludmila Tomášková z Ledenic
75 let
Stanislava Šimečková z Ledenic
80 let
Božena Hejnová z Ledenic
81 let
Karel Horák ze Zborova
82 let
František Šauer z Ledenic
Magdalena Pelikánová z Ledenic
83 let
Jan Tůma z Ledenic
84 let
Věra Benešová z Ledenic
Alžběta Filipová ze Zborova
86 let
Ludmila Petrášová z Ledenic
V září jsme se rozloučili:
s paní Stanislavou Hátovou, zemřela
dne 8.9.2010 ve věku nedožitých 71 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

ZLATÁ SVATBA
Dne 24.9.2010 oslavili
manželé Jan a Marta Mouzkovi
výročí zlaté svatby.
Ještě jednou blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
městys Ledenice

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s paní Stanislavou Hátovou na její poslední cestě dne 13. září 2010.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
rodina

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za
účast na posledním rozloučení s panem
Janem Candrou z Ledenic, které se konalo dne 26.8.2010.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary i členům SDH Ledenice, kteří při smutečním obřadu drželi čestnou
stráž.
rodina
Počítačový kurz ve zmodernizované učebně ledenické základní školy
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Univerzita
třetího věku
Po výzvě v zářijovém zpravodaji borovanském, ledenickém, jílovickém i trhovo-svinenském se nám přihlásilo dostatek lidí, abychom
mohli spustit nultý zkušební semestr virtuální
univerzity třetího věku (U3V) v Borovanech.
Dostatek lidí ale neznamená, že kapacita kurzu
už je vyčerpána! Proto, pokud jste se dosud nestihli zaregistrovat, můžete přijít přímo na kurz,
kde vyplníte přihlášku. Tématem nultého semestru, který se sestává ze čtyř dvouhodinových lekcí, je astronomie.
První lekce, kterou přijede zahájit paní
Klára Nehodová z České zemědělské univerzity v Praze osobně, se bude konat v úterý 19.
října od 14.00 do 16.00 v jednacím sále zastupitelstva v přístavbě radnice v Borovanech.
Další lekce budou v dopoledních hodinách
v den, na kterém se účastníci dohodnou.
Úvodní – nultý – semestr je pro účastníky
zcela zdarma. Pokud potřebujete více informací, kontaktujte MAS Sdružení Růže (724
643 050, guthova@cb.gin.cz), popřípadě navštivte www.e-senior.cz
Zuzana Guthová

MÍSTNÍ KNIHOVNA
v Ledenicích nabízí svým
čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
c Franziska Gehm Zamilovaná Lilly

c Dagmar Mueller Poník v ohrožení
c
Divoký poník
c Thomas Brezina Šíleně divocí andílci
c Zuzana Francková
Prázdninová láska
Výměna
Hedvika
Smolařka
Lucka, Bambulín a zvířátka
Lucka, Bambulín a kouzelný prstýnek

c Věra Řeháčková
Jana a Dana, aneb, když holky…
Jana a Dana, aneb, Rozumbrady…

c Kathryn Lamb Svět podle Alex
c Irene Zimmermann
Jako vejce vejci

c Liz Rettig
Deník mý zoufalý lásky

c Petr Filouš
Dobrodružství v pralese
Dobrodružství v zemi nindžů
Pro dospělé čtenáře:
c Barbara Cartland Zachránce
Holubice lásky
Láska na útěku

c Robert Ludlum
Agent bez minulosti

c Helene Tursten

Dvojí tvář
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice

M Členská schůze SPCCH se koná v pátek 29. října od 14 hodin v klubovně podzámčí Borovany. Hostem člen OV SPCCH.
Od 17 hodin zahrají na heligonky pí Růženka Kostrounová a Jirka Bohdal, který nás obveselí i nějakou aneknotou, vstupné 30,- Kč. Je to dvojice, která hrávala na borovanském
setkání heligonkářů, tak doufáme, že je přijdete podpořit.
Příští rok bychom setkání heligonkářů uskutečnili opět v borovanské hasičárně s menším
počtem heligonkářů.
M Znovu upozorňujeme na návštěvu divadla v Trhových Svinech 30.11.2010. Pražští herci
zahrají komedii o všedním i nevšedním dnešním životě. Hlásit se můžete u pí Věry Havelové a pí Jarky Koktové z DPS Ledenice.
za výbor ZO SPCCH Jarmila Himlová

Přeshraniční stezky
zdraví
V Tereziině údolí u Nových Hradů byl dne 17.8.2010 slavnostně zahájen provoz Přeshraniční stezky zdraví, podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Evropská
územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013.
Projekt realizovalo Sdružení pro podporu cestovního ruchu
na Novohradsku. Realizovaný projekt se týká dvou sousedních regionů – Mikroregionu Sdružení Růže a Mikroregionu Lainsitztal. Rozvíjí to, co nám příroda nabízí podél řek Lužnice. Na české straně je to Tereziino údolí, na rakouské straně Gabrielental (údolí řeky Lužnice v těsné
blízkosti Weitry). Cílem projektu je vytvořit propojení mezi oběma volně přístupnými parky.
V Tereziině údolí byly v rámci tohoto projektu opraveny přístupové cesty, mostky, byl doplněn mobiliář, ale především byla vybudována relaxační zóna s kneipovacími místy. Co to vlastně je? Jsou to chodníčky vystavěné podél lesního potoka, při jejichž budování bylo použito čistě
přírodních materiálů tak, aby respektovaly chráněný ráz celého parku. Obdobná stezka byla již
dříve vytvořena v Gabrielentalu, který je od Tereziina údolí vzdálen jen 15 kilometrů. Stezka je
navštěvována hlavně rodiči s dětmi, kteří si mohou vyzkoušet chůzi po různých materiálech –
lesní půda, říční kameny, rašelina, louka, klacíky na cestě.
Kneippování je tradiční léčebná a rehabilitační metoda, která dostala název podle kněze Sebastina Kneippa (1821-1897). Již v 19. století se specializoval hlavně na léčbu využívající přírodní zdroje, jednou z metod, které preferoval, bylo chození naboso. Dokázal, že chůze naboso
kromě jiného vede k posílení imunitního systému, pomáhá při bolestech hlavy, posiluje svalstvo
nohou, posiluje žilní prokrvení lýtkového svalu, napomáhá klidnému spánku.
Na Infocentru v Borovanech si lze vyzvednout brožurku o Tereziině údolí a Gabrielentalu,
kterou vydalo Sdružení pro podporu cestovního ruchu na Novohradsku a Stadtgemeinde Weitra.
Najdete v ní informace jak o historii obou údolí, tak podrobný popis kneippovací metody.
Lze jen doporučit návštěvu těchto dvou parků v nadcházejících slunných podzimních dnech.
Jistě přispějí k osvěžení těla i ducha.
Ing. Eva Dupkaničová, Impulzní přeshraniční centrum Sdružení Růže

c
c
c
c

Magda Váňová

Tereza

Alena Čálková

Mužolapka

Jana Hlavínová Plyšová veš
Vlastimil Vondruška
Krev na lopuchu

c Jan Bauer
Zemřít pro jediného boha

c Klára Janečková Zrada
c Eva Hercíková
Dám si to ještě jednou…

c Eva Kačírková
c Jaroslav Kuťák
c Pavel Jansa

Vraky bez pokladů
Musíš mě zabít
Bota v písku
Malér pana Mahlera

TÝDEN
KNIHOVEN
4. - 10. října 2010
Letošní motto již 14. ročníku Týdne knihoven, který vyhlašuje Sekce veřejných
knihoven SKIP, je KNIHOVNA PRO
VŠECHNY. V rámci této akce pořádá
Místní knihovna Ledenice v pondělí 4.října 2010 od 15 hod. Velké říjnové společné
čtení pro děti.
Zároveň v tomto týdnu vyhlašujeme upomínkovou amnestii a všechny nové čtenáře zaregistrujeme zdarma.
Jana Fraňková - MK Ledenice

8

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

říjen 2010

Jak se rodí nový „koňák“?
Dnes již čtrnáctiletá Míša Votrubová z Ledenic je další úspěšnou reprezentantkou Ledenic.
Šestým místem na mistrovství republiky zahájila svoji sportovní kariéru v drezuře koní.
Míša patří v této disciplině k nováčkům. I když má koně ráda odmalička, tak teprve před rokem a půl objevila v Trocnově jezdecký oddíl Agros Třeboň, jehož se stala členkou a kde si právě v letošním roce vyjezdila licenci, která jí otevřela dveře do světa velkých závodů. A protože
byla úspěšná i v kvalifikačních závodech, věděla Míša už koncem června, že se může těšit na
svůj velký den. A tak se začalo s náročným tréninkem. Celé prázdniny dojížděla Míša denně do
Trocnova, kde spolu s kobylkou Ráchel poslouchala povely a rady své trenérky Anny Dzyuby.
(Drezura koní spočívá především v dokonalé synchronizaci a ladnosti pohybů koně a jezdce.) Ve
dnech 6. až 8. srpna proběhlo v Hradištku u Sadské Mistrovství České republiky v drezuře koní.
I když byla Míša úplný nováček mezi soutěžícími, její kobylka Rachel se také neřadila mezi favority a i tréma si v první jízdě vybrala svou daň, dobře zvládnutá druhá jízda, ve které Míša ukázala svou souhru s koněm a která byla pastvou pro oči diváků, jí vynesla na konečné 6. místo.
Samozřejmě, že jako každý sport, je i drezůra koní finančně náročná a tak je nutná účast sponzorů. Míšu na mistrovství ČR finančně podpořil i městys Ledenice. Stálými sponzory jsou
Krokodýlí farma Protivín, hotel Prostřední Mlýn a MaS – Minářová a Sedlák – spotřební
materiál pro zemědělství.
Od září Míša trénuje na Vondrově u Hluboké nad Vltavou pod záštitou JK FALEA.
(J.K.)

Hasiči Ledenice
Mladí
Kroužek dětí prochází neustálými proměnami. Vzhledem k tomu jsme se soustředili pouze na soutěže Plamen a
dvojboje u nás a v Ohrazeníčku. Kromě hasičských závodů
jsme byli na střelecké soutěži nebo jízdě zručnosti. Také
jsme na jaře vyrazili na čtyřdenní tábor v Soběnově.
Po prázdninách se přišlo na kroužek podívat pár nových
dětí, které se již zapojily do příprav na podzimní kolo hry
Plamen.
Přejeme všem mladým hasičům, aby si v kroužku našli
kamarády a v kroužku se jim líbilo.

Dorostenky
Mistryně ČR v kategorii dorostenek pro rok 2009. Tak
to byl a stále bude obrovský úspěch, protože získat tento titul v hasičském sportu opravdu není jednoduché, konkurence je veliká. Bohužel, v letošním roce nebylo možno
navázat na minulé úspěchy, družstvo se v lednu rozpadlo.
Přihlásili jsme tedy děvčata do kategorie jednotlivců. Nakonec do bloků na startovní dráze vstoupila pouze Kateřina
Toločková. Vítězně prošla obvodovým i krajským kolem,
čímž se kvalifikovala na MČR v Litomyšli 10.-11.7. (z našeho kraje prošly celkem tři závodnice – z Ledenic, Lišova
a Dolního Bukovska).
Soutěž jednotlivců má tři části – test z požární ochrany,
běh na 100 m s překážkami a dvojboje (na 100 m dlouhé
trati je překážka okno, kterým se musí proskočit a hasicí
přístroj o váze 5 kg, který se musí přenést na určité místo).
pokračování na str. 9
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Hasiči Ledenice
dokončení ze str. 8
Kačka skončila ze čtyřiceti soutěžících jako
nejlepší z našeho kraje na celkovém 11. místě,
když na běhu na 100m s překážkami byla devátá a ve dvojboji čtrnáctá, v testu je každý na
prvním místě, pokud neudělá chybu.

Český pohár
Velkopopovického Kozla
Je seriál šesti prestižních soutěží – Plzeň,
Moravský Beroun, Bludov, Kamenec u Poličky, Písková Lhota, Pacov. Za přední umístění
dostáváte body a prvních třicet závodníků je
nakonec oceněno a pozváno na galavečer tentokrát konaný v Karlových Varech v hotelu
Thermal.
Závodí zde všichni zájemci od špičkových
sportovců po naprosté začátečníky. Na konečné výsledkové listině žen je zapsáno 209!
závodnic.
Městys Ledenice, firmu EGE, spol. s r.o. a
restauraci Na Plácku - Ledenice reprezentovaly: Ivana Šestáková, Lenka Tomandlová,
Zdeňka Ježková, Kateřina Toločková, Kristýna Frejlachová, Kateřina Candrová, Tereza
Koblasová.
Mezi elitu se probojovaly Zdeňka Ježková,
když skončila na celkovém 13. místě a Lenka
Tomandlová, ktará se umístila na celkovém 3.
místě. Nutno říct, že Lenka jako úplně první
závodnice v běhu na 100m s překážkami pokořila hranici 17 sekund!!! Její zatím nejlepší
čas má hodnotu 16,88 sekund. (Do nedávno
konaného MČR dospělých to byl i národní
rekord, nynější rekord je 16,52 sekund).

1

M běh na 100m s překážkami – tak tady se

M

M

M

Mistrovství České republiky
v požárním sportu (foto 1)
Družstvo: Ivana Šestáková, Lenka Tomandlová, Kristýna Frejlachová, Kateřina Toločková, Zdeňka Ježková, Kateřina Candrová,
Tereza Koblasová, Zuzana Strnadová.
Technické zázemí: Vladislav Šesták, Matouš Janovský, Jan Jelínek, Pavel, Jitka a Pavel Tomandlovi, Pavel Šaršoun a Strnadovi.
Toto mistrovství se letos konalo v Praze na
Julisce 18.-19.9.2010. Protože nám byly naplánovány tréninky již v ranních hodinách, vyrazili jsme hájit naše barvy již v pátek
17.9.2010.
Než získáte právo účastnit se mistrovství,
musíte ovšem projít sítem obvodového, okresního i krajského kola. To, že jako účastníci minulého mistrovství máte ulehčený postup až
do krajského kola, je sice povzbuzující, ale
stejně si musíte projít všechny ty soutěže a
vždycky se najde nějaká nepředvídaná událost, kvůli které máte nervy napjaté
k prasknutí.
Po krajské soutěži v Jindřichově Hradci
jsme se začali připravovat na mistrovství.
Všichni jsme věděli, že naše šance dosáhnout
dobrého výsledku nejsou zanedbatelné a že
můžeme vylepšit 8. místo z minulého roku.
výsledky:
M naší parádní disciplínou je štafetový běh na
4x100 metrů; druhá štafeta posunula náš
osobní rekord až na hodnotu 64,60 sekund
(5. místo)

M

družstvu nezadařilo (11. místo) – ale některá děvčata si dala osobní rekord (Týna, Tereza, Kačka T.)
taky jsme tady přišli o držení národního rekordu, přestože Lenka běžela fantasticky a
v prvním rozběhu dosáhla času 16,91 sekundy
ve druhém rozběhu s Lenkou celou sezónu
soupeřící Šárka Jiroušová z Poniklé hodila
rukavici 16,52 sekundy, Lence se nepodařilo zapojit včas středy … všichni zaujatí se
už těší na příští rok
vabankem bývá požární útok, tady musí
všechno klapnout, chybičky se neodpouštějí, my o tom víme své, a proto jsme se snažili získat před soutěží co nejvíc zkušeností a
jistoty
při prvním útoku se časomíra po nástřiku 10
litrových terčů zastavila na čase 26,81 sekundy (5. místo) před druhým pokusem, a
snad to bylo taneční kreací, kterou vedl Matouš na píseň Waka Waka, se holky uvolnily a vystřihly čas 24,87 sekund (2. místo)
(foto 2)

3

2

M celkové 5. místo (foto 3)
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat Úřadu městyse Ledenice za stálou podporu finanční i technickou, všem rodičům, známým a
přátelům.
Vladislav Šesták
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Mladí hasiči ZOO zakončili úsp ě š n o u s e z ó n u
V neděli 12.9.2010 proběhla v Ohrazeníčku poslední soutěž českobudějovického
dvojboje, kterou mladí hasiči z okresu České Budějovice oficiálně zakončili sezónu
2009/2010. Nastal čas bilancování a příprav
na nové soutěže. A jak si v uplynulém roce
vedli mladí hasiči ZOO? Myslím, že můžeme
říci – výtečně. Přes počáteční rozpačité vystoupení na podzimním kole Plamene v Lišově, kdy ne všechno vyšlo podle našich
představ, se členové družstva starších žáků
v jarním kole nenechali zahanbit a výsledkem
byl jasný postup do okresního kola v Českých
Budějovicích. Cíl byl jasný: co nejlépe uspět a
oslavit tak deset let trvání oddílu mladých hasičů ZOO. Kromě toho byla v záloze ještě další motivace: krajské kolo probíhalo v Nové
Včelnici, kde se v roce 2003 tehdejší starší
žáci ZOO postarali o pořádné překvapení,
když jako naprosto neznámý tým vyhráli a postoupili poprvé na mistrovství republiky.
V okresním kole se nám dařilo a tak nás,
společně s týmem dorostenců ZOO, první
červnovou sobotu uvítal stadionek v Nové
Včelnici. Vedoucím se vybavily nostalgické
vzpomínky na sedm let starý úspěch, děti přepadla nervozita a soutěž mohla začít. Přestože
letošní klání neprobíhalo zdaleka tak jednoznačně jako v roce 2003, už před poslední disciplínou – požárním útokem – jsme si byli
téměř jisti, že je to tam, že se zase s týmem starších žáků postavíme na stadion, kde bude probíhat vrchol sezony – mistrovství republiky. To

Konec
sezony
Pátý a poslední díl seriálu o titul mistra ČR,
veřejná soutěž v Ledenicích na Lazně a žákovské mistrovství ČR.
Všichni si ještě užívali zbytku prázdnin, ale
lodní modeláři již v poledních hodinách ve
čtvrtek 25. srpna s nákladem řízených lodních
modelů ujížděli radničním vozem přímo do
Jablonce nad Nisou na tři soutěže.V závěru
prázdnin se jela Jablonecká kotva, Modrá stuha
a ta nejdůležitější soutěž – závěrečný pátý díl
seriálu o titul mistra ČR ve všech kategoriích a o
postup na mistrovství světa 2011.V naší kategorii F4A – dálkově řízených polomaket jsme
držiteli titulu již od čtvrté soutěže zásluhou
Tomáše Zbořila. Daly se však ještě dohnat
další postupy a želízko jsme měli i v kategorii
F4B. Dobře zabodoval i Lukáš Cajkář a tak
již nyní máme čtyři modeláře v nominaci na
MS, které by se mělo konat příští rok v Maďarsku. Z celé republiky se zúčastnilo 34 modelářů naší kategorie, z toho z Ledenic 10 a
do první dvanáctky se probojovalo 7 modelářů z Ledenic.
Za letošní výkony je nutné pochválit i ty
mladší modeláře jako Jakuba a Ondru Bodžárovi. Stejně dobře jsme si v Jablonci vedli i ve
veřejných soutěžích. Tam nejvíce uspěli Jakub
Bodžár, Jan Junek a Lukáš Pavel, kteří se podělili o druhé až čtvrté místo. V noční soutěži
vyhrál Igor Vondrášek. Ten spolu s Lukášem
Pavlem bude do konce roku čekat na vyjádření

v letošním roce ve druhém červencovém týdnu
hostila překrásná Litomyšl.
Drobná zaváhání, pořádná porce smůly,
nervozita z opravdu vrcholné soutěže – to
všechno se podepsalo na našich výsledcích.
Ve výsledném hodnocení jsme se ocitli ve druhé polovině výsledkové listiny, kde jsou rozdíly minimální, takže na nás zbylo celkové
třinácté místo. Ovšem zážitky z mistrovství ,
vzpomínky na báječnou atmosféru soutěže a
možnost říci – účastnili jsme se mistrovství republiky, byli jsme mezi patnácti nejlepšími
z tisícovek týmů, které v místních kolech začí-

nají – to se nedá měřit žádnou medailí a žádnou cenou. Pro nás, jako pro vedoucí, to byla
ta nejlepší oslava desetiletého trvání kolektivu
dětí ze Zborova, Ohrazeníčka a Ohrazení a
další pobídka k tomu, abychom znovu začali
se šestiletými špunty, kterým budeme vyprávět: „Když budete makat, dostanete se taky na
mistrovství, jako tenkrát Terka, Petr, Milan a
předtím Kája, Verča, Kuba…jako celá řada
těch, kteří oddílem ZOO prošli před vámi.“
Takže vy všichni, kteří jste to letos zase dokázali – díky vám!
za vedoucí ZOO, Ing. Jaroslav Vlášek

SMČR, zda budou zařazeni do reprezentace
seniorů na MS.
Účast na seriálech je velice náročná už jenom z pohledu finančního a časového. Soutěže se konají většinou pro nás ve velmi
vzdálených místech a soutěžící se musí na
místě registrovat již ve čtvrtek večer. Kromě
dopravy osob musí být zajištěna i přeprava
velkých beden s modely. V tomto směru je
účast na vrcholových soutěžích pro modeláře
opravdu náročná a vázána na pomoc vozidla
radnice.
Těchto soutěží se účastníme od chvíle, kdy
nám byla umožněna přeprava modelů vozidlem městysu. Ledeničtí modeláři také od té
doby reprezentují a jsou vidět v čele republikového žebříčku. Na toto vozidlo jsou vázáni
pracovníci čety s pracemi před víkendem.
Z důvodů zapůjčování vozidla modelářům již
ve čtvrtek odpoledne, musí dané práce překládat na jiný termín, nebo hledat náhradní řešení. Za tuto vstřícnost jim všem děkujeme.
Rodiče jsou schopni děti na místo soutěží dopravit, ale už ne velké přepravky s modely
lodí.
V sobotu 4.září se jela tradiční „Ledenická
50“ na Lazně o živou posvícenskou husu a o
„Piráta roku“. Počasí pro soutěž bylo příznivé
a tak se opravdu tvrdě bojovalo.Vždyť se sjelo
36 soutěžících z Ledenic, Borovan, Českých
Budějovic, Plzně a Třeště . Na veřejnou soutěž
je to účast nadprůměrná. Lákají především
pěkné ceny od podnikatelů. Tou hlavní jsou
každoročně již tradiční originální keramické
medaile od paní Pobříslové a pana Kodytka.
Mnozí modeláři takto léta získávají cennou

sbírku trofejí a neváhají přijet do Ledenic i ze
vzdálenosti nad 100 km. Posvícenská husa
sice putovala tentokrát až do Třeště, ale Pirát
roku je v Ledenicích a je jím Lukáš Cajkář. V
dálkově řízených modelech Ledeňáci obsadili
sedm prvních míst. V seniorech si u nás již tradičně dobře vedou pánové z Borovan. Odvezli
si první tři místa a také pěkné ceny.
Léta již dobrou úroveň naší soutěže zajišťuje pěkná spolupráce s místní rybářskou organizací a sponzoři Keramika Kodytek, MPJ
Porkristl, pí Jana Pelikánová-VOJA, pí Jaroslava Žaludová-drogerie,p. Václav Fabián cukrárna, Truhlářství Josef Janda, Profil interiér - Josef Krauskopf ml., Beton Hronek, Petr
Manda - uhelné sklady, AL systém - Zdeněk
Hruška, Mosled s.r.o.- Pavel Šíma, Epigon A
– Ing. Václav Tůma, Autoopravna - Milan
Petráš, praktické středisko SPV truhlářů Ledenice a autodopravna Jan Klečka-Zborov.
Všem děkují lodní modeláři.
Poslední velkou akcí byla účast na žákovském mistrovství ČR na přehradě Lučina u
Strážnice na Moravě ve dnech 10.- 12.září. I
tam se nám závěr sezony vydařil. Přivezli
jsme 2 zlaté a 2 stříbrné medaile o které se postarali Petr Čech, Petr Zbořil, Tomáš Hlach a
velice pěkně překvapili svými pěknými výsledky Jan Mráz a Ondřej Bodžár.
Nezbývá než konstatovat, že práce s dětmi
přináší i své úspěchy a mezi modeláři se v celé
ČR ví, že Ledenice jsou vážným soupeřem.
Všechny uvedené akce finančně podpořil
městys Ledenice.
Jiří Hinterhõlz
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Slavoj Ledenice – fotbalová mládež
Ještě před začátkem nového školního roku začala nová sezóna i pro
nejmenší fotbalisty. Podruhé v historii zahájili o posledním srpnovém
víkendu fotbaloví žáčci Slavoje Ledenice nový soutěžní ročník společným soustředěním týmů mladší a starší přípravky a mladších žáků. O
zážitky ze soustředění a plány do nové sezóny se s námi podělil trenér
Robert Čouza.
Soustředění jste letos pořádali již podruhé. Jak se vám osvědčilo a jak
na tenhle nápad reagují rodiče?
Protože pro nás začíná fotbalová sezóna ještě před začátkem školního roku, je takovéto soustředění v podstatě nezbytné. Děti se spolu znovu sejdou po prázdninách poprvé a ty čtyři dny, které spolu stráví,
nahradí šest běžných tréninků. Díky tomu hrajeme první zápasy už plně
připravení. Nejvíc je to vidět na těch nejmenších. Letos jsme hned po
skončení soustředění hráli první mistrovské utkání proti SKP Č.B. a
zvítězili jsme 7:2. A rodiče? Ti jsou skvělí! Maminky nám napekly
buchty, bábovky, perníky, koláče a tatínkové pomáhali s trénováním a
doprovodným programem. Prostě paráda! Moc děkuji všem!
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na pršelo. A je fakt, že letos jsme si takovýchhle přesunů, díky
špatnému počasí, docela užili.
Když se dívám na výsledky Vaší práce, na to množství dětí, které hrají
fotbal, tak jste se s tím ale dokázali vyrovnat?
Samozřejmě. Těch, dnes už víc než 40 ledenických dětí, si to zaslouží. Bez pomoci a vstřícnosti ostatních spolků a několika báječných lidí
by to ale bylo velmi těžké. Takže musím a hlavně chci v souvislosti se
soustředěním poděkovat hasičům (p. Šesták), softbalistům (pí Korčáková), škole (p. Cukr) a školní jídelně (pí Čechová). A ještě jednou
velký dík rodičům! Děkujeme moc!
Jak byste tedy letošní soustředění zhodnotil?
Přes všechny trable a ne úplně ideální počasí jednoznačně pozitivně.
Nejde jenom o fotbalové dovednosti, ale hlavně o to, že se tím vytvořil
pevný týmový duch, vznikla nová přátelství a děti to hlavně bavilo.
Takže bychom rádi pokračovali i příští rok. A doufám, že se nám podaří
nalákat i nové hráče, kteří by s fotbalem chtěli teprve začít. Máme nový
tým vynikajících trenérů, kteří odvádějí skvělou práci, M. Bicera, P.
Salák, M. Strouha, M. Tichý, M. Michner, Š. Koblasa a M. Kožant.

Nejsou čtyři dny trénování pro děti moc náročné?

Pozvete nás na fotbal?

Podle toho kolik jim každý večer ještě zbývalo energie, tak určitě
ne! Snažíme se zátěž rozumně rozložit, zařazujeme různé soutěže a
taky doprovodný program, včetně relaxace a odpočinku.

Rozhodně! Přijďte, přijďte všichni! Protože nic podobného jinde neuvidíte. Obrovské emoce, mohutné fandění, spousta gólů a originální
děkovačka po utkání. Určitě si to užijete!
Děkuji za rozhovor. Jiří X. Doležel
Domácí utkání mladší a starší přípravky a mladších žáků
(fotbalové hřiště Ledenice)
8.10.
pátek
17,00
Ledenice – Borek
(ml.příp.)
15.10.
pátek
17,00
Ledenice – Dříteň
(st.příp.)
17.10.
neděle
10,00
Ledenice – Lišov
(ml.žáci)
22.10.
pátek
17,00
Ledenice – Lišov
(ml.příp.)
28.10.
čtvrtek 12,00
Ledenice – N.Hodějovice (st.příp.)
29.10.
pátek
16,00
Ledenice – H. Stropnice (ml.příp.)
31.10.
neděle
10,00
Ledenice – N.Hodějovice (ml.žáci)
Tréninky do 31.10. – hřiště Ledenice
Ml. a st. přípravka
pondělí 17,00 – 18,30
středa 16,30 – 18,00
Ml. žáci
úterý
17,00 – 18,30
čtvrtek 17,00 – 18,30
Tréninky od 1.11. do 31.3. – sokolovna Ledenice
Ml. přípravka
sobota 9,30 – 11,30
St. přípravka a ml. žáci
úterý
17,00 – 18,30

Co doprovodný program konkrétně představuje?
Určitě nejoblíbenější je stezka odvahy a táborák. Kromě toho nás
zcela pravidelně k nejrůznějším mimofotbalovým aktivitám (taktická
příprava, společenské hry, promítání DVD) nutí počasí. Když prší, tak
trénovat nemůžeme. Bohužel! Protože sokolovna, která by nám mohla
poskytnout azyl při nepřízni počasí, je pro nás nedostupná.
Proč nedostupná? Chcete říct, že máte zákaz vstupu do sokolovny?
Nevím. Ale pravdou je, že po loňské zkušenosti, kdy jsme na jeden
den museli soustředění dokonce přerušit a děti poslat domů, jsem pro
jistotu hned loni v září písemně požádal o reservaci sokolovny pro naše
soustředění. Reservace mi byla z radnice potvrzena. Měsíc před soustředěním jsem se ale dozvěděl, že v tělocvičně být nemůžeme, protože
tam bude někdo jiný! Pro mne to byl hodně velký šok! Dodnes nevím,
proč jsme byli se všemi 28 dětmi ve věku 5 – 10 let takhle odstrčeni.
Byly nám sice nabídnuty jiné prostory pro přespání, ale žádné z nich už
bohužel nebyly vhodné i ke trénování. Takže jsme zase museli běhat po
Ledenicích a různě se schovávat a hledat náhradní program, když zrov-

Oblečení je po tréninku třeba dát na věšák, někdy i s hráčem …
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Mladší přípravka Slavoj Ledenice před prvním zápasem v sezoně 2010-2011

Fotbalové soustředění – přípravka Slavoj Ledenice – srpen 2010

Vítězná čtyřka fotbalového miniturnaje (Tachecí, Havrda, Racek, Jindra)

Slavoj Ledenice – fotbalová mládež

Slavoj Ledenice
oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Pohled do tabulky nevěstí nic
dobrého. Máme na kontě šest
bodů a v tabulce jsme dvanáctí. Výsledky jsou
střídavé. Jedna výhra, tři remízy a tři porážky.
Venku až na zápas v Trhových Svinech, kde
jsme dostali šest branek se nám daří lépe. Domácí prostředí je pro nás zakleté. Uhráli jsme
v něm jenom jeden bod. Je to hrozně nepříjemné, ale musí to sami kluci zlomit a věřím, že se
to obrátí k lepšímu. Do konce podzimní části
zbývá ještě sedm zápasů, takže máme o co
hrát. Hra není špatná, ale nedokážeme využít
ani ty nejvyloženější šance. To nás stojí body,
které chybí. Nedotažená utkání do vítězného
konce v Novosedlích, Olešnici a doma s K. Řečicí, smolná domácí porážka s N. Bystřicí,
když jsme inkasovali v 89. minutě nás připravilo o devět bodů. Je nutné zatnout zuby a překonat současnou situaci. Pevně věřím, že se to
zlomí a další zápasy už budou vítězné.
Zdeněk Vitoušek

Loučení s létem
v Ohrazení
Na letošní Loučení s prázdninami, které se
konalo v neděli 5. září dorazilo celkem 18 dětí
všech věkových kategorií. Jako obvykle bylo
pro děti připravené odpoledne plné zábavy a
her. O zpestření se postaral nový obyvatel naší
vesničky pan Milda Kozel, který dětem zahrál
loutkovou pohádku O neposlušné princezně,
která se líbila nejen dětem, ale i dospělým.
Občerstvení pro všechny zajistilo místní
pohostinství.
Děkujeme Úřadu městyse Ledenice za finanční podporu pořadů pro děti.
za osadní výbor Jitka Svobodová
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Dětská olympiáda
Druhá zářijová neděle patřila v ledenickém
sportovním areálu dětem. Slavoj Ledenice pro
ně uspořádal již 9. ročník Dětské olympiády.
Tentokrát se od počítače a televize dokázalo
na celé odpoledne odtrhnout 70 dětí v předškolním a školním věku. Na každého čekalo 7
sportovních disciplín a na ty nejlepší i zasloužené ovace a dekorování medailemi na stupních vítězů. Díky přispění městysu Ledenice a
sponzorů (Marius Pedersen, Petr Vítovec,
Head, Cemix), všem patří veliké poděkování,
si ti nejlepší odnesli také pěkné věcné ceny a
úplně všichni si po urputných bojích mohli
vychutnat opečené špekáčky a spoustu
sladkostí.
Letošní ročník byl také trošku zvláštní tím,
že se do soutěžení zapojilo i 8 dospěláků, kteří
na vlastní kůži mohli poznat, že sport je báječný, nádherný a tělu prospívající.
Za všechny pořadatele a všechny sportovce je nutno poděkovat také všem fanouškům,
kteří ve velmi hojném počtu dorazili podpořit
své favority a spolu s ostatními si užít
krásného babího léta.
Už teď se můžeme těšit na příští rok, na jubilejní 10. ročník Dětské olympiády v Ledenicích. Sportu zdar!
Slavoj Ledenice
Výsledky:

Nejlepší chlapci v kategorii 1. – 2. třída

Trocnovské rybářské závody
V sobotu 18.září se uskutečnily rybářské
závody pro děti a mládež do 15 let na rybníce
v Trocnově, pořádané místním spolkem trocnovských rybářů. Akce byla zahájena v 10 hodin předsedou místního spolku. Během
rybářských závodů bylo pro účastníky připraveno bohaté občerstvení, a to zejména díky
příspěvkům sponzorů větších firem i drobnějších živnostníků. Zdárný průběh akce financoval ze svých příspěvků i místní rybářský
spolek. Závody v rybolovu se samotnou účastí
staly akcí monstrózní, kdy se zúčastnilo přibližně 70 příznivců rybolovu. Samotný závod
byl ukončen ve 14 hodin a poté se účastníci
přesunuli do místní Krčmy Jana Žižky, kde
byly vyhlášen výsledky a rozdány hodnotné
ceny. Na prvním místě se umístil Frdlík, na
druhém místě Gril a na třetím místě Lilák.
Cenu za největší úlovek získal Frdlík, cenu za
nejmenší Vacek. Poháry pro vítěze byly
zhotoveny keramickou dílnou Petra Tvaroha
z Nové Vsi. Dále akce pokračovala volnou
zábavou za doprovodu skupiny „Pěšáci“.
Za spolek Trocnovských rybářů předseda
spolku Roman Čermák

PŘIJĎTE SI
K NÁM ZAHRÁT
Loutkářský soubor KRAJÁNEK Ledenice
přijímá nové členy.
Schůzka zájemců starších 12 let je v klubovně
loutkářů ( vchod pod radnicí).

V pátek 8. října 2010 v 17:00 hod.
http://www.elsatnet.cz/krajanek

Po odpoledním rybolovu následovalo večerní posezení u táboráku s opékáním buřtů ,
poslechem folkových písniček a dalšími atrakcemi pro děti v místní hospůdce.Všechny
děti dostali odměnu ve formě balíčku plného
sladkostí.Proběhla také tombola ve které, jak
už je u nás zvykem, vyhrával každý lístek.Pro
velký zájem o tuto akci jsme ji příští sobotu
zopakovali a rozšířili ji o kategorii pro dospělé.Večer nám přijela zahrát folková kapela
PĚŠÁCI.Tímto jsme založili další tradiční
akci ve které budeme i v příštích letech pokračovat. Děkuji MÚ Borovany za finanční příspěvek,sponzorům za dary do tomboly a na
odměny pro soutěžící a všem kteří se podíleli
na uspořádání této akce.
Předseda osadního výboru
Ing. Jiří Kazimour
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TIP NA VÝLET
Ó VČELAŘSKÉ VÝUKOVÉ DNY
Ve dnech 8., 9. a 10. října 2010 od 9:00 hodin
se konají na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky,
České Budějovice, Rudolfovská 921,České
Budějovice
Místo konání:
včelařská učebna v budově dílen
Program:
M Ukázka živých včel za sklem

I moderní rychlovarná konvice může šetřit rozpočet domácnosti

Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá
domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst
spotřeby elektrické energie v České republice
za období let 1989–2005 činil osm procent, v
oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si
však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných
elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o
62 % méně vody než průměrný model roku
1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým
modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 % z nich je starší než pět let. Novou
ledničku si 55 % českých domácností pořizuje
nejčastěji jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47
% odůvodňuje tento krok nákupem nového,
lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je
48 % praček.
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat,
kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdyby-

DRAKIÁDA
sobota 9. 10.
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!

chom si koupili spotřebič nový, energeticky
úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím
cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické
třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič
do konkrétní energetické třídy a přináší i další
užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost
apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím
inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst,
kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel.
Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a
obce, ve kterých žije přes 92 % obyvatel ČR.
Sběrná místa jsou vytvořena především ve
sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců
elektrozařízení.
(placená inzerce)

POZVÁNKA
NA VÝLOV
PAZDERNICKÉHO
RYBNÍKA
Zaliny - sobota 23. října
výlov od 10 hod.
prodej ryb od 11 hod.
Po celou dobu
občerstvení, hudba

M
M
M
M
M
M
M
M

Zdobení medových perníčků
Ochutnávka medu
Ukázka včelařských potřeb
Ukázka výrobků ze včelařských produktů
Výroba voskových svíček
Včelařská přednáška
Promítání výukových filmů o včelách
Ukázka výroby rámku a zatavování mezistěn

M Vyřezávané úly
Soutěže:

M Soutěž ve včelařských znalostech
M Nejkrásnější medový perníček
M Nazdob si svůj perníček
tel: 387 924 174
e-mail: kazimour@sosvaz.cz
Tento projekt je spolufinancován statutárním
městem České Budějovice.

Ó ŘEMESLA A BRAMBOROVÁNÍ NA
KOVÁRNĚ V NOVÝCH HRADECH
Kdy?
V sobotu a v neděli dne 23.-24.10.2010 od
13 do 17 hodin bude otevřena kovárna
V sobotu 23.10. budou ještě bramborové
dobroty a od 15 hod. loutkové divadlo
Kde?
V historické kovárně v Nových Hradech
Společnost Rožmberk o.p.s. a kovář Daniel
Černý Vás zvou ve dnech 23.-24.10.2010 do
Novohradské kovárny, která se zapojí do Jihočeského projektu „Den otevřených ateliérů“. Po oba dny bude kovárna otevřena od 10.
do 17. hod. a najdete zde nejen kovářství, ale i
jiná řemesla.
Na sobotu jsme ještě připravili ochutnávku
tradičních bramborových jídel, tvůrčí dílny
pro děti a od 15 hod loutkové divadlo s pohádkou „Perníková chaloupka“.
Tato akce je součástí Jihočeského projektu
„Den otevřených ateliérů“ a finančně je podpořena Městem Nové Hrady v rámci projektu
„Bramborování na kovárně“.
Bližší informace Olga Černá, tel. 602 471
653, e-mail: cerna@rozmberk.org.
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Výlovy ledenických
rybníků
Ó rybník LAZNA

Rodinné centrum Ledňáček zve na

PODZIMNÍ BAZAR DĚTSKÉHO OŠACENÍ,
HRAČEK A SPORTOVNÍCH POTŘEB

netradiční výlov – kontrolní spuštění
sobota 9. 10. 2010
začátek v 8 hod.
Občerstvení a hudební doprovod po celý průběh akce:
točené pivo Regent, limo, káva aj., grilované
speciality (ryby, klobásy), polévky aj.
hudební doprovod

Koná se v sále U Králů Ledenice.
Příjem zboží:
Úterý 19.10. od 15.00 do 18.00
Prodej:
Středa 20.10. od 9.00 do 18.00
Čtvrtek 21.10. od 9.00 do 12.00

Ó rybníky SLAVÍČEK, DOLNÍ – HORNÍ
HRADSKÝ
sobota 23. 10. 2010
od 7 hod. na Slavíčku

Ó rybníky PARČÁK a PARČÁČEK
sobota 30. 10. 2010
od 7 hod. na Parčáku
od 9 hod. občerstvení, prodej ryb, živá
hudba
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Výdej neprodaného zboží:
Čtvrtek od 16.00 do 17.00
Připravte si vlastní seznam zboží s navrženými cenami!!!
(např. mikina modrá 50 Kč, kalhoty zelené 100 Kč, ponožky bílé 20 Kč atd.)
Z každého prodaného kusu si RC účtuje 5 Kč na uhrazení nákladů
spojených s uspořádáním bazaru.
Kontakt: rclednacek@seznam.cz, tel.č. 606 268 855.

Zprávy z plaveckého bazénu ZŠ Borovany
Upozorňujeme všechny milovníky plavání, že od pátku 1. října 2010 je opět po letní přestávce otevřen plavecký bazén pro veřejnost. Zveme všechny návštěvníky k rekreačnímu plavání.
Neváhejte a přijďte něco udělat pro své tělo.
Návštěvní hodiny bazénu:
Den

Veřejnost

Aqua aerobic

Pondělí

zavřeno

18.00 – 20.00 hod.

Úterý

17.00 – 21.00 hod.

-

Středa

17.00 – 19.00 hod.

19.00– 21.00 hod.

Čtvrtek

17.00 – 21.00 hod.

-

Pátek

17.00 – 21.00 hod.

-

Sobota

14.00 – 18.00 hod.

-

Neděle

14.00 – 18.00 hod.

-

Vstupné do bazénu zůstává beze změn. Děti do 15 let 20,- Kč, permanentka 200,- Kč, důchodci a mládež 15 až 18 let 30,- Kč, permanentka 300,- Kč, dospělí 40,- Kč, permanentka 400,Kč. Permanentky jsou na 11 návštěv za cenu 10 vstupenek. V době svátků je bazén uzavřen. Pronájem bazénu zůstává také beze změn, tzn. ve všední den 500 Kč/hod., soboty a neděle 600
Kč/hod. Další informace o plaveckém bazénu najdete i na webových stránkách naší školy
www.zsborovany.cz.
Od pondělí 4. října 2010 si můžete přijít zacvičit Aqua aerobic s Věrou Weisfeitovou. Bude
probíhat v pondělí a ve středu v obvyklém čase jako v loňském školním roce.

Pozor

Ve čtvrtek 28. října 2010 a ve středu 17. listopadu 2010 bude bazén z důvodu státního svátku uzavřen.

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

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE
INZERUJETE
VE SVÝCH NOVINÁCH

REKONDIČNÍ
MASÁŽE

MAS Sdružení Růže Vás zve
na kurz a exkurzi na téma:
obnova sakrální architektury
V rámci realizace projektu spolupráce s názvem „Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí“ připravuje MAS
Sdružení Růže na říjen praktický kurz „podmalby na skle“ a exkurzi do Novohradských
hor. Obě akce jsou financovány z Programu
rozvoje venkova a pro účastníky jsou zdarma.
Lze se zúčastnit obou akcí, nebo jen jedné.
Přihlášky zasílejte e-mailem:
cerna@rozmberk.org, nebo písemně na adresu MAS Sdružení Růže, Žižkovo nám. 107,
373 12 Borovany, případně telefonicky:
602 471 653.

Kurz podmalby na sklo
Kurz proběhne na kovárně v Nových Hradech v sobotu dne 16.10.2010 (od 10 do 17
hod.). Jedná se o celodenní praktický kurz, na
kterém se uchazeči seznámí s historií, tradicí i
technikou podmaleb na skle. Účastníci si sami
zhotoví svůj obrázek buď podle svého vlastního námětu, nebo dle připravené šablony. Potřebný materiál bude k dispozici. Kurz povede
zkušený lektor Jiří Honyss.
Exkurze na téma obnova sakrální architektury se uskuteční v neděli dne 17. října (od
9.00 - 17.00 hod.) a povede ji Milan Koželuh.
Plánovaná trasa: POHOŘÍ - Šance – Pohoří
(cca 2,5 - 3,5 hodiny chůze + 1 hod. zastávky).
Jedná se o málo známé okolí Pohoří na Šumavě. Podle počasí a zájmu lze zahrnout i Pavlínu, či poslední drobnou sakrální stavbu
postavenou před válkou, dnes ztracenou na
křižovatce zaniklých cest v lukách.
Odjezdy autobusu budou z autobusových
nádraží: Borovany - 9.00 hod., Trhové Sviny 9.20 hod., Nové Hrady - 10.00 hod., Horní
Stropnice 10.20 hod., Benešov nad Černou 10.40 hod. Plánovaný návrat do Borovan
v 17.00 hod.
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ZAHRADNICKÉ
POTŘEBY
MILAN GABRIŠKA
Fe. Sládka 340, Ledenice
tel. č. 731 969 449 , 733 724 914

Přijímáme objednávky
na brambory a jablka k uskladnění.
Velký výběr dušičkové výzdoby:

říjen 2010

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

¢ věnce ( chvojové, mechové, šiškové aj.)

l kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví

¢ proutěné koše

l hnědé uhlí
l uhlí ořech 2 - Bílina
l brikety

Bílina zaplachtovanými kamiony

¢ žardiny
¢ vazbové umělé květiny ( látkové, voskové)
¢ svíčky, aranžovací hmoty, vázací drát
¢ chryzantémy různé velikosti, vřesy a drobné
jehličnany do truhlíků

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

¢ hnojiva, postřiky, substráty, květníky aj.

Otvírací doba:
PO
ÚT -PÁ
SO

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.

zavřeno
13 – 18 hod.
8 – 12 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.
KONTAKTUJT E NÁS:
mobil: 602 662 693, e-mail: gk-ledenice@volny.cz
adresa: Na Zahradách 512, 373 11 Ledenice

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.
VYSTAVENÍ DÁRKOVÝCH POUKÁZEK
Tel.: 602 969 492, 723 737 820, ck-safratova@vol.cz
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Prodá se starší chalupa
se zahradou
v Ledenicích na Hradě.
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 kadeønictví

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“
Prodám dveře vchodové
plastové a okna.
Dále zahradní chatku 4x3m.
Vše nové z neuskutečněné stavby. Sleva z PC.

Přivezu. Tel.: 777 106 709.

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

Tel. č.: 737 761 330
ZÁJEZD DO LÁZNÍ BAD
FÜSSING - sobota 23. říjen 2010
Cena : 615,- Kč doprava + vstup, 14,- Kč
pojištění. Přihlášky u pí Paulové na tel.č.
723 226 657, nebo osobně na Úřadu městyse Ledenice.

KVĚTINY
Petra Baštýřová
Nově otevřená prodejna od 1.10. 2010
v Borovanech na náměstí (u Mikolášů)
Po – Pá
9 – 17
So
9 - 12
Tel.: 603 285 597, e-mail: petra.bastyrova.cz, www.kvetinybastyrova.cz
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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.
Náklad 970 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

