Květen 2009

Zdarma

ÚLOŽIŠTĚ
BIOODPADU
v Ledenicích pro rok 2009
Občané z Ledenic mohou ukládat bioodpad ze zahrádek: posečenou trávu, listí atp.
pouze na určená místa:
1. na komposty na vlastních zahradách
2. hnojiště – Zalinská silnice po pravé
straně před lesem (směr do Zalin)
3. hnojiště – Hrad - cca 600 m po polní
cestě od Komárků zahrady
větve stromů ze zahrádek:
směr Růžov za lesíkem po pravé straně
(označeno cedulí Skládka větví)
ukládání zeminy:
pouze po dohodě s vedoucím údržby
městyse Ledenice tel. 724 929 770
Ukládáním bioodpadu na jiná místa na území Ledenic se občané dopouštějí přestupku
proti Obecně závazné vyhlášce č. 1/2009
O nakládání s odpadem čl. 4 písm. h) úložiště bioodpadu.
Radek Hůrka
vedoucí údržby městyse Ledenice

POZVÁNKA
na
XV. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse
Ledenice
ve středu 20. 5. 2009

od 18.00 hod.
v zasedací místnosti
radnice
v Ledenicích.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 1. dubna 2009
Rada městyse projednala:
 za přítomnosti advokáta JUDr. Rudolfa
Hrubého přípravu prodeje 14 bytů v bytovém domě č.p. 440 Na Oborách v Ledenicích se současnými nájemci těchto bytů.
Rada městyse ukládá starostovi zajistit na
základě prohlášení vlastníka domu vyhotovení znaleckého posudku.
Rada městyse schválila:
 cenovou nabídku 1.JVS a.s. na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení
včetně zajištění inženýrské činnosti na
stavby:
Ohrazení – kanalizace a ČOV za částku
335.580,- Kč vč. DPH
Zaliny – kanalizace a ČOV za částku
359.380,- Kč vč. DPH
 zápis do kroniky městyse Ledenice za rok
2008 dle přílohy zápisu, zpracovaný kronikářem Bc. Jiřím Cukrem.
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o vyhlášení 5.výzvy
ROP NUTS II. Jihozápad na projekt „Výstavba školního pavilonu“ s termínem podání žádosti do 30.6.2009
 námitku Ing. Miroslava Víta z firmy
AGROM Zborov spol. s r.o. k prodeji pozemků v průmyslové zóně v k.ú. Zborov Pavlu
Juhasovi za účelem podnikání. Rada městyse ukládá starostovi a osadnímu výboru Zborov svolat jednání ve výše uvedené věci za
účasti Ing. Miroslava Víta, Pavla Juhase, zástupců osadního výboru Zborov a GKL Kadlečkovi za účelem navržení konečných
výměr pozemků určených k prodeji.
 žádost vlastníků stavebních parcel 649/2,
982/2 a 982/3 v k.ú. Zaliny o zpevnění po-

zemku parc.č. 982/4 pro přístup na uvedené
parcely. Rada městyse schválila zpevnění
plochy pozemku parc.č. 982/4 štěrkodrtí
včetně roštu pro odvod dešťových vod.
Rada městyse vyhověla:
 žádosti p. Miloslava Uhlíře ml., Ledenice
o vyřešení odvozu komunálního odpadu
z novostavby rodinného domu v Růžově
s tím, že odvoz komunálního odpadu bude
dle potřeby zajišťovat žadatel p. Miloslav
Uhlíř ml. na vlastní náklady do sběrného
dvora v Ledenicích. Rada městyse souhlasí
s osvobozením od poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2009
s platností od kolaudace novostavby rodinného domu v Růžově a přihlášení osob uvedených v žádosti k trvalému pobytu.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne
15. dubna 2009
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o nutnosti registrace městyse Ledenice jako plátce DPH od měsíce
května 2009. Plátcem DPH se městys Ledenice stane od 1.7.2009.
 připomínky MUDr. Karla Píchy týkající se
smlouvy o nájmu nebytových prostor
v DPS Ledenice. Další podmínky pronájmu zubní ordinace budou upřesněny v nájemní smlouvě.
 připomínky p. Miroslava Frejlacha k ohrazování pozemku parc. č. 3920/85 v k.ú. Ledenice vlastníkem pozemku Františkem
Prokopem. Rada městyse ukládá starostovi
řešit připomínky týkající se špatného stavu
příjezdové komunikace parc. č. 4628/2 ve
vlastnictví městyse Ledenice ve spolupráci
s panem Františkem Prokopem.

Zápis dětí do MŠ Ledenice
K zápisu do MŠ přišlo 32 rodičů s dětmi. Přijato bylo 20 dětí zaměstnaných matek, přihlášených na celodenní docházku od 1.9.2009. Nepřijato 12 dětí z důvodů:
w nezaměstnané matky
w matky na rodičovské dovolené s jedním dítětem
w matky pobírající rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte
w 4 hodinové děti
w děti k 1. 9. 2009 mladší 3 let
Výsledek přijímacího řízení byl projednán na schůzi školské rady dne 21. 4. 2009.
Pro úplnost – do 1. třídy ZŠ odchází od 1. září 2009 18 dětí.
Mgr. Josef Cukr, ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ
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OZNÁMENÍ VOLIČŮM
o volbách do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech
pátek 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hodin, sobota 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hodin
volební okrsky na území městyse Ledenice:
volební okrsek
místo konání voleb
č. 1 – Ledenice

kulturní zařízení “U Králů
adresa: Náměstí čp.71 (1. poschodí)
(pro voliče z Ledenic a Růžova)

č. 2 – Zborov

požární zbrojnice ve Zborově
(pro voliče ze Zborova)

č. 3 – Ohrazení

požární zbrojnice v Ohrazení adresa: Ohrazení čp. 48 (přízemí)
(pro voliče z Ohrazení a Ohrazeníčka)

č. 4 – Zaliny

kulturní zařízení v Zalinech
(pro voliče ze Zalin)

adresa: Zborov čp. 102 (1. poschodí)

adresa: Zaliny čp. 43 (přízemí)

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci
obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Každý volič může v týchž volbách do Evropského
parlamentu hlasovat pouze jednou.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb
obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do
Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu budou voličům na území
městyse Ledenice distribuovány prostřednictvím České pošty nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, může volič požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat okrskovou volební komisi ve dnech voleb o to, aby mohl
hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost a to pouze ve svém volebním
okrsku.
Veškeré informace o volbách do Evropského parlamentu naleznete na internetové adrese
www.mvcr.cz (informační servis – volby – volby Evropského parlamentu 2009)

Aktuálně o obecní kronice
Za poslední půlrok prošlo obecní kronikářství v Ledenicích většími změnami, o kterých bych
chtěl v krátkosti poinformovat. Zápisem roku 2007 byl loni naplněn pátý samostatný svazek kroniky městyse Ledenice. Na počátku letošního roku byla pořízena kniha nová, kterou se všemi náležitostmi doporučovanými metodickými příručkami a zákonem vyrobil knihař Ladislav Černý
z Českých Budějovic. V současné době do této knihy dochází k přepisování konceptu ročního
zápisu za rok 2008, který schválila Rada městyse Ledenice na svém zasedání dne 1. dubna 2009.
Další změnou, která ledenické kronikářství zastihla, je předání starších kronik (tři svazky,
nejstarší z roku 1885) do Státního okresního archivu České Budějovice, které se uskutečnilo dne
5. listopadu 2008. Tato povinnost se podle zákona o archivnictví a spisové službě z roku 2004
vztahuje na všechny kroniky deset let po jejich dopsání (předchozí norma z roku 1956 hovořila
o lhůtě padesáti let). V archivu jsou kdykoli dostupné všem badatelům a v případě potřeby nám
budou půjčeny (výstavy, besedy). Navíc jsme je získali zdarma v digitalizované podobě na elektronickém nosiči a v nejbližší době budou také zpřístupněny nejširší veřejnosti na internetových
stránkách jihočeských archivů (www.ceskearchivy.cz – digitální archiv).
Na stejné adrese se od začátku března již nachází nafocené všechny ledenické matriky (celkem 18 knih) do počátku 20. století, ve kterých je možné pohodlně od svého počítače dohledat
své příbuzné až do poloviny 17. století. Na internetu se postupně objevují matriky všech jihočeských farností, protože studium originálů v třeboňském archivu je možné pouze po předchozí
domluvě několik měsíců předem.
Bc. Jiří Cukr, kronikář městyse Ledenice.
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DĚTSKÝ DEN
žádost o finanční příspěvek
Komise pro mládež, kulturu a sport při
Úřadu městyse Ledenice připravuje na sobotu 6. června dětský den. Letos bude probíhat
formou soutěžního a zábavného odpoledne.
Pořad je určen především menším dětem.
Chtěli bychom tímto oslovit ledenické
podnikatele a živnostníky s žádostí o finanční příspěvek na konání této akce pro děti.
Pokud se rozhodnete přispět na konání
tohoto pořadu, můžete finanční obnos doručit do pátku 5. června na Úřad městyse
Ledenice do kanceláře účtárny paní Paulové, nebo zavolat na tel.č. 606 607 966 paní
Fraňkové, která zajistí převzetí daru a předání potvrzení.
Za všechny dary předem děkujeme.
Za komisi pro mládež, kulturu a sport
Jiří Hinterhölz

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH
Borovany – Ledenice
1. 27. března se členové a rodinní příslušníci zúčastnili divadelního představení
v DK Metropol České Budějovice. Doprava autobusem 45 účastníků byla hrazena
z příspěvku pro spolky MěÚ Borovany,
červeného kříže Vrcov a ZO SPCCH.
2. 23. května – sobota – plánujeme poznávací zájezd na zámky Červená Lhota a
Stráž nad Nežárkou. Kdo z členů by měl
zájem, přihlásí se do 12. května u paní
Havelové, č. mobilu: 606 180 746.
Vybírá se 100 Kč na dopravu. Vstupy si
hradí každý sám.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

Desky nové kroniky městyse Ledenice
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JÍZDA PRO RŮŽI 2009

V měsíci květnu oslaví své jubileum:
70 let
Jana Michlová z Ledenic

Sobota 9. květen 2009

75 let
Jaroslav Kůta z Ledenic
Marie Polišenská z Ohrazeníčka
Zdeňka Kubíková z Ledenic
80 let
Božena Dvořáková z Ledenic
88 let
Emilie Tůmová z Ledenic
89 let
Vlasta Borovková z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Juliem Kurejem z Ledenic,
zemřel dne 10.4. 2009
ve věku nedožitých 74 let.
t s paní Annou Tomandlovou z Ledenic,
zemřela dne 19.4. 2009
ve věku 74 let.
t s panem Jaroslavem Kleinem z Ledenic,
zemřel dne 22.4. 2009
ve věku 70 let.

V uplynulých sedmi letech Sdružení Růže podporovalo a PŠK Borovany organizovalo dnes
již velmi známou cykloturistickou akci Jízda pro Růži.
Za uvedených 7 let se akce účastnilo 851 evidovaných účastníků a to nejen z obcí v našem
sdružení, ale i z ostatních měst v kraji, dokonce i opakovaně z Prahy a Slovenska. Proto chceme i
letos v této akci pokračovat.
Jízda startuje jako obvykle v Borovanech, ale je možné se připojit i skončit kdekoliv po trase.
Po přihlášení u pořadatele obdrží každý pamětní list s mapkou jízdy a stravenku na svačinku
v Horní Stropnici. Prémii od Sdružení Růže obdrží v hotelu ALF prvních 50, kteří dojedou až do
Borovan.
Trasa jízdy je zvolena po vozovkách s kvalitním povrchem.
Orient. časy
příj.
odj.

Obec

Razítkování pamětních listů

km

celk.

Borovany

Před radnicí

9.00

0

Jílovice

Na návsi u samoobsluhy

9.30

7

7

Petříkov

Na návsi při hlavní silnici

9.55

8

15

Olešnice

Na návsi při hlavní silnici

10.20

4

19

Žár

Na návsi při hlavní silnici

10.50

4

23

Nové Hrady , část
Údolí u N.H.

V Údolí u Nových Hradů – prodejna potravin
150m od křižovatky po jízdě

11.10

4

27
32

Horní Stropnice

Na náměstí před obecním úřadem

11.30 12.15

5

Benešov nad Č.

První hotel na náměstí vpravo

12.55 13.10

12

44

Čížkrajíce

Přízemní budova obecního úřadu -vpravo

14.00

12

56

Trhové Sviny

Vedle budovy pošty při hlavní silnici

Strážkovice

Na začátku obce u křižovatky na Trocnov

Ledenice

Na křižovatce s kruhovým objezdem

Borovany

14.15 14.30

5

61

15.00

7

68

15.45

13

81

4

85

16.00

Josef Malík, jednatel PŠK

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 26. března 2009 proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků do
života. Malé slavnosti se zúčastnily 3 miminka se svými rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky. Vystoupení s dětmi ze ZUŠ Ledenice připravila pí učitelka Jitka Dudová.
Novým občánkům byl předán drobný dárek na uvítanou, a to ručně tkaný batůžek s křestním
jménem miminka. Batůžky vyrábějí zdravotně postižení občané v chráněné dílně Domova Svaté
Anežky v Týně nad Vltavou a městys Ledenice se rozhodl tímto způsobem činnost chráněné dílny podporovat.

Program Rodinného
centra Ledňáček
na květen 2009
Ó Čtvrtek 7. 5. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 11. 5. od 16.30 do 18.30
Tluče bubeníček
Tanečky, písničky, říkadla a hraní na hudební nástroje.
Ó Čtvrtek 14. 5. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 18. 5. od 16.30 do 18.30
Malované kolíčky
I malé děti si s námi zvládnou vyrobit
ozdobné malované kolíčky, ale jejich výroba bude bavit určitě i maminky.
Ó Čtvrtek 21. 5. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 25. 5., čtvrtek 28. 5.
Budeme na dovolené a proto bude zavřeno,
můžete jet s námi :)

zleva: Tomáš Tůma z Ohrazení, Petr Kadlec z Ohrazení a Nikol Dědičová z Ledenic

Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost
je dobrovolný. Program i herna jsou přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let.
Navštivte také naše stránky
www.mclednacek.cz.
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O putovní pohár
Ledenic
4. dubna 2009 se konal další ročník této
tradiční ledenické střelecké soutěže.
Oproti loňskému ročníku bylo méně
účastníků v dětských kategoriích, ale dospělí si svou účast udržují již několik let na
podobných číslech.
Tak jako vždy je potřeba poděkovat nejen soutěžícím za účast, ale i pořadatelům:
členům komise pro mládež, kulturu a sport,
vedoucím dětského kroužku hasičů v Ledenicích a ZOO, rozhodčímu panu Vaňkovi a
v neposlední řadě Jitce a Pavlu Tomandlovým za zajištění občerstvovacího zázemí
pro soutěžící i pořadatele.
Vítězem X. ročníku se stal Mgr. Vladislav Šesták.
Výsledková listina:

HOBBY III.

Kategorie A – děti do 9 let
1. Jaroslav Šesták
2. Lucie Titzová
3. Václav Hinterhõlz

„Ledenická 50“

Kategorie B – děti do 12 let
1. Aleš Duda
2. Václav Šrajer
3. Michal Tachecí
Kategorie C – mládež do 15 let
1. Hana Bušková
2. Vendula Sporerová
3. Tomáš Tachecí
Kategorie D – ženy nad 15 let
1. Lenka Tomandlová
2. Ivana Pecková
3. Ivana Šestáková
Kategorie E – muži nad 15 let
1. Vladislav Šesták
2. Karel Kolouch
3. Jaroslav Šesták

Do akce Noc s Andersenem se letos poprvé zapojila i ledenická knihovna

J.F.

Na počátku sedmdesátých let již
mají lodní modeláři v Ledenicích tak
říkajíc veškeré křty za sebou. Dokonce celou dvojstránku i s fotografiemi v časopise ABC. V Jč. kraji v té době bylo devět
klubů tohoto technického odvětví a tak byla
možnost zúčastňovat se mnoha soutěží v kraji,
což dnes není. Jezdilo se za plné podpory tehdejších dětských organizací a tak vybavení ani
cestování děti nic nestálo a jejich rozvoj
v technickém zájmu byl veliký. Nebylo však
na trhu dostatek modelářského materiálu a tak
většinou přicházela na řadu česká hlava, která
si uměla se vším vždy poradit a s tím se kupodivu i třináctiletí kluci uměli zdárně vypořádat
a tak popularita kroužku rostla a svými výsledky v první velké vlně jméno lodních modelářů
vynáší na výsluní dnes již zdatní padesátníci
jako Jarda Pelikán, Jiří Trumpf, Josef Krofika,
Beda Kadleček a další shodou okolností dnes
truhláři. Odchodem na vojenskou službu těchto ročníků se uvolňují místa a přichází vlna
kluků ze Zborova, Ohrazení a Zalin.Ve Stromovce v Českých Budějovicích proběhlo mistrovství Evropy lodních modelářů a tam bylo
co okoukat – jako i modely na dálkové ovládání. Bylo tedy třeba se začít učit i elektronice.
O tom se nám zatím mohlo pouze zdát a tak
jsme stavěli naše zaběhlé kategorie modelů
lodí, třeba se i trochu přibližující podobě skutečných lodí s využitím velké nabídky technických plánů na trhu. Neuplynul ani rok od ME
v Českých Budějovicích a na soutěž do Ledenic přijel modelář z Č. B. s modelem torpedonosiče na dálkové ovládání, který předváděl
asi stovce diváků na rybníce Parčák.K údivu
přihlížejících se model choval jako skutečná
loď, dokonce spouštěl na vodu torpéda a ta
v kontaktu s kapalinou vystřelovala vpřed a po
nárazu na cíl vybuchovala a gejzír vody završoval celý efekt. Bohužel jedno torpédo zabloudilo až do zádi rybníka mezi hnízdící
divoké kachny.Ty to sice přežily, ale přihlížející členové mysliveckého sdružení rázně zakročili a malér byl na světě. Modeláři měli na
svém kontě šmouhu a tak se v příštím roce
soutěž konala na Hraďáku.V té době převažo-

valy modely kategorie Ex 500. Jednalo se o volně plovoucí modely lodiček
v délce do padesáti cm a v té době se
zrodil i název našeho tehdejšího klubu
a ledenických soutěží – „Ledenická
50“. Brzy na to stavěli krásné modely
v délce 80 cm Luděk Tůma a Rudolf
Cajkář. Ten přivezl z Vysokého Mýta
z mistrovství ČR stříbrnou medaili – v té době
u nás v klubu nejlepší výsledek a modeláři opět
začínají stoupat.Ve spolupráci s okolními modeláři jsme zorganizovali první velikou modelářskou výstavu o ledenické pouti v sále U Králů,
kde zazářil raketoplán Pavla Kleina a bitevníku
K 154 od modelářů z Velešína. Skutečná loď,
jejíž maketa zářila u nás na výstavě byla později potopena na Falklandách. Nečekaný velký
úspěch nás přiměl pořádat ukázku veřejnosti i
další roky. Dům techniky a mládeže v Českých
Budějovicích klukům tehdy umožnil lepší technické vybavení a s možností rozvoje narostla i
chuť učit se a modernizovat přesné pracovní
postupy.
Práce s modelářskou technikou je již koncem sedmdesátých let velice zajímavá a otevírá
příležitosti nejenom k zábavě, ale k různorodému učení v technických odvětvích a kluci tomu
začínají věnovat čím dále více času.Všeho moc
by však mohlo škodit a tak do činnosti modelářské jako zpestření se v náplni začíná objevovat
i turistika na kolech a prázdninové táboření
u řeky Lužnice ve Frahelži.Už tehdejší reprezentace obce a dobré výsledky dětí bylo třeba
odměňovat a takovýto letní tábor na kolech byl
pro kluky z modelářského kroužku pěknou odměnou.
V ohlédnutí za sedmdesátými léty mohu
říci, že došlo k upevnění a rozvinutí kroužku a
zájem byl takový, že jej někdy nešlo ani uspokojit. Tehdy si hodně dětí umělo uvědomit, jak
dobře využít volný čas a rodiče právě tomuto
kroužku byli hodně nakloněni. Někdy toho
bylo tolik, že jsem sám nemohl stíhat a tak
jako i ještě několikrát jsem měl obavy, že to
vzdám. Ale zájem dětí nešlo zklamat. Vše se
vžilo a vyjelo si svoji kolej – tedy proplulo
všemi proudy vod.
Příště osmdesátá léta s technikou a turistikou – vzpomínka na Frahelž.
Jiří Hinterhölz

květen 2009

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

5

Mezinárodní softballové klání v Ledenicích
Od 30.června do 4. července se Ledenice stanou pořadatelem Mistrovství Evropy juniorů v softballu 2009. O odpovědi na několik otázek
jsem požádala pana Jaroslava Korčáka, člena organizačního výboru.
Takže pane Korčáku, co se v Ledenicích chystá?
V loňském roce jsme zažádali ( Softballový klub Žraloci Ledenice)
o přidělení pořadatelství Mistrovství Evropy v softballu juniorů 2009.
Nakonec z výběrového řízení vyšel náš klub vítězně.
Jaké týmy u nás uvidíme?
V konečné fázi potvrdily svou účast týmy z ČR, Dánska, Izraele a
Chorvatska. A musím říci, že z 28 hráčů české juniorské reprezentace
je jich šest z Ledenic ( Pavel Čermák, Kryštof Effenberk, Petr Frejlach,
Jakub Staněk, Matěj Volf, Jiří Korčák). Na mistrovství přijede 17 hráčů
a zatím všichni Ledeničtí mají naději, že se do konečného výběru propracují. (Poznámka redakce: Jaroslav Korčák působí jako trenér nadhazovačů reprezentace juniorů ČR)
Zorganizovat akci takového rozsahu určitě není jednoduché, jak se
Vám daří všechno zvládnout?
Opravdu to není jednoduché, hlavním pořadatelem je paní Hana
Korčáková a já.
Po přidělení pořadatelství jsme museli v prvé řadě zajistit finanční
prostředky, což byl opravdu jeden z nejtěžších úkolů. Podle svých možností přispěli podnikatelé, městys Ledenice, podařilo se získat i grant
z peněz EU.
To bylo financování mistrovství. A další podmínky, jako je zajištění
zázemí hráčů, rozhodčích apod.?
Tak samozřejmě funguje zde organizační výbor, který vše řídí a připravuje. Nelze zde vyjmenovat co vše je nutné zařídit, to by čtenáře asi
ani nezajímalo. Proto uvedu jen několik příkladů: z grantu EU bude vybudováno umělé zavlažování trávníku, zastřešení tribuny, instalována
elektronická tabule stavu, instalovány 2 chemické toalety, ozvučení,
komentátorská kabina, vybudování zázemí nadhazovačů. To vše bude

ledenickému klubu sloužit i po skončení
mistrovství. Dále se musí zajistit doprava
z letiště, ubytování pro všechny zúčastněné, doprava na zápasy, oficiální místnosti
pro rozhodčí, technické vybavení – přenosy ze zápasů budou textovou formou
vysílány živě přes internet. Musí se zajistit propagace – plakáty, brožurky, doprovodný program, občerstvení a mnoho
dalšího.
Kolik zápasů v Ledenicích diváci uvidí?
Celkem se odehraje 16 zápasů. Finálové v sobotu.
Jakou očekáváte návštěvnost?
Na finálová utkání by se mohlo přijít podívat až kolem 500 diváků.
Ale návštěvníci se mohou těšit i na bohatý doprovodný program. Po celou dobu konání mistrovství bude v areálu sportoviště postavený velký
stan a v něm budou probíhat další akce, pokud vše půjde jak má, mohou
se diváci těšit např na: koncerty, divadla, večerní párty s ohňovou show,
pro děti by měl být k dispozici dětský koutek, chystá se trénink dětí
s trenéry národního týmu.
K dispozici budou stánky s občerstvením, stánek se softballovým
vybavením.
V letošním roce slaví softballový klub Žraloci Ledenice 10 let svého
vzniku a tak nebude chybět ani stánek s našimi tričky, brožurkami
apod.
V příštím vydání Ledenického zpravodaje bych rád zveřejnil pozvánku s podrobným programem Mistrovství Evropy v softballe juniorů 2009.
Pane Korčáku, děkuji Vám za rozhovor.

J.K.

Slavoj Ledenice oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Jarní odvety jsou v plném proudu a my stále
dýcháme na záda vedoucímu favoritovi z Horní Plané s minimální ztrátou. Máme za sebou
čtyři jarní kola, ve kterých jsme si připsali tři
výhry a jednu velice smolnou prohru, právě
v H. Plané, kde jsme sehráli opravdu smolný
zápas. Postupně jsme porazili Loučovice 3:0
(Kučera, Peter, Moravec), Čtyři Dvory B 4:1 ( Peter, Kučera, Vajgel, Krofika) a v Trhových Svinech 2:4 (Lamáček 2,
Peter, Moravec). V měsíci květnu hrajeme v Křemži, doma s Vyšším
Brodem, v Kaplici, doma s Č. Krumlovem a D. Dvořišti.
Svá utkání o body rozehráli i naši benjamínci, kteří se poctivě připravovali pod vedením trenérů M. Strouhy, J. Čecha, M. Martana, R.
Čouzy a M. Štěcha. Tito jmenovaní se našemu potěru věnují opravdu
zodpovědně, přesto si dovoluji oslovit vás, tatínky či dědečky, máte-li
chuť pomáhat rozvíjet umění mladých fotbalistů, budeme jenom rádi
(kontakt u pana Fabiána).
Jak čtete, po sportovní stránce se nám opravdu daří, ale vše je podmíněno tvrdou prací v tréninku, a pak v té nejtíživější podmínce, a to
jsou finance. Všude se hovoří o celosvětové finanční krizi, přesto si dovolím požádat nové partnery o finanční pomoc. Náklady na chod klubu
se výrazně zvýšily delegacemi tří rozhodčích na utkání a v osmi domácích utkáních i delegátů KFS. V současnosti jsou našimi partnery fa
Epigon ing. V. Tůma, Candrmrk Lišov, CCS international, p. Šimčík,
fa Vítovec, Elektro Štěch, p. Lederer, Ferrari bar a Beton Hronek. Vaši
firmu či osobu je možné prezentovat formou reklamní tabule na hřišti
nebo na fotbalových dresech. Kdo má zájem podpořit naše snažení,
veškeré informace podá pan Fabián (+420 737 684 552). Ještě jednou
děkuji všem stávajícím i novým partnerům za pomoc a těšíme se
9. května na utkání s Vyšším Brodem. Výkop je v 17.00 hodin
Zdeněk Vitoušek

ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte
Díl 3. Třídění a využití papíru
Z odpadů nejvíce vytřídíme papíru, v Jihočeském kraji to vloni
bylo 14,3 kg na osobu. Více než 8 600 tun starého papíru z domácností tak neskončilo na skládkách odpadů, ale bylo předáno ke zpětnému využití. Možná se to zdá na první pohled málo, ale celkově se
tak podařilo zachránit minimálně 5 000 stromů, které by jinak musely být pokáceny na výrobu papíru, nemluvě o úsporách vody a energií. To potvrzuje, že třídění odpadů má smysl!
Základní surovinou pro výrobu papíru jsou celulózová vlákna
získávaná složitým chemickým procesem z přírodních surovin, zejména ze dřeva. Platí, že čím delší vlákno, tím kvalitnější papír.
Vhodnou alternativou je ale získávání celulózových vláken ze
starého papíru. Tento proces je několikanásobně méně náročný na
energii a je při něm použito jen minimum chemických látek.
Jak se vlastně sběrový papír v papírnách zpracovává? Nejdříve
se rozvlákní v rozvlákňovači, který si můžete představit jako veliký
mixér. V něm se papír „mixuje“ asi 30 minut, až vznikne vodní
roztok, který obsahuje získaná celulózová vlákna. Tento roztok se
dále upraví, zbaví se např. kovových sponek, plastových pásek a
podobných nečistot a vlákna se použijí k výrobě papírových výrobků. Papírové vlákno může projít recyklací šest až sedmkrát, pak už
je příliš krátké a papír z něj nelze vyrobit.
Ze sběrového papíru se vyrábí kancelářský papír, papírové obaly,
vlnitá lepenka, papír pro noviny a časopisy, obaly na vajíčka apod.
I papír, který prošel několikrát recyklací, lze dále užitečně využít
– lze například kompostovat nebo použít na izolace či nástřiky.
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n Koncerty
Ó 10. 5. neděle
Den matek
divadelní sál Ledenice, začátek ve 14 hod.
účinkují děti ze ZŠ, MŠ a ZUŠ Ledenice
Všechny maminky, babičky i tetičky jsou
srdečně zvány !!!

Ó 20.5. středa

koncert žáků ZUŠ Ledenice
divadelní sál Ledenice,začátek v 17 hod.
vstupné dobrovolné

n Sportovní akce
Ó 9. 5. sobota
Jízda pro Růži (viz informace na str. 3)
Ó 16. 5. sobota
IX. ročník požární soutěže
Memoriál FRANTIŠKA JANÁČKA
Pořádá: Sbor dobrovolných hasičů Ledenice
fotbalové hřiště Ledenice
8.00 hod. – dvojboj dětí
13.30 hod. – křest hasičského zásahového
automobilu Renault
14.00 hod. – Memoriál Fr. Janáčka
– dospělí
Všichni jsou srdečně zváni

Ó 23. 5. sobota
OBVODOVÁ SOUTĚŽ
HASIČSKÝCH DRUŽSTEV
U příležitosti 80. výročí založení SDH
pořádá SDH Ohrazení
ve spolupráci s městysem Ledenice.
začátek ve 13 hod. na louce u autobusové
zastávky. Po soutěži volná zábava v místním hostinci. Hudba a občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči.

n Akce pro děti
Ó 16. 5. sobota
TURNAJ V BADMINTONU
začátek: 14 hod.
sokolovna Ledenice
pro neregistrované hráče ve věku 8 – 15 let
startovné 20,- Kč

Ó 24. 5. neděle
14. ročník soutěže
ŽRALOČÍ STEZKA
Přírodovědně tábornická soutěž, kterou
pořádá oddíl Žraloci Ledenice. Soutěží
(maximálně) 5 členné hlídky. Soutěží se
ve dvou kategoriích – mladší (do 5. třídy),
starší (6. – 9. třída). Na trase dlouhé cca
3 km jsou umístěna stanoviště s úkoly jako
např. poznávání ohňů, vázání uzlů, morseovka, stavba stanu, poznávání rostlin a
zvířat, zdravověda, šplh po provaze atd.
Přihlásit se mohou jakákoliv družstva (ne-
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musí být nikde organizováni, může být
méně než 5 v družstvu, minimálně 2) u H.
Korčákové, DDM, tel 386 447 313 nebo
mobil 724 094 869.
Kdy: od 8.00 hod.
ukončení cca 12-13.00 hod.
Kde: fotbalové hřiště Ledenice
S sebou: přiměřené oblečení a obuv, pláštěnku, příp. jednoduchá svačina
Hlavní cena obou kategorií PUTOVNÍ
ŽRALOK
VELKÉ MNOŽSTVÍ CEN A
OBČERSTVENÍ PŘIPRAVENO!!!
Přijďte všichni, kdo můžete!!

Ó 30. 5. sobota
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Pořádá: MO ČRS Ledenice
rybník HORNÍ JÁMA
prezence: od 6.30 hodin
závody: 7.00 – 11.00 hodin
Večer od 18.00 hodin posezení u táboráku
– opékání buřtů aj.
(u klubovny MO ČRS)
Zveme všechny mladé rybáře i nerybáře!

Ó 30. 5. sobota
Krajský přebor lodních modelářů
Pořádá: KLOM Ledenice
rybník Lazna
začátek v 9.30 hod.
Přijďte povzbudit domácí soutěžící!
Občerstvení zajištěno!

Ó 30. 5. sobota
DĚTSKÝ DEN V ZBOROVĚ
začátek ve 14 hod. na antukovém hřišti
na programu: soutěže, hry, předtančení a
dobroty a odměny pro všechny děti.
Srdečně zve svaz žen a ostatní sponzoři

n Připravujeme na červen
Ó 6. 6. sobota
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
– MEMORIÁL JAROSLAVA CUKRA
prezence: 5.00 hod. zahájení: 6.00 hod.
ukončení: 11.30 hod.
startovné: 200,- Kč
Program závodů:
6.00 – 11.30 rybářské závody
(týden před závody bude revír hájen a dosazen kaprem)
Dvě lovná místa 6.00 – 9.00 / 9.30 – 11.30
(30 min. přestávka, střídání míst)
11.30 – 12.30 vyhodnocení závodů – předání cen
Odpolední program
pro veškerou veřejnost:
12.30 – „Ještě nekončíme“ po celé odpoledne točené pivo, speciality na grilu, hudební doprovod
Přijďte posedět s přáteli do pěkného prostředí. Rádi přivítáme rybáře i nerybáře
z širokého okolí
Občerstvení s hudbou po celý průběh akce

P O Ř A D Y

Ó 6. 6. sobota
DĚTSKÝ DEN aneb odpoledne plné
zábavy, soutěží a písniček
Pořádá: komise pro mládež, kulturu a
sport při ÚM Ledenice
Začátek v 15 hod.
Fotbalové hřiště, při nepříznivém počasí
sokolovna
Občerstvení zajištěno
Pořad je určen především menším dětem

TJ Slavoj – tenis
TJ Slavoj Ledenice oddíl tenisu jako
každoročně zve zájemce o hodiny na tenisovém kurtu na úterý 12.5.2009 od 20.00 hodin do restaurace Na Plácku. Organizační
schůzka bude řešit rozvrh hodin na sezónu,
brigády a budou vybírány členské příspěvky 200 Kč. V případě neúčasti možno vše
domluvit v cukrárně U Fabiánů.
Předběžný termín turnaje ve čtyřhře ve
Sportcentru Mrkáček v Lišově je 27.6.2009.
Informace později.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Ledenice nabízí svým
čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Paolini Christopher – Brisingr
Týč Josef
– Kluci brečí taky
Svobodová Eva
– Martine, vrať se!
Disney Walt
– Další dobrodružství medvídka Pú
Bednářová Jarmila
– Čteme se skřítkem Alfrédem
Francková Zuzana – Ferdovy příhody
Rodda Emily
– Deltora 3
Boehme Julia
– Nejchytřejší poník na světě
– Čtyřnohý zachránce
Brezina Thomas
– Rozruch na farmě
– Případ pro tebe a klub tygrů
Scheffler Ursel
– Tajemství žlutého kufru
Kessel Carola
– Boj o hlavní roli

Beletrie pro dospělé:
Borovička V.P.
– Atentáty, které měly změnit svět
Small Bertrice
– Nenadálé radosti
Plaidy Jean
– Vzbouření orlíků
– Radosti lásky
Deveraux Jude
– Ohnivé dvojče
– Anděl pro Emily
– Růže z Kentucky
– Vévodkyně
Cartland Barbara
– Do nebe
Váňová Magda
– Past
Vondruška Vlastimil
– Strana štěstí aneb první
parlamentní defenestrace
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JÍZDA ZRUČNOSTI 2009

NABÍZÍM MALÍŘSKÉ
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE,
případně další opravy a údržby
ve vašem domě i okolí.

tel: 724 768 938

PŮJČOVNA
STAVEBNÍHO
NÁŘADÍ
Okružní 461, Ledenice
Otevírací doba:
PO – PÁ 7 – 10 13 – 17 hod.
Provozovna: mobil 723 938 417
607 925 206, 775 161 280

30. dubna odpoledne u Horní
Jámy bylo u stolku s výrobou čarodějnic opět rušno. Děti si navíc mohly
zasoutěžit o pěkné ceny v čarodějném
trojboji (za věnované odměny děkujeme pí. Dvořákové). A jako novinka proběhl první ročník soutěže pro ženy
„Ledenická čarodějnice“ v hodu koštětem. Kvůli nepříznivému počasí jsme
nestihli vyhlásit výherkyně, proto tak činíme teď – poukaz na kadeřnické služby
obdržely Veronika Borovková a Adéla
Chadimová (poukázky věnovali Milan
Karfl – Kadeřník do domu a Ivana
Hanzalová – Kadeřnictví Pohoda).

Dne 12.4.2009 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Ledenice spolu se ZŠ Ledenice a
MC Ledňáček již tradiční soutěž pro cyklisty
všech věkových kategorií – jízdu zručnosti.
Počasí se vydařilo a i přesto, že se soutěž konala o Velikonoční neděli se ve 13.00 hodin
u ledenického DPS sešlo 34 závodníků se svými stroji, kteří byli rozděleni do čtyř soutěžních kategorií – děti do 10 let (16 závodníků),
děti 10 – 15 let (7 závodníků), muži (6 závodníků) a ženy (5 závodnic). Letošní jízda zručnosti se lišila od předešlých ročníků absencí
elektronických testů znalosti pravidel silničního provozu a zdravovědy, zato však byla obohacena o novou trať pro nejmenší závodníky,
kterou připravily maminky z MC Ledňáček.
Celá soutěž nám zabrala zhruba 2 hodiny,
všichni závodníci dojeli bez zranění, dobře
jsme se bavili a doufáme, že se opět sejdeme
na dalším ročníku jízdy zručnosti.
Hasiči Ledenice
Výsledky soutěže:
Kategorie do 10 let:
1. místo – Michal Tachecí
2. místo – Michal Marek
3. místo – Jan Votruba
Kategorie 10 – 15 let:
1. místo – Jan Matuška
2. místo – Jakub Brabec
3. místo – Václav Šrajer
Kategorie muži:
1. místo – Jaroslav Tachecí
2. místo – Petr Šrajer
3. místo – Vladislav Šesták
Kategorie ženy:
1. místo – Marcela Straková
2. místo – Růžena Dědičová
3. místo – Lenka Tomandlová

WWW.RKELEKTRO.CZ
Firma RK elektro s. r. o. nabízí elektroinstalační a zemní práce
· Silnoproudé rozvody – instalace Vašeho domu je záležitostí jednoho týdne
· Elektronické zabezpečovací systémy – pro rodinné domy a ostatní objekty
· Posuvné nesené brány včetně pohonu – včetně zinkové úpravy povrchů
· Zemní práce pásovým minibagrem – výkopy přípojek, základy plotů, garáží atd.
· Zemní práce smykovým nakladačem – rozvoz a nakládka zeminy
· Kontejnerová přeprava do 4 tun – přistavení kontejneru - odvoz suti a odpadu
wwwuuu

tel.: 777 160 432
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REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice

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

květen 2009

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
l

uhlí ořech 2 do automatických kotlů

l

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví
Bílina zaplachtovanými kamiony

l

celoroční prodej dřevěných briket
brikety pytlované
BNA
hnědé uhlí
. DU Y UHLÍ
1
OD SLEV
černé uhlí
Í
ARN
J
brikety

l
l
l
l

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

tel.: 387 995 427, 607 100 980
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 hod. 11.30 – 17.00 hod
sobota 7.00 – 12.00 hod.

9
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MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK
Tel. č. 608 761 236
Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů.
„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“
Montáž, servis a nastavení
antén, satelitů a set-top-boxů
Josef NOVÁČEK
5. května 323, 373 11 Ledenice
Telefon: 603 244 013
e-mail: j.novacek@volny.cz

Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA
Po, St, Pá
Út, Čt
So

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
dle objednání

NOVÁ SLUŽBA PEDIKÚRA

Kompletní servis
na trhu s nemovitostmi
REALITY ZA REÁLNÉ CENY
Přenechte nám starosti s prodejem své
nemovitosti.
Odhad nemovitosti zdarma.
Tel.: 774 721 319, 387 718 383
E-mail: balrea@seznam.cz
www.balrea.cz
Žižkova třída 12, 1. patro, č. dv. 129
370 00 České Budějovice

Navštivte internetové stránky
ledenických rybářů
na adrese www.rybari-ledenice.cz.

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 950 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

