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Staronovým starostou Ledenic
byl na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice opět jednohlasně zvolen
Mgr. Miroslav Franěk
Pro mnohé občany Ledenic je to jistě překvapení, protože před volbami v rozhovoru pro Ledenický zpravodaj pan starosta avizoval, že
se již nebude o tento post ucházet. Proto jsem se zeptala, co ho přimělo
ke změně rozhodnutí.
Tak především se potvrdilo známé české přísloví „nikdy neříkej nikdy“. Já osobně jsem do komunálních voleb šel s tím, že nemám ambici
obhajovat post starosty. V Ledenicích však po roce 1989 bývalo pravidlem, že byl vždy starosta volen zastupitelstvem jednohlasně. V politické hantýrce to znamená, že měl dostatečně silný mandát.
Výsledky komunálních voleb v Ledenicích však naznačovaly, že
volba nového starosty z možných kandidátů nebude jednoduchá.To se
také potvrdilo při prvních povolebních vyjednáváních. Ani jeden
z uchazečů o post starosty neměl dostatečnou podporu nového zastupitelstva, tzn. dostatečně silný mandát. V této době jsem byl osloven
představiteli jednotlivých politických uskupení se zastoupením v zastupitelstvu, zdali bych nechtěl za této situace pokračovat v práci starosty.
Po několikadenním důkladném zvážení a dalších povolebních vyjednáváních jsem kandidaturu přijal. Tak se stalo, že na ustavujícím zasedání
Zastupitelstva městyse Ledenice jsem byl zvolen starostou.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.

J.K.

Zastupitelstvo městyse Ledenice zvolilo
přeje starosta městyse
a zaměstnanci radnice
Starosta městyse svolává

II. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse
Ledenice,
které se bude konat
ve středu 15.12. 2010 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti radnice v Ledenicích.

INFORMACE OBČANŮM
Úřad městyse Ledenice
pátek 17.12. – otevřeno do 12 hod.
pátek 31.12. – otevřeno do 12 hod.

na svém ustavujícím zasedání starostu,
místostarostu, členy rady a další orgány Zastupitelstva městyse Ledenice.
Starosta městyse pro volební období
2010-2014:
Mgr. Miroslav FRANĚK
45 let, člen MS ODS Ledenice
Místostarosta:
Ing. Michal VAZAČ
34 let, předseda MS ODS Ledenice
Členové rady
Mgr. Miroslav Franěk

starosta

Ing. Michal Vazač

místostarosta

Václav Fabián

člen rady městyse

Ing. Josef Hronek

člen rady městyse

Mgr. Vladislav Šesták

člen rady městyse

Finanční výbor
předseda: Bc. Jaroslava Žaludová
členové: Ing. Hana Burešová, Václav Fabián,
Ing. Radka Jiráčková, Václav Voharčík
zapisovatelka Helena Paulová

Kontrolní výbor
předseda: RNDr. Hana Korčáková, CSc.
členové: PharmDr. Hana Doleželová, Jaroslav
Tůma
zapisovatelka: Jana Fuková
Osadní výbor Ohrazení
předseda: Jan Čížek
členové: Hana Tůmová, JUDr. Jaroslava
Langová, Jaroslav Dvořák, Jitka Svobodová
Osadní výbor Ohrazeníčko
předseda: Ing. Josef Hronek
členové: Jana Fuková, Jaroslav Vacek,
Mgr. Helena Jaloševská, Bc. Jan Křešnička
Osadní výbor Zaliny
předseda: Jaroslav Klečka
členové: Jiří Viktora, Stanislav Bláha, Ivana
Seimlová, Pavel Viktora
Osadní výbor Zborov
předseda: Ing. Michal Vazač
členové: Jaroslav Tůma, Václav Voharčík,
Bohuslav Klečka, Věra Bumbová,
Václav Levý, František Kadlec
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ŽÁDOSTI O PŮJČKY
z fondu rozvoje bydlení
je možné podávat
do 31. ledna 2011

bíhajícími pracemi jsou nutná dopravní omezení, proto prosíme řidiče a především vlastníky
domů v této lokalitě o trpělivost a shovívavost
s komplikacemi, které rekonstrukce ulice přináší.
Díky dotaci MŽP ČR programu Podpora
obnovy přirozených funkcí krajiny byla v okolí Ledenic vysázena další stromořadí.

Půjčku můžete využít na:
w zřízení malé ČOV
w zřízení ekologického vytápění
w izolace domu
w vybudování WC a koupelny
w vestavba bytu do půdního prostoru
w obnova střechy
w fasáda domu
ŽÁDOSTI PODÁVEJTE
na Úřad městyse Ledenice.

Komise pro mládež,
kulturu a sport
Budovy hasičárny v Ohrazeníčku a ve Zborově prošly rekonstrukcí.
Ohrazeníčko: provedena výměna oken a venkovních dveří a vrat, zateplen plášť budovy
včetně nové fasády a oprava stropu.
Zborov: výměna oken.
Opravy byly částečně hrazeny z dotací Programu obnovy venkova a částečně z rozpočtu
městyse Ledenice.

Místní komunikace do Růžova byla oboustranně osázena sazenicemi dubu letního a
lípy malolisté. Zároveň zde byly ponechány
již dříve vysázené sazenice dubu, jasanu,
modřínu a borovice (cca 16 ks), které zde před
léty vysázeli členové klubu ochránců přírody.
Většina původních sazenic však byla okusem
zvěří zničena.

Bezúplatným převodem od MV ČR odboru
správy majetku zastoupeným náměstkem generálního ředitele HZS ČR získal městys Ledenice zánovní vozidlo AVIA speciálně
upravené pro potřeby hasičů. Vozidlo bude
sloužit SDH Zborov.
V plném proudu jsou opravy v Mysletínské
ulici. V části ulice je již opraven i povrch vozovky a na dalším úseku právě probíhá prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu.
Po dokončení těchto prací bude povrch vozovky také nově zaasfaltován. V souvislosti s pro-

Po posledním jednání komise pro mládež
lze konstatovat,že veškeré dětské kluby pracují ve své činnosti na plné obrátky a dokonce se nezahálí ani v přilehlých obcích. Že je
na co se v dětské a kulturní činnosti těšit, dokazuje i sestavování programu na měsíc prosinec a první čtvrtletí 2011. S blížícím se
závěrem roku 2010 děkuji všem, kdo nás
podpořili, vytvářeli program pro děti v jejich volném čase a samozřejmě i v zajišťování kulturní nabídky pro nás všechny.
Jedná se o činnost vytvářející radost nám
všem. Pro rodiny s dětmi o to podstatnější.
S blížícími se vánočními svátky přeji do
všech rodin co nejvíce hezké pohody a po
tom veškerém shonu zamyšlení nad tím, co
pěkného pro druhé umíme udělat.
Ať ten příští rok na podkladě předešlých
zkušeností je pro nás o krůček lepší, zdařilejší a přináší radost a spokojenost. Od toho
se jistě odvíjí i naše zdraví a to přeji všem
jenom to nejpevnější a nejlepší.
Děkuji všem podnikatelům, kteří v průběhu roku vždy pomohou při zajišťování
činnosti s dětmi.
Vstupme do roku 2011 s odhodláním
udělat nejenom pro sebe, ale i pro ostatní
hodně pěkných věcí a chvil.
Za kulturní komisi Jiří Hinterhõlz

INFORMACE OBČANŮM
Místní knihovna Ledenice
oznamuje:
od 27.12. do 31.12.2010
ZAVŘENO
Příjezdová asfaltová komunikace do Ohrazeníčka byla osázena sazenicemi třešní. Polní
cesta od Mysletínské zatáčky k Ohrazeníčku
je osázena mladými stromky jabloní, hrušní a
švestek.

Uzávěrka pro lednové
vydání Ledenického zpravodaje
(inzeráty, příspěvky) je 5. ledna.
Ledenický zpravodaj č. 1/2011
vyjde mezi 10. a 14. lednem 2011
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INFORMACE ČEVAK a.s.

Ceny vodného a stočného
Ceny vodného a stočného byly před rokem
1989 dlouhodobě drženy na nízké úrovni.
Rozdíl mezi skutečně vynaloženými provozními náklady a vodným a stočným vybraným
od odběratelů dotoval stát. Dotace stát po sametové revoluci postupně odbourával, přičemž současně výrazně zpřísňoval nároky na
kvalitu pitné vody a čištění odpadních vod.
Tyto vlivy vyvolaly značný nárůst cen. Dnešní ceny vodného a stočného odrážejí skutečně
vynaložené náklady na výrobu pitné vody,
její distribuci a na odvádění a čištění odpadní
vody. Stále však ve většině lokalit nejsou na
takové úrovni, aby pokryly potřebné investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské
infrastruktury. To se týká zejména menších
sídel.
Jak se tvoří cena vodného a stočného?
Cena vodného a stočného se stanovuje,
v souladu se zákonem o cenách a jeho prováděcími předpisy, na základě kalkulace. Do ceny
mohou být zahrnuty pouze oprávněné náklady
a přiměřený zisk. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jsou poplatky státu za odběr
povrchové a podzemní vody, náklady na energie, opravy vodohospodářské infrastruktury
a materiál, mzdové náklady a nájemné, ze
kterého je hrazena obnova vodohospodářské
infrastruktury. Odlišnost cen v jednotlivých
lokalitách je tak dána jak místními podmínkami
(typ a velikost zdroje, umístění spotřebišť nebo
stupeň využití potřebných kapacit), tak zejména mírou pokrytí investičních potřeb z nájemného.
Kdo cenu vodného a stočného stanovuje
a kontroluje?
Cenu vody stanovují ve většině případů
vlastníci vodohospodářské infrastruktury (měs-

ta, obce či jejich svazky), a to na základě návrhu vodárenské společnosti. Vlastníci posuzují
oprávněnost návrhu a zabývají se jeho dopady
na odběratele. Ze zákona o cenách navíc vyplývá, že cena vodného a stočného je cenou
věcně usměrňovanou. To ukládá vodárenským společnostem řadu povinností, jak mají
při tvorbě, tak následně při vyhodnocení ceny
postupovat. Na dodržování určených pravidel
dohlíží kontroloři příslušných finančních ředitelství. Tvorba ceny vodného a stočného tak
podléhá několika kontrolám.
Jaký bude další vývoj cen vodného a stočného?
Mezi faktory, které zřejmě budou nejvýrazněji ovlivňovat vývoj cen vodného a stočného v následujících letech, patří vedle
oborové inflace požadavky státu (nové poplatky nebo zvýšení stávajících, změna sazby
DPH) a požadavky vlastníků infrastruktury na
nájemné. Zatímco požadavky státu zřejmě dopadnou plošně na naprostou většinu odběratelů, budou o nové výši nájemného rozhodovat
města a obce pro každou lokalitu individuálně.
Obecně lze ale konstatovat, že ceny vodného a
stočného zřejmě porostou pro odběratele zejména v menších sídlech nad hranicí obecné
inflace.
Přes toto nepříznivé očekávání stále platí,
že náklady na vodné a stočné představují v rodinných rozpočtech jen zhruba jedno procento
celkových výdajů. Výrazné omezování spotřeby vody v domácnostech již není možné
očekávat, úspory je však možné hledat v jiných
položkách rodinného rozpočtu. Jen pro srovnání, cena litru balené vody v obchodě se pohybuje v rozmezí od 4 do 6 korun, cena litru vody
natočené z kohoutku činí v průměru okolo 6 haléřů. Kvalita produktu je srovnatelná, cena je
k zamyšlení.
Děkujeme všem, kteří se dne 19.11.2010
přišli rozloučit s panem Karlem Davidem
na jeho poslední cestě, a díky i za květinové dary.
Zároveň bychom chtěli poděkovat paní Janě
Kopáčkové, která o Karla Davida dlouhá
léta obětavě pečovala. Rodina Davidova

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem příštího roku, jako už tradičně,
proběhne v Ledenicích a osadách Tříkrálová sbírka. Prosím, kdo je ochoten při této
akci pomoci, ať jako vedoucí skupiny nebo
jako koledník, přihlaste se včas.
S.K.

Firma Agrom Zborov
upozorňuje občany, aby nepoužívali skládku hnoje ve Zborově a v Ohrazení k ukládání domovního odpadu a bioodpadu ze
zahrad (igelity, větve, atd…)
Uložení bioodpadu např. listí je možné jen
se souhlasem majitele firmy.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům a známým za
účast na posledním rozloučení s panem
Františkem Šauerem z Ledenic, které se
konalo dne 26.11.2010.
Děkujeme též za projevenou soustrast a
květinové dary.
Rodina

Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby svůj
požadavek sdělili osobně na Úřad městyse Ledenice nebo telefonicky na tel. č.
387 995 437, 606 443 518, případně
e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme redakce
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Vyhlášení příspěvků
z rozpočtu městyse
na rok 2011
Příspěvky jsou účelové finanční prostředky poskytované z rozpočtu městyse Ledenice
na podporu aktivit konaných na území městyse Ledenice, na reprezentaci městyse Ledenice při mezinárodních akcích a republikových
soutěžích pořádaných na území ČR nebo v zahraničí a akce zaměřené na přeshraniční spolupráci. Celková výše příspěvků na kalendářní
rok 2011 bude stanovena schváleným rozpočtem městyse Ledenice. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a nemusí být poskytnut
v plné výši.
Tématické určení příspěvků
1. Podpora celoroční činnosti zájmových kulturních a sportovních spolků a sdružení.
2. Podpora jednorázových akcí.
Žádosti o příspěvky budou přijímány
v podatelně městyse:
1. na celoroční činnost a na jednorázové akce
budou přijímány v prvním pololetí kalendářního roku nejpozději do 31. ledna 2011.
2. na jednorázové akce konané ve druhém
pololetí budou přijímány nejpozději do
30. června 2011.
Formuláře jsou k dispozici v sekretariátu starosty městyse Ledenice a na webových stránkách
www.ledenice.cz (formuláře úřadu). O výsledku
posouzení žádosti budou žadatelé vyrozuměni písemně do 30 dnů po projednání v radě městyse.
Při vyplňování příloh vyplní žadatel pouze údaje, které odpovídají příslušné akci.

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci prosinci oslaví své jubileum:
70 let
Hana Posekaná z Ledenic
80 let
František Doubrava z Ledenic
Jaroslav Franěk z Ledenic
82 let
Miloslav Boček ze Zalin
Marie Farabauerová ze Zalin
83 let
Antonín Bukovský ze Zborova
85 let
Anna Nováčková z Ledenic
91 let
Marie Kolářová z Ledenic
V listopadu jsme se rozloučili:
t s paní Marií Štěpánkovou ze Zalin,
zemřela 7.11.2010 ve věku 82 let
t s panem Karlem Davidem z Ledenic,
zemřel 17.11.2010 ve věku 69 let
t s panem Františkem Šauerem z Ledenic,
zemřel 20.11.2010 ve věku 82 let
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Ze života
ledenické farnosti
Na stolech ledenických domácností hoří
první svíce adventního věnce, posvěceného
letos poprvé na náměstí u kašny a doba do Vánoc je ještě dlouhá.
Zveme proto do tepla fary 11. 12. ve 14 h
k bohoslužbě s možností přijetí svátosti smíření (zpověď), svátosti nemocných, popř. rozhovoru o tom, co vás trápí. Pokud nemůžete
dojít na faru osobně, zařídíme pro Vás odvoz
z Vašeho domova (domluva na tel. čísle
731 402 980), budete-li mít zájem rádi Vás
také navštívíme.
Přijďte si pro Betlémské světlo
Není to zbytečné, v době Vánoc, které
oplývají mnohými, pomalu blednoucími symboly, přicházet s něčím novým? Rozzářené oči
dětí, radost starších a mnoho úsměvů, které
ohřejí, doufejme i letošní studené Vánoce,
nám všem dokážou, že to má smysl přicházet s
něčím novým.
Spojit lidi různých národností, lidi neznámé a cizí, alespoň na chvíli probudit to dobré,
co je v nás ukryto – snad to není zbytečné ani
podivné, neboť „To světlo ve tmě svítí a tma je
nepohltila.“
(Jan 1, 5)

ZPRÁVY
z ledenické
školy

Světlo, které putuje z Betléma přes Linec
do Českých Budějovic, dorazí až k nám do Ledenic ve čtvrtek 23.12.2010 v 17,30. U rozsvíceného stromu na dolním náměstí, kdo
bude chtít, může si pro něj přijít, jen mít přenosnou olejovou lampičku nebo svíčku ve
sklenici.
Těšíme se i z toho, že nám při této příležitosti zahrají koledy děti ze ZUŠ v Ledenicích.
Přeji Vám všem radostný advent plný
očekávání nejen Vánoc a dárků
Poláček Pavel, jáhen
Pořad vánočních bohoslužeb
Pátek 24.12.
vigilie ze Slavnosti narození Páně
Sobota 25.12.
Slavnost narození Páně
Neděle 26.12.
Svátek Svaté rodiny
Pátek 31.12.
Poděkování za uplynulý rok
Sobota 1.1.
Slavnost Matky Boží Panny Marie

23.00 h
10.00 h
10.00 h
16.00 h
16.00 h

Rozhovor s ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Mgr. Josefem Cukrem o komunitní škole
Pane řediteli, vy jako ředitel základní školy,
tedy školy pro ty nejmladší, jak se díváte na
možnost vzdělávání se i v pokročilém věku?
Kladně. U nás ve škole začaly probíhat
kurzy pro dospělé hned po roce 1990. Byly to
kurzy pouze jazykové a neměly dlouhého trvání. Dnes s odstupem času a při správné organizaci a pestré nabídce stoupl zájem o takovouto
formu vzdělávání a to je dobře.
Sám jste zmínil kurzy, které zde už kdysi
probíhaly a kvůli opadajícímu zájmu občanů
se musely rušit.
Je tedy podle Vás výhodou organizačně
zachycená KŠL?
Samozřejmě, že to výhoda je. Jednotlivé
kurzy vedou odborní lektoři, nabídka je opravdu velice pestrá a týká se mnoha zájmových oblastí. Na samotných účastnících je vidět zájem
naučit se něčemu novému a použitelnému
v běžném životě. Teď mám na mysli hlavně velice populární počítačový kurz, kde se lidé naučí základní práce na počítači, orientovat se
v internetu, vyhledávat informace a popřípadě
tímto způsobem komunikovat s různými úřady a dalšími institucemi. Pokud se bude citlivě
zacházet s výší kurzovného, potom si myslím,
že se vždy najdou lidé, kteří se rádi něčemu
novému přiučí a na určitý vybraný kurz se přihlásí.
Co Vy a podobný druh vzdělávání? Máte nějakou osobní zkušenost?
To vše vyplývá z toho, že je člověk učitel.
I po vysoké škole se učitelé museli dále vzdě-
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lávat, protože to patřilo k jejich povolání.
Byly to různé kurzy
a školení, které se týkaly hlavně metodiky vyučování, BOZP, různé
instruktorské kurzy a
další vzdělávání pro učitele. Také já jsem za
těch 33 roků prošel hlavně tím, co musel každý
učitel, ale mám třeba i absolvovaný kurz topiče nízkotlakých kotelen.
V poslední době jsem vystudoval bakalářské studium školského managementu na Západočeské univerzitě v Plzni. Člověk tím
získá spoustu nových informací, které využije
jak v zaměstnání tak v osobním životě.
A z našich kurzů byste si nevybral?
Je pravda, že o tomhle jsem zatím nepřemýšlel, ale asi bych si určitě vybral.
Myslíte si, že existuje nějaká možnost
zapojení žáků ZŠ do KŠ?
Myslím si, že v některých oblastech by to
mohl být vhodný doplněk výuky. Musel by se
ale najít někdo, kdo by podnítil zájem dětí a to
je v dnešní době velice těžké. A potom musíme vzít v úvahu, že jsou zde i aktivity, které
pro naše děti pořádají různé zájmové složky
v Ledenicích a je jich opravdu hodně.
Děkuji za rozhovor.
Za Komunitní školu Ledenice
Bc. Jana Špulková

Ledenické děti oslavily
17. listopad sportem
17. listopadu 2010 pořádal SK Meťák České
Budějovice Otevřený florbalový turnaj přípravky a elévů. Účast byla opravdu veliká, na
turnaj přijelo deset družstev, sportovní hala
doslova praskala ve švech. Této akce se
zúčastnili i žáci z ledenické základní školy,
kteří se přihlásili do školního zájmového
kroužku florbalu. Náš kroužek se rozběhl teprve 1. října a někteří hráči zde drželi florbalovou hokejku poprvé v ruce. Byla to ale pro děti
příležitost, jak nahlédnout pod pokličku tohoto moderního sportu, seznámit se s pravidly
hry i s nekompromisním rozhodováním mladých rozhodčích. I tak si ale troufám říci, že
jsme byli ostatním týmům důstojným soupeřem a děti si mohly z turnaje odnést mnoho
sportovních zážitků, které v běžném životě nemají šanci zažít.
Nejdůležitější však v tomto případě bylo,
že se naši mladí sportovci mohli utkat s kvalitními hráči soupeřících družstev. I když měli samozřejmě nesrovnatelně méně zkušeností než
ostatní hráči, dokázali se celým turnajem prokličkovat s dobrými výsledky a neuvěřitelným
nasazením.
Nezbývá mi tedy nic jiného než popřát našim
mladým sportovcům mnoho štěstí a dalších sportovních úspěchů a paní trenérce pevné nervy.
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy
Školní projekt
V rámci školního vzdělávacího programu ZŠ
Ledenice je realizován projekt „Učení v souvislostech, tradice a zvyky“, žáci tak mají
možnost vidět běžné předměty jako je český
jazyk a literatura v obecné rovině, nové učivo
je jim podáváno v souvislostech tak, aby byli
schopni propojovat dobové události týkající se
i jiných předmětů, např. dějepisu, výtvarné a
hudební výchovy, zeměpisu…
Celý blok trvající jeden měsíc je vždy zakončen dnem tradic a zvyků, které jsou nejvýraznější v tom daném měsíci, např.:
Říjen – školní den v anglicky mluvících zemích a Halloween. Děti si na tento den připravily strašidelné masky, ve kterých přišly do
školy. Učitelé pak pro ně měli připravený
program zabývající se touto tematikou.
Listopad – soutěž o nejlepší svatomartinský
rohlíček – připomenutí historických událostí tohoto svátku v Čechách, zvyky a tradice, které se
k němu váží
Na tento den žáci (někteří sami, někteří s pomocí rodičů) napekli svatomartinské rohlíčky,
které pak přinesli do školy a porota sestavená
ze všech zaměstnanců školy včetně pana ředitele pak tyto výrobky hodnotila. Rozhodování to
však bylo velmi složité, jelikož všechny rohlíčky byly výborné, takže v závěru byly výsledky
tak vyrovnané, že vlastně vítěze nešlo určit. Vítězové byli tedy všichni zúčastnění žáci.
Na období Vánoc plánujeme další část projektu týkající se adventu a samotných vánočních svátků.
Mgr. Kateřina Vondrová, ZŠ Ledenice
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Rakovan a Černák na besedě v ZŠ Ledenice
V úterý 16. listopadu vyjeli fotbalisté A-týmu
Dynama České Budějovice Michal Rakovan a
Peter Černák na besedu do Ledenic. V místní tělocvičně na ně čekali žáci mladších i starších
ročníků.
Hráči odpovídali na dotazy dětí i učitelů.
Poté, co dětem předvedli, jak to umí s míčem,
proběhly dovednostní soutěže a ti nejlepší byli
odměněni náramkem s logem Dynama. Při autogramiádě se fotbalisté podepisovali na své
hráčské kartičky, do památníků, na peněženky
a další věci, které si žáci na besedu přinesli.
Dynamo jako vzpomínku věnovalo škole
fotbalový míč a volné lístky na příští domácí
utkání, které proběhne až na jaře. Besedy na
základních školách se uskutečňují v rámci
projektu „Kdo sportuje, nezlobí”.
Aleš Strouha, Veronika Bartková
(zdroj: http://www.skcb.cz/clanek.asp?id=
Rakovan-a-Cernak-na-ZS-v-Ledenicich-4451)

Připravuje se
PLESOVÁ SEZÓNA 2011

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH
36. KONCERTNÍ SEZÓNA
2010 - 2011

15. prosince

CIMBAL
CLASSIC
Kateřina a Dalibor
Štruncovi
Koncerty probíhají od 19 hodin v Kulturním domě v Trhových Svinech
(vyjma Wihanova kvarteta – Borovany)
Koncerty finančně podporuje Nadace Život
umělce, Nadace ČHF, Sdružení Růže, Sv.
Jan nad Malší, Trhové Sviny, Besednice
Informace v ZUŠ T. Sviny, tel. 386 322 487
e-mail zusts@quick.cz
Předplatné je vhodným dárkem
pro Vaše blízké!

¡ Plesy v Ledenicích
Ò 22.1. sobota
HASIČSKÝ PLES – SDH Ledenice,
sokolovna
Ò 4.2. pátek – FARNÍ PLES
Římskokatolická farnost Ledenice,
sál U Králů
Ò 5.2. sobota
XII. REPREZENTAČNÍ PLES
městyse Ledenice a TJ Sokol Ledenice,
sokolovna
Ò 26.2. sobota – MAŠKARNÍ PLES
Vlastenecko-dobročinná obec
baráčnická Vitoraz Ledenice,
sokolovna
Ò 12.3. sobota
SPORTOVNÍ PLES TJ Slavoj
a TJ Sokol Ledenice, sokolovna
¡ Plesy ve Zborovské Bumbálce
Ò 22.1. sobota
HASIČSKÝ PLES – SDH Ohrazení
Ò 5.2. sobota
SPORTOVNÍ PLES – TJ Zborov
Ò 19.2. sobota
III. BÁL ZBOROVSKÉ BUMBÁLKY
Ò 5.3. sobota
MAŠKARNÍ PLES
SDH Ohrazeníčko
¡ Ples v Zalinech
Ò 26.2. sobota
ŽIVNOSENSKÝ PLES

PROSBA
Pokud vám doma překáží vozík podobný
tomu na fotu, třeba i poškozený, a rádi byste
se ho zbavili, prosím, zavolejte na tel. číslo
387 995 437, nebo 606 443 518. Rádi ho odvezeme.
Předem děkují pořadatelé
Tradičního ledenického Mikuláše

Ledeničtí rybáři oznamují:

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
KAPRŮ
Kde: Lazna – rybářská klubovna
Kdy: středa 22.12.2010
od 11:oo – 18:oo hod.
čtvrtek 23.12.2010
od 8:oo – 13:oo hod.
V případě zájmu Vám rádi ryby očistíme
a naporcujeme.
Po dobu prodeje možnost pohoštění
v naší klubovně (teplé nápoje, pivo, klobása na roštu atd.)
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
POŘADY V OSADÁCH
Ó Mikulášská nadílka v Ohrazení
kdy: sobota 4.12.
kde: v místním pohostinství
začátek:15.00 hod.

Ó Pozvánka na Mikulášskou
prodejní výstavu
kdy a kde: neděle 5.12. od 9.00 - 18.30 hod.
přímo v RC Ledňáček!
(bývalá prodejna u Kubešů)
Pokud máte obavy, že Vám letos Mikuláš
nic nenadělí a za oknem najdete jen uhlí,
přijděte si pro jistotu nakoupit nějaký perníček, nebo dáreček pro radost k nám. I letos
pro Vás připravujeme výstavu keramického
dětského kroužku. Vaše děti si mezitím
mohou pohrát v herně a vy si můžete posedět u nedělní kávy a domácích buchet.
Ó Společná adventní výstava žáků ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice a Svazu postižených
civilizačními chorobami
Borovany-Ldenice
kdy: neděle a pondělí 5. a 6. 12.
kde: sál U Králů Ledenice
otevřeno: neděle 9 – 11 14 – 20 hod.
pondělí 8 – 12 15 – 17 hod.

TROCNOVSKÉ
MEDOVÉ VÁNOCE
Dne 11. prosince v sobotu od 14 hodin se
bude konat prodejní vánoční výstava ve společenské místnosti v Trocnově. Na výstavě si
mohou návštěvníci prohlédnout, ochutnat a
zakoupit včelařské produkty a výrobky z nich,
voskové svíčky a různá vánoční aranžmá. Paní
Sýkorová bude předvádět zdobení medových
perníčků. Budou zde vystaveny také vánoční
aranžmá studentů zahradnického oboru SOŠ
VMaZ a JŠ s PSJZ z Č. Budějovic, kde se vánoční výstava uskuteční ve dnech 9.12. od
10.00 - 17.00 hod. a 10.12. od 8.00 - 12.00 hod.
Součástí výstavy bude soutěž o nejkrásnější
vánoční aranžmá a nejhezčí medový perníček.
Své exponáty můžete přinést v sobotu 11.12.
od 10 do 12 hodin, nebo nás kontaktujte na tel.
728 174 388.
Předseda osadního výboru Ing. Jiří Kazimour

Ó

TRADIČNÍ
LEDENICKÝ MIKULÁŠ
kdy: neděle 5.12.
začátek v 17.00 hod. – náměstí Ledenice
uvidíte: Mikuláše s dárky a andělskou
družinou, vrchního pekelníka s čertovskou cháskou, ochutnáte: ďábelské vuřty z čertovského kotle
POZOR: Vybírání dárků od 15.30 hod.
v přízemí hlavní budovy základní školy.
Za každý dárek se vybírá 10,- Kč

Ó Vánoční koncert žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice
kdy: pondělí 13.12.
kde: Divadelní sál Ledenice
začátek: 17 hod.
vstupné: dobrovolné
Ó Pohádka s nadílkou pro děti
pohádka O selce Lakomce
v podání Divadélka KOS
kdy: sobota 18. 12.
kde: divadelní sál
začátek: 15 hod.
vstupné: dobrovolné
Ó Koncert v kostele sv.Vavřince
v Ledenicích
kdy: neděle19.12.
začátek: v 18 hod.
vstupné: dobrovolné
program: Karel Fráňa – Staročeské roráty
Jakub Jan Ryba – Česká mše
vánoční „Hej, mistře“
účinkují: Jihočeské pěvecké sdružení a komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense a sólisté
dirigent: Karel Ochozka
Ó Koledy pod vánočním stromem
kdy: pátek 24. 12., začátek ve 22.30 hod.
kde: náměstí Ledenice
účinkuje: Ženský pěvecký sbor Ledenice
pod vedením Ing. J. Korčáka

Ó Mikulášská nadílka ve Zborově
kdy: sobota 4.12.
začátek v 17 hod.
kde: před prodejnou
Program: koledy hraje Vojta Trnka,
klaun HUGO, kejklíř Slávek, mikulášská nadílka, čertovská tombola,
ohňostroj
Připraven bude vánoční punč, klobásky
na grilu i pivečko
Pokud chcete předat Vaše balíčky odevzdejte je řádně označené v obchodu
nejpozději 4.12. dopoledne.
Srdečně zvou Voharčíkovi
Ó Pohádka o vánočních zvycích
hraje Studio dell´arte
kdy: neděle 12.12.
kde: kulturní zařízení v Zalinech
začátek: 15.00 hod.
vstupné: dospělí 50 Kč a děti 30 Kč
Ó III. ročník Královské jízdy traktorů
Sraz ve Zborově na návsi
1. ledna 2011 od 13.00 hodin.
Výjezd v 13.30 hodin směr Ohrazení,
Ohrazeníčko a zpět do Zborova.
Po dojezdu je ve Zborovské Bumbálce
připraveno pro jezdce občerstvení a pro
všechny bude hrát živá hudba k poslechu a tanci.
Zveme tímto všechny příznivce letité
traktorové techniky, ať už jako aktivní
účastníky či jako pozorovatele a diváky.
UPOZORNĚNÍ:
Tato akce se uskuteční za každého počasí
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OHRAZENÍ
Program na prosinec
Každou středu odpoledne je RC Ledňáček
otevřen pro rodiny s dětmi. Můžete si tady pohrát a také si něco vyrobit, nebo zahrát si a zazpívat podle konkrétního programu. Otevřeno
máme od 16.30 - 18.30 hod. Těší se na Vás teta
Zdenka, která to s dětmi opravdu umí.
Ó 1.12.
Připravíme se na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Povíme si, odkud se vzal a
proč vlastně Mikuláš chodí po městečku a
dává nám balíčky za okna. U vyprávění si
jejich postavičky vyrobíme.
Ó 8.12.
Tvoření z papíru pomocí razniček a vyrážeček. Ozdobíme si papírové čepičky a
rukavičky podle své fantazie.
Ó 15.12.
Výroba svíček a ozdůbek ze včelího vosku.
Ó 22.12.
Vánoční zpívání. Jako každý rok, tak i letos
se sejdeme, vyrobíme si ozdůbky, ozdobíme
stromeček, ochutnáme cukroví a zazpíváme si koledy.
Ó 29.12. Zavřeno

PROSBA
Během podzimního bazárku se ztratila hedvábná zelená šála. Je pravděpodobné, že se
dostala mezi věci určené k rozebrání zdarma a
tak si ji někdo mohl odnést domů. Prosíme
proto, jestli ji někdo máte, přineste nám ji do
RC a my ji vrátíme majitelce. Děkujeme.
Rodinné centrum Ledňáček
centrum pro celou rodinu
www.rclednacek.cz, rclednacek@seznam.cz

Klub lodních modelářů
Ledenice
Konečně se po několika létech v dílnách
lodních modelářů uvolnil jeden pracovní
stůl a tak je možné přijmout chlapce ve
věku 10 – 11 let do modelářského kroužku. Přihlásit se je možné na telefonu
728 334 289 nebo v pátek v 16.00 hodin
přímo v dílnách v ulici 5. května (vedleVotrubů – ve dvoře budovy údržby městyse Ledenice).
Za KLOM Ledenice Jiří Hinterhõlz

V neděli 14. listopadu se v Ohrazení konalo zábavné odpoledne pro děti. Nejprve jsme
ho zahájili drakiádou. Na louce za místním pohostinstvím byly pro děti připravené jednotlivé soutěže. Nově měly děti za úkol co
nejrychleji sestavit draka a dostat ho do oblak.
Úvodní část soutěže se podařila všem dětem,
ale nad naše hlavy se z 18 draků vzneslo jen 8.
Odpoledne ubíhalo velmi rychle a na nás
ještě čekalo halloweenské tvoření. Děti vyřezávaly strašidelné dýně, ve kterých při soumraku zapálily svíčky. A než jsme to všechno
stihli, pomalu na Ohrazení padala tma a my
jsme odpoledne ukončili lampionovou promenádou. Tu jsme zakončili u krásných dětských
výtvorů z dýní a u táboráku, na kterém jsme si
všichni opekli špekáčky. Ještě dlouho do tmy
jsme s dětmi u ohně debatovali o tom, proč ten
drak nechtěl letět a jaký strašidelný obličej
vyřežeme z dýní za rok.
Za osadní výbor Ohrazení Jitka Svobodová

Mladí hasiči Ledenice
Přestože jsme se v poslední době zabývali
úspěchy odrostlejších hasiček a hasičů, neznamená to, že by si stejnou pozornost nezasloužili i mladší hasiči. Vždyť právě díky nim se
dostavily následné úspěchy na MČR dorostu
nebo dospělých.
Pravdou je, že se poslední dva roky kroužek potýká s neustálým pohybem dětí, z toho
důvodu je pak těžké sestavit stabilní družstva,
která by mohla dosahovat větších úspěchů.
Spousta dětí navštěvuje více kroužků, ty jsou
pak postaveny před problém s kým a na jakou
soutěž vlastně pojedou.
Poslední soutěží letošní sezóny byl Závod
požární všestrannosti hry Plamen v Radosticích 30.10. 2010. Naše starší družstvo obsadilo 4. místo z 13 družstev, mladší děti se díky
onemocněním nemohly zúčastnit. Na tuto soutěž jsme se připravovali od září. Schůzky probíhaly na oválu u fotbalového hřiště. Děti
střídaly stanoviště s topografií, zdravovědou,
lezením na vodorovném laně, uzlováním, hasicími prostředky a střelbou ze vzduchové
pistole v pětičlenných hlídkách.
V nadcházejícím zimním období sice nebudeme moci cvičit s vodou, ale i v hasičárně mů-

žeme procvičovat leckteré hasičské dovednosti, hrát různé hry nebo oslavit kouzlo Vánoc.
Vánoční besídka je také dnem, kdy se kromě
soutěží, předávání dárků a diskotéky vyhlašuje
Hasič roku v mladší i starší kategorii. Vítězové mají právo mít doma po celý rok putovní
pohár. Ze zajímavých akcí, které připravujeme je nesporně návštěva Peklománie v Borovanech.
Přejeme všem rodičům a známým klid a
pohodu nejen o svátcích.
Děkujeme ÚM Ledenice za podporu.
hasiči Ledenice
V letošním roce spolu s hasiči
oslavili své kulatiny:
– Věra Bušková
Alois Dvořák
– Jaroslav Franěk
Jaroslava Frejlachová
– František Herda
František Hudáček
– Josef Chrt
Josef Jelínek ml.
– Karel Jílek
Otakar Kubíček
– František Lukáš
Jan Míka
– Josef Nováček
Jaroslav Šauer
– Václav Uhlíř
Blahopřejeme!

TJ Sokol Ledenice

zve příznivce badmintonu
v sobotu 4.12.2010

na „Otevřený turnaj pro dospělé”
začátek ve 13.30 hod.
prezentace od 13 hod., startovné 20 Kč
v neděli 2.1.2011

na „Otevřený novoroční turnaj – rodič+dítě”
začátek v 9.30 hod.
prezentace od 9 hod., startovné 20 Kč
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Softbalisté skončili sezónu 2010
Do letošní sezóny jsme šli s velkým očekáváním a s velkými plány. A jaká byla sezóna 2010?
Pokusím se o velmi stručnou rekapitulaci.
Teebalisté odehráli několik zápasů okresní
soutěže, dále se pak zúčastnili 1. ročníku celostátní teebalové ligy, kde ve finálovém turnaji
obsadili 2. místo a open M-ČR, kde skončili
šestí.
Žáci se po kvalifikaci probojovali do celostátní žákovské extraligy, která se skládala ze
6 turnajů a finálového turnaje, který odpovídá
Mistrovství ČR. V tomto turnaji získali skvělé
3. místo.
Kadeti si také kvalifikací vybojovali účast
v celostátní kadetské extralize. I tato soutěž je
tvořena 6 turnaji a finálovým turnajem, kde postupujících 8 týmů bojuje o titul mistr ČR. Zde
Družstvo juniorek
jsme nesplnili medailová očekávání a skončili
až na 5. místě. Dále pak kadeti odehráli svou
krajskou soutěž, kde získali 1. místo.
Žákyně ještě odehrály 2 turnaje v rámci celostátní ligy (5. a 6. místo)
a kadetky jeden celostátní turnaj (1. místo).
Juniorky letos odehrály krajskou soutěž- 1. místo, dále 2 velké turnaje (5. místo a 1. místo) a otevřené M-ČR juniorek – 4. místo. Vítězství v krajské soutěži umožnilo juniorkám účast v kvalifikaci o 2. ženskou ligu. Zde však skončily na posledním místě.
Junioři získali na otevřeném M-ČR skvělou stříbrnou medaili.

Družstvo mužů

Muži si letos poprvé v historii ledenického softbalu zahráli 2. mužskou ligu – druhou nejvyšší mužskou soutěž v ČR. Cílem v letošním
roce bylo soutěž udržet, což se podařilo a muži nakonec zasáhli i do
play off zápasů a skončili na 5. místě v druhé lize.
Dále byli vyškoleni noví rozhodčí 3. třídy – T. Chuchmová, M.
Volf, J. Borovka, V. Pokorný, Ja. Korčák, J. Guth, L. Pavel, Ji. Korčák,
J. Staněk. A také noví trenéři 3. třídy – Ji. Korčák, J. Borovka, Z. Hoštičková, T. Pokorná a noví trenéři 2. třídy: B. Hoštičková a J. Staněk.
Tím se letošní sezóna zařadila mezi velmi úspěšné sezóny. Podle
množství zápasů a po lidské i finanční stránce to byla jistě sezóna zatím
nejnáročnější. Celkem jsme letos odehráli téměř 45 turnajů a pokud počítáme 4 zápasy na turnaj, téměř 200 zápasů na klub. Pouze 7 turnajů se konalo v Ledenicích. Většinou jezdíme po celé republice, především do
Prahy, ale také např. do H. Brodu, Kostelce nad Orlicí, Pardubic, Mostu
atd. Výdaje na činnost klubu (všechny turnaje dotujeme) byly letos
110 000,-Kč. Finanční prostředky získáváme především z dotací a sponzorských darů.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se letos podíleli na činnosti
klubu, zejména obětavým trenérům a rodičům a dále pak městysu Ledenice, TJ Sokol a všem sponzorům za podporu a přízeň, neboť bez nich
by nebyly Ledenice tak jasně zapsány tučným písmem v historii
softbalu v České republice.
RNDr. Hana Korčáková, CSc.
prezidentka softbalového klubu Žraloci Ledenice

Fotbalová mládež 2010

Mladší přípravka, Slavoj Ledenice podzim 2010 - Milan Bicera, Tobiáš Čouza, Jakub Dědič, Kateřina Fixová, Václav Hinterhölz, Tomáš
Horký, Tadeáš Chadima, Adam Jindra, Lukáš Jordanov, Filip Kopecký, Vítek Kopecký, Marek Michner, Petr Pelikán, Bára Racková, VojStarší přípravka a mladší žáci, Slavoj Ledenice podzim 2010
těch Salák, Vojtěch Saska, Václav Voharčík (řazeno abecedně)
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Fotbalová mládež 2010

Nejúspěšnějším ledenickým fotbalovým družstvem na podzim 2010 je
—- MLADŠÍ PŘÍPRAVKA —- pod vedením trenérů Milana Bicery a
Petra Saláka.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – okresní soutěž, podzim 2010
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Loko ČB B

12

10

1

1

92: 25

31

( 13)

2.

Lišov

12

10

0

2

128: 31

30

( 12)

3.

Zliv

12

8

1

3

63: 24

25

( 7)

4.

Mokré

12

8

0

4

66: 33

24

( 6)

5.

Jankov

12

7

2

3

84: 44

23

( 5)

6.

Dynamo ČB C

12

7

1

4

77: 53

22

( 4)

7.

Ledenice

12

7

0

5

52: 46

21

( 3)

8.

Boršov

12

5

2

5

60: 66

17

( -1)

9.

D. Voda B

12

5

1

6

30: 58

16

( -2)

10.

Slávia ČB B

12

2

0

10

30: 95

6

(-12)

11.

SKP ČB C

12

2

0

10

16: 99

6

( -9)

12.

H. Stropnice

12

1

1

10

17: 73

4

(-11)

13.

Borek

12

1

1

10

15: 83

4

(-14)

Střelci: Marek Michner 22 x, Adam Jindra 2 x, Václav Hinterhölz 16 x
Kateřina Fixová 2 x, Tobiáš Čouza 7 x, Tadeáš Chadima 1 x
Jakub Dědič 2 x
MLADŠÍ ŽÁCI – okresní přebor, podzim 2010
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Č. Dvory B

10

9

0

1

82: 7

27

( 12)

2.

Lišov

10

9

0

1

58: 9

27

( 12)

3.

Borovany

10

8

0

2

70: 12

24

( 9)

4.

Zliv

10

7

1

2

63: 11

22

( 7)

5.

D. Voda

10

5

1

4

41: 18

16

( 1)

6.

Olešník

10

5

0

5

39: 29

15

( 0)

7.

Jankov

10

4

0

6

31: 37

12

( -3)

8.

N. Hodějovice

10

4

0

6

40: 51

12

( -3)

9.

Bavorovice

10

2

0

8

12: 60

6

( -9)

10.

Ledenice

10

1

0

9

11:116

3

(-12)

11.

Boršov

10

0

0

10

5:102

0

(-15)

Střelci: Jakub Hajný 6 x, Zdeněk Gunár 2 x, Filip Havrda 1 x
Josef Kubík 1 x, Vojtěch Šimek 1 x
STARŠÍ PŘÍPRAVKA – okresní soutěž, podzim 2010:
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body (Prav)

1.

SKP ČB C

11

10

1

0

80: 12

31

( 16)

2.

Hrdějovice

11

10

0

1

102: 13

30

( 15)

3.

Rudolfov

11

7

1

3

49: 23

22

( 4)

4.

Loko ČB B

11

7

1

3

45: 28

22

( 7)

5.

Týn n.Vlt.

11

6

1

4

54: 29

19

( 4)

6.

Dříteň

11

5

1

5

55: 36

16

( 1)

7.

Lišov

11

5

1

5

44: 29

16

( -2)

8.

Č. Dvory C

11

4

2

5

43: 23

14

( -4)

9.

Nemanice

11

4

2

5

49: 36

14

( -4)

10.

Ledenice

11

2

0

9

21: 51

6

(-9)

11.

Jankov

11

1

0

10

17:156

3

(-15)

12.

N. Hodějovice

11

0

0

11

1:124

0

(-15)

Střelci: Josef Kubík 11 x, Filip Havrda 4 x, Jan Brenkus 2 x
Václav Hinterhölz 1 x
Máme za sebou, a nebojme se to říci otevřeně, ÚSPĚŠNÝ podzim
2010 naší ledenické fotbalové mládeže. Nově sestavený tým mladších
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žáků, pravda, zatím hledá svou tvář, ale starší přípravka už předvádí
dobré fotbalové výkony s velkým potenciálem do budoucna, a to i přesto že zde máme velmi úzký kádr. A mladší přípravka to je v této sezoně
chlouba celé ledenické kopané, jednoznačně nejúspěšnější tým, který
ve dvanácti utkáních nasbíral 21 bodů a vstřelil 52 branek.
Odměnou pro všechny hráče, trenéry a obětavé rodiče za vydařenou
1. polovinu sezony byla tradiční dokopná, tentokrát ve znamení jednoho
dortu a jednoho super-střelce. S dortem je to tak, že jistý trenér, kterého
se mi nechce jmenovat, se v rámci
motivace vsadil s celým týmem o třípatrový dort a …. prohrál. Dort byl
opravdu krásný, ale dlouho nevydržel. Jak se říká, dobré a velké výkony
= velký hlad. Super-střelec, nebo
chcete-li nejpřesnější střelec, pak
vzešel ze speciální soutěže ve střelbě
na přesnost, které se zúčastnili všichni hráči na dokopné (1. až 6. třída).
Jaké překvapení! Nejpřesnější střelu Nejpřesnější fotbalový
střelec – Filip Kopecký
má prvňák – Filip Kopecký!
Ani v zimní přestávce si od fotbalu neodpočineme, ba právě naopak. Čekají nás přípravné turnaje a hlavně tréninky – příprava na druhou část sezony, která začíná už první jarní
týden (po 21. 3. 2011), kdy mladší přípravka zahájí utkáním v Č. Budějovicích s týmem SKP C.
Všem fotbalovým příznivcům a nadšencům, přejeme klidné a šťastné Vánoce, pevné zdraví do nového roku a hodně gólů v sítích soupeřů!
R. Čouza
Fotbalové tréninky – zima 2010-2011 — SOKOLOVNA Ledenice
Sportovní obuv (ne černá podrážka)!!
mladší žáci + starší přípravka
Úterý 17.00 – 18.30 hod.
Trenéři – Koblasa Š., Kožant M., Tichý M.
mladší přípravka
Sobota 9.30 – 11.30 hod.
Trenéři – Bicera M., Čouza R., Salák P.

Slavoj Ledenice oddíl kopané

www.ledenice.estranky.cz
Je dobojováno. Podzimní část sezóny 2010/11
je dohrána a můžeme bilancovat. V minulých
letech tolik úspěšné A mužstvo mužů se krčí
na posledním místě v I. B třídě. Není to výmluva, ale plno hráčů proti minulým letům chybělo, ať už vinou zranění (bratři Vítovcovi, V.
Moravec, K. Peter, bratři Matuškovi) nebo tím, že
skončili s kariérou v Áčku (M. Bicera, M. Strouha, P.
Medek). Pohled do tabulek, kde figurují naše týmy ukazuje, že ho
všechna předčila. Příjemný pohled je na tabulku našich nejmenších.
Ani nově založené B mužstvo se v soutěži neztratilo. Jakmile se rozkoukalo, začalo bodovat a obsadilo místo v horní polovině tabulky. Určitě je do budoucna na čem stavět, ale pro oddíl kopané zůstává
prioritou zachránit A mužstvo v I. B, proto bych uvítal větší spolupráci
a vstřícnost mezi áčkem a béčkem pro jarní část sezóny. Jak pohled do
tabulky I. B ukazuje, není nic ztraceného. Spodek tabulky je hodně vyrovnaný a nezbývá než se pořádně připravit na jarní část sezóny. Samozřejmě, že bude nějaký rok trvat, než nám naši „miníci“ dorostou. Proto
se budeme pro jarní část sezóny snažit celek posílit. Přiznávám, že se
nám některé posily nepovedly. Určitě jsme od některých čekali víc.
Víme, kde nás tlačí pata, a proto budeme na tyto posty shánět skutečně
kvalitní hráče.
Sportovní stránka je jedna strana mince. Sportovat v dnešní době
není jednoduché. Proto nám musí pomáhat svými finančními prostředky
sponzoři, kterých si nesmírně vážíme a těšíme se na další spolupráci i na
pokračování na str. 11
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MÍSTNÍ KNIHOVNA v Ledenicích nabízí svým čtenářům literární novinky
Pro dospělé čtenáře:
Michaela Klevisová
Michal Viewegh
Hynek Klimek
Ann Granger
Vera Cowie
Deborah Crombie

– Zlodějka příběhů
– Biomanželka
– Vládcové našich hor
– Skvělé místo pro smrt
– Krutá krása, Úžasná žena
– Probuzená minulost

Jean Plaidy
Helene Tursten
Katherine Stone
Linda Howard
Elizabeth Lowell
Mathew Reilly

– Lví srdce
– Záludná síť
– Sliby
– V síti lásky
– V zajetí času
– Růžové údolí, Zlatá klec, Safírová kletba
– Souboj

prosinec 2010
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pokračování ze str. 9
jaře. Patří jim velký dík. A nejen jim. Poděkovat bych chtěl touto cestou také panu P. Blažkovi za přípravu hřiště, starostovi městyse panu
Miroslavu Fraňkovi a pochopitelně celému realizačnímu týmu, který se stará o všechna fotbalová mužstva.
Výbor TJ Slavoj Ledenice přeje všem
sponzorům, sportovcům, funkcionářům a ledenickým občanům příjemné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a všem hodně
zdraví a nejen sportovních úspěchů v Novém
roce 2011.
Zdeněk Vitoušek

Členové nově vzniklého ledenického fotbalového B týmu
IV. třída mužů
I.B třída mužů sk."D"

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

N. Ves

14

10

3

1

37:24

33

1.

N.Bystřice

14

11

1

2

44:15

34

2.

Srubec B

14

10

0

4

53:26

30

2.

Ševětín

14

8

4

2

41:18

28

3.

Borek

14

8

5

1

42:14

29

3.

Klikov

14

7

4

3

24:20

25

4.

Žabovřesky

14

9

2

3

31:12

29

4.

Suchdol

14

7

3

4

27:25

24

5.

Borovany B

15

8

1

6

42:30

25

5.

T.Sviny

14

7

2

5

30:17

23

6.

Ledenice B

15

5

5

5

31:38

20

6.

Lomnice

14

7

2

5

21:23

23

7.

N. Hodějovice B

14

5

4

5

33:33

19

7.

Slavonice

14

6

2

6

29:25

20

8.

Vrábče

14

6

1

7

32:32

19

8.

Třebětice

14

5

3

6

26:25

18

9.

Slavče

14

6

0

8

27:33

18

9.

Olešnice

14

5

1

8

23:33

16

10.

Kamenná

14

5

3

6

26:36

18

10.

N. Včelnice

14

4

3

7

16:31

15

11.

Ševětín B

14

4

5

5

28:23

17

11.

Novosedly

14

3

5

6

27:34

14

12.

Strýčice

14

4

4

6

32:40

16

12.

K.Řečice

14

3

2

9

19:26

11

13.

Zborov

15

3

2

10

28:46

11

13.

Chlum

14

2

5

7

21:39

11

14.

Temelín B

14

2

4

8

19:37

10

14.

Ledenice

14

1

7

6

19:36

10

15.

D. Bukovsko B

15

2

1

12

12:49
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MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ
!!!Kurz orientálního tance v Borovanech!!!
Dne 9.1.2011 bude v klubovně „v Podzámčí“ (NAZARET)
zahájen nový taneční semestr orientálního tance
pro začátečnice (od 17.30 h) a pro pokročilé (od 18.30 h).
Srdečně zveme zájemkyně všech věkových kategorií!
Přihlášky a bližší info na tel.: 739 095 280 (Marika)
www.sharkaorient.eu

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

„MĚNÍME TVÁŘ VAŠEHO DOMOVA“

NOVOROČNÍ PŘIVÍTÁNÍ
V HOSPŮDCE NA HŘIŠTI

ZAHRADNICKÉ POTŘEBY
MILAN GABRIŠKA
Fe. Sládka 340, Ledenice, tel. č. 731 969 449, 733 724 914

Velký výběr adventní výzdoby:
věnce (chvojové, mechové, šiškové, umělé aj.)
svícny do bytu (v proutí, keramice, na skle)
svícny na hrob
svíčky, aranžovací hmoty, vázací drát
vánoční hvězdy umělé i živé
velké množství přízdob
vánoční dekorace
Otvírací doba:

PO
zavřeno
ÚT - PÁ 9 – 18 hod. SO 8 – 12 hod.

na tuto novoroční sobotu
jsme si pro vás připravili:
2 dcl horká medovina
33,- Kč
100 g tatarák, 2 ks topinka 60,- Kč
OTEVÍRÁME v 17.00 hod.
... a navíc
od 21.00 do 22.00 hod.
ŠŤASTNÁ NOVOROČNÍ
HODINKA
ke každému zakoupenému
panáku 0,04 druhý zdarma!
Rezervace možná
na tel. čísle 776 059 511
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KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE
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LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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
- zaměřování staveb ke kolaudaci
- vytyčování pozemků
- mapové podklady
- vytyčování staveb
- ostatní geodetické práce
Zavolejte nebo napište na náš e-mail – PŘIJEDEME.
Rychlé jednání – smluvní ceny.
Doprava v rámci okresu České Budějovice zdarma.
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
UHELNÉ SKLADY LEDENICE
NABÍZEJÍ:

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

l

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

l

brikety

l
l

REKONDIČNÍ
MASÁŽE

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

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

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

ZP MV ČR varuje!
Množí se případy, kdy některé agentury pracující pro konkurenční zdravotní pojišťovny poskytují
lživé informace, na jejichž základě nutí pojištěnce
podepsat přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně.
Pracují bezohledně a agresivně. Pod záminkou
zřízení elektronické zdravotní karty IZIP zároveň
pojištěnec podepisuje i přihlášku k jiné zdravotní
pojišťovně, aniž by mu byla tato skutečnost známa. Náboráři dále například tvrdí, že Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) končí
svoji činnost, což samozřejmě není pravda.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí
již rok elektronickou zdravotní Kartu života (není
totožná s kartou IZIP). Pokud si ji zřídíte, máte
možnost doma na internetu sledovat, jakou zdravotní péči za Vás zdravotnická zařízení vykázala a
zdravotní pojišťovna zaplatila. Také je zde rychlý
přístup záchranky k důležitým údajům v případě
ohrožení života a též telefonní kontakt na osobu
blízkou, pokud byste s ohledem na svůj zdravotní
stav nemohli sami komunikovat. Veškerá data
máte nyní pomocí SMS i ve Vašem mobilu.

Doporučujeme našim klientům, aby nepodepisovali nic na ulici a vše si v klidu přečetli a promysleli! Stejně tak je na místě opatrnost, navštíví-li Vás
náborář doma. Zjistěte si, kdo Vám službu nabízí
a jménem koho vystupuje, neboť ZP MV ČR prostřednictvím náborových agentur žádné služby
svým klientům neposkytuje!

V případě, že už se Vám stalo, že jste byli takto
oklamáni a přeregistrováni, neváhejte a obraťte se
na nejbližší pracoviště ZP MV ČR. Čím dříve, tím
větší je šance na nápravu.
V případě nejasností volejte na naši infolinku
844 121 121, popř. klientské oddělení pobočky
České Budějovice, tel. 387 782 111
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WIPOCO

B A Z A R
Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2010.
Všem zákazníkům, přátelům i známým
přejeme hezké vánoční svátky
a do nového roku
hodně zdraví a úspěchů.
Jitka Svobodová

Prodáme štěňata německého ovčáka.
Vlkošedá, pět pejsků a jedna fenka, narozená 19.10.2010. Po domluvě je možné vidět i otce. Štěňata budou k odběru
po Mikuláši, odčervená a naočkovaná
s vystaveným očkovacím průkazem.
Tel. č. 606 462 425

KVĚTINY

Petra Baštýřová
Náměstí J. Žižky 110, Borovany
w květinové aranžmá, kytice a věnce
w svatební květinový servis
w smuteční vazba
w návrhy a realizace výstav, rautů, atd…
w rukodělné kurzy, zahradnické poradenství
Po – Pá 9 – 17, So 9 – 12
Tel.: 603 285 597, e-mail: petra.bastyrova.cz,
www.kvetinybastyrova.cz

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

Po, Pá
St
Út, Čt

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

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE
dle objednání v kadeřnictví
Prodej vánočních dárkových poukázek
Prodej dárkových balíčků
vlasové kosmetiky

KOSMETIKA ŠÁRKA
Ledenický zpravodaj
najdete v elektronické
podobě na
www.ledenice.cz.
Uzávěrka dalšího vydání
je 5. ledna 2011.
Své příspěvky můžete
zasílat na adresu:
Městys Ledenice,
podatelna, Náměstí 89,
373 11 Ledenice,
nebo na e-mail:
kultura@ledenice.cz

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

ŠÁRKA KŘÍHOVÁ, Polní 555, Ledenice 373 11
Telefon: 603 315 557
www.kosmetikakrihova.estranky.cz

ZIMNÍ AKCE

„AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ“
(vánoční uvolnění se skořicí nebo čokoládou)
cena 190,- Kč






kosmetické služby, líčení
baňkování
anticelulitidní baňkování
tělové peelingy
(mořská sůl, přírodní cukr,
máta, citrus, zázvor,
rozmarýn, čokoláda,
skořice, ylang, mandarinka)

 zábaly
(mořské bahno,
mořská řasa „korálová“,
termální bahno formující
a medové)
 medová detoxikační masáž
 masáže dětí

Světlo a požehnání vánoční noci
ať prozáří Váš život a zůstává s Vámi
po celý rok 2011

V NOVÉM ROCE
SE OTEVÍRAJÍ TYTO KURZY:

KURZ ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY
KURZ ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
KURZ ANGLIČTINY PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

PAVEL SLÁMA
malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

PRACOVNÍ DOBA

PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠŤOVÁNÍ
VLASŮ, CRAZY MELÍRKY

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.

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

Cena kurzu dle počtu přihlášených zájemců
již od 75 Kč/ vyučovací hodina.
Začátek kurzů, doba a frekvence výuky po vzájemné domluvě.
Výuka v malých skupinách max. 6 osob.
RNDr. DVOŘÁKOVÁ Eva
Nádražní 418, Borovany, tel.: 608 276 330
e-mail: eva.dvor@gmail.com, web: anglictina-borovany.webnode.cz
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