červen 2009

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 29. dubna 2009

Ze zasedání Rady městyse
ze dne 13. května 2009

Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo zemědělství ČR na stavbu
Kanalizace a ČOV pro osadu Zborov s předpokládaným rozpočtem 52 milionů Kč.

Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o průběhu a termínu dokončení II. etapy obtokového kanálu.

Rada městyse schválila:
 smlouvu o dílo s firmou VIALIT Soběslav
spol. s r.o. na opravu místní komunikace
směrem na osadu Růžov a části místních
komunikací v osadách Ohrazení a Zborov.
 návrh plánu na rozšíření hrobových míst
(urny, jednohroby a dvojhroby) na místním
hřbitově v Ledenicích.
 poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městyse Ledenice na předfinancování
projektu Rodinného centra Ledňáček z rozpočtu městyse Ledenice na nákup keramické pece a dalších pomůcek potřebných pro
práci s keramikou. Celkové předpokládané
náklady na projekt činí 80.000,- Kč. V případě, že bude dotace žadateli projektu
v rámci 3.výzvy dotačního programu vyhlášeného MAS Sdružení Růže poskytnuta,
bude s Rodinným centrem Ledňáček uzavřena smlouva o návratném poskytnutí finančních prostředků ve výši 72.000,- Kč.
 žádost pí. Markéty Viktorové na úhradu neinvestičních nákladů v Mateřské škole Zvíkov od 8.4.2009 za docházku dítěte Anežky
Viktorové s tím, že úhrada z rozpočtu městyse je v souladu s podmínkami Rady městyse ze dne 2.8.2006.
Rada městyse doporučuje:
 zastupitelstvu městyse rozhodnout o prodeji pozemků v k.ú. Ledenice žadateli Jiřímu
Toncarovi v souladu s oddělovacím geometrickým plánem č. 1151-27/2009 na zachování biokoridoru.
Rada městyse neschválila:
 žádost pí. Šárky Homerové o poskytnutí finanční podpory na dopravu dítěte Jana Cvacha, který navštěvuje Mateřskou školu
v Mladošovicích. Rada městyse v usnesení
č. 103 ze dne 2.8.2006 schválila podmínky
na poskytnutí finančních prostředků pouze
na neinvestiční náklady určené mateřským
školám, nikoli rodičům na dopravu dětí do
mateřských škol.

Rada městyse schválila:
 návrh dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku s Policií ČR OOP Lišov.
Rada městyse pověřuje:
 starostu městyse zajistit zpracování znaleckého posudku na kaple, kříže, kašny,
sochy, pranýř a pomníky padlých v katastrálních územích Ledenice, Zborov, Zaliny, Ohrazení dle soupisu. Soupis těchto
nemovitostí (nemajících vlastníka) byl
v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce
městyse Ledenice, dle ust. § 135 odst. 1
zák. č. 40/1964 Sb., jako soupis věcí nalezených a opuštěných. Rada městyse doporučuje na základě znaleckého posudku
zapsat do majetku městyse oceněné nemovitosti dle soupisu.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 20.5.2009
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 závěrečný účet městyse Ledenice za rok
2008 bez výhrad dle ustanovení § 17 odst. 7.
 finanční vztah rozpočtu zřizovatele městyse
Ledenice k rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice pro rok 2009.
 rozpočet ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice pro rok
2009.
 odpisový plán ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice na
rok 2009.
 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se zrušují OZV městyse Ledenice:
– OZV č. 3/2008 O ochraně životního prostředí, čistotě městyse a zjištění veřejného pořádku ze dne 24.9.2008
– OZV č. 4/2008 Požární řád městyse Ledenice ze dne 24.9.2008.
 obecně závaznou vyhlášku městyse Ledenice č. 3/2009 Požární řád městyse Ledenice
s účinností 5.6.2009.
 „Prohlášení vlastníka bytového domu č. p.
440 Na Oborách v Ledenicích“ dle ustanovení § 5 zákona č. 72/1994 Sb. o vymezení a
rozdělení jednotek v domě.
pokračování na str. 2

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 08.00 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
adresa: Zborov čp. 102 ( 1.poschodí)
(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
adresa: Zaliny čp. 43 ( přízemí)
(pro voliče ze Zalin)
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.
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)
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
 výkup pozemků v k.ú. Ledenice od vlastníka Státního statku Jeneč v likvidaci za cenu
stanovenou znaleckým posudkem o celko2
vé výměře 2.437 m
 bezúplatný převod pozemků v k.ú. Ledenice od Pozemkového fondu ČR:
– podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999
Sb. pozemky v zastavitelné ploše o celkové
2
výměře 11.465 m
– podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999
Sb. pozemky zastavěné nemovitostmi
2
o celkové výměře 3.788 m
 výkup pozemků v k.ú. Zborov za účelem
výstavby kanalizace a ČOV za smluvní
cenu s tím, že s vlastníky pozemků budou
uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě
kupní. Kupní smlouvy budou uzavřeny
s vlastníky pozemků po realizaci stavby
kanalizace a ČOV neprodleně poté, co
bude vyhotoven geometrický plán na tuto
stavbu.
 směnu pozemků v k.ú. Zborov za účelem
výstavby kanalizace a s tím, že s vlastníky
pozemků budou uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě směnné. Směnné smlouvy
budou uzavřeny s vlastníky pozemků po
realizaci stavby kanalizace a ČOV neprodleně poté, co bude vyhotoven geometrický
plán na tuto stavbu.

 bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Zborov za účelem výstavby
kanalizace a ČOV s tím, že s vlastníky pozemků budou uzavřeny smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene. Smlouvy o zřízení věcného břemene budou uzavřeny s vlastníky pozemků po realizaci
stavby kanalizace a ČOV nejpozději ve lhůtě do jednoho měsíce od vydání kolaudačního souhlasu ve věci předmětné stavby.
 smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a
jízdy v souladu s ustanoveními § 151 písm.
n) zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, které bude zřízeno na pozemku parc. č.
225/6 v k.ú. Zborov . Zastupitelstvo městyse Ledenice schválilo částku 1.666,- Kč za
spoluvlastnický podíl 2/12 tohoto pozemku
s tím, že městys Ledenice je povinným
z věcného břemene. Oprávněné z věcného
břemene jsou:
B. Kramanová, Nedabyle, L. Kümmelová,
Hůrka, I. Michnová, Trocnov.
 prodej pozemků v k.ú. Ledenice žadateli Jiřímu Toncarovi v souladu s oddělovacím
geometrickým plánem č. 1151-27/2009 na
zachování biokoridoru za smluvní ceny
s podmínkou, že na pozemku parc. č.
1221/2 bude zřízeno věcné břemeno pro
oprávněné vlastníky sousedních pozemků
parc.č. 1220, st. 372, 1221/3 a 1210 v k.ú.
Ledenice.
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 prodej části pozemku parc. č. 4632/3 v k.ú.
Ledenice žadatelce paní J. Vondráškové za
smluvní cenu s tím, že zajistí vlastním nákladem zhotovení geometrického plánu na
oddělení části pozemku.
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
 nový návrh Obecně závazné vyhlášky městyse Ledenice O ochraně životního prostředí, čistotě městyse a zajištění veřejného
pořádku.
Zastupitelstvo městyse zamítlo:
 na základě zápisu Stavebního úřadu Ledenice o místním šetření ze dne 18.5.2009
prodej částí oplocených pozemků v k.ú.
Zborov, které jsou odděleny z původní PK
parcely 2459 ve vlastnictví městyse Ledenice:
2
– část parc.č. 691/2 (149 m ) žadatel Miloslav Vondruška
2
– část parc.č. 692/2 (116 m ) žadatel Ing.
Michal Vazač
2
– část parc.č. 696/2 (76 m ) žadatel Jan
Klečka
2
– část parc.č. 701/2 (25 m ) žadatel Ladislav Mlčák
2
– Celková výměra: 366 m
 Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu
jednáním o směně shora uvedených pozemků v k.ú. Zborov, nebo o případném finančním vyrovnání s vlastníky pozemků za
části pozemků, které se nachází na protilehlé straně podél místní komunikace PK
2459, které jsou územním plánem určeny
pro bytovou zástavbu.

PROJEKT ENERGIE
PRO JIHOČESKÝ VENKOV
7.7.-10.7. a 13.7.-16.7.09 vždy od 19.00 proběhne na zámku v Nových Hradech kurz projektu Energie pro jihočeský venkov.
Cílem kurzu je seznámit veřejnost s možnostmi využití alternativních zdrojů energie, proto je kromě přednášek plánovaná i exkurze.
Kurz je bezplatný. Absolventi kurzu získají certifikát.

Po dokončení výstavby chodníku v ul. Dr. Stejskala v Ledenicích, požádal městys Ledenice Správu a údržbu silnic v Č. B. o osazení vozovky
svodidly v okolí autobusové zastávky. V krátkém termínu, koncem května, již byl nebezpečný úsek silnice svodidly osazen.

INFORMACE OBČANŮM
Místní knihovna v Ledenicích bude v termínech
od 15. do 18. června a od 9. do 16. července UZAVŘENA.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Dne 5. května 2009 bylo odvezeno sebrané šatstvo a další potřeby
do vagónu v Č.B. a odtud do humanitárního skladu v Praze.
Děkuji všem dárcům i ženám, které sběr prováděly. Navíc je třeba
poděkovat chlapcům z 9. třídy ZŠ, kteří byli velkou pomocí při přenášení a nakládání balíků při odvozu.
S.K.

Témata:
¡ využívání sluneční energie pro výrobu teplé vody
(sluneční kolektory)
¡ využití fotovoltaických panelů na výrobu elektrické energie
¡ problematika hospodaření s vodní energií
¡ úloha vody v krajině
¡ zkušenosti s provozem fotovoltaické elektrárny
¡ udržitelná energetika nutná k přežití civilizace
¡ biotechnologie
¡ prognózy spotřeby energie
¡ možnosti získání podpor pro projekty využívající alternativní
zdroje energie
¡ bioplyn
Za Ústav fyzikální biologie JU a Castech – novohradské sdružení
pro povznesení věd a technologií srdečně zve Mgr. Naďa Štysová
Zájemci přihlaste se na mail: Nada.Stysova@seznam.cz
Program bude uveden na webových stránkách Castech-nh.xf.cz
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí“
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Další úsek protipovodňové ochrany Ledenic dokončen
Tip na procházku
V květnu byla dokončena další a také nejvýznamnější ze staveb protipovodňové ochrany Ledenic – obtokový kanál. Bude odvádět vody
z přívalových dešťů od silnice na Trocnov, přes Mysletínskou cestu
k Budějovické silnici. Tam je nad benzinovou čerpací stanicí napojený
na dříve vybudovaný kanál s odtokem do Slavíčku. Investorem stavby
je Zemědělská vodohospodářská správa. Stavbu prováděla firma
ZVÁNOVEC. Projekt zadal a uhradil městys Ledenice – zpracoval Ing
Vaclík – firma VH TRES. Vodní dílo po kolaudaci přechází do vlastnictví, správy a údržby městyse.
Ohlédněme se při této příležitosti zpět – co bylo pro ochranu obce
před povodněmi vykonáno od srpna 1997. Vždyť mnozí z nás nevěřili, že
se podaří dovést protipovodňovou ochranu Ledenic až do tohoto stadia.
Po extrémní povodni v srpnu 1997 obec zadala vypracování studie
protipovodňové ochrany obce. V prosinci 1997 byla studie dokončena.
Ve studii je podrobně zmapováno povodí Spolského potoka nad Ledenicemi a v celém katastru včetně průtoků při povodních v roce1997
a podle archivních záznamů v roce 1925. Vyhodnocuje množství povrchových odtoků od Třebotovic, Kališť, Zalin, Ohrazení, Růžova, Mysletína a od Vápenického kopce. Studie neřeší jenom jaká opatření je
třeba provést, ale také v jakém pořadí stavět, aby nedošlo k ohrožení
domů podél dolního toku Spolského potoka, zejména v Lazenské ulici
a ve Zdržku. Proto také nebylo možné vyhovět návrhům některých občanů, kteří preferovali většinou řešení, která ochrání jejich domy, ale
neberou v úvahu následky pro sousedy.
Nastalo období, kdy bylo hlavním úkolem nechat vypracovat projekty jednotlivých staveb a získat finanční prostředky na jejich realizaci. Nebylo to zrovna jednoduché, protože v té době řešila stejný
problém mnohá města a obce téměř v celé republice, jejichž situace
byla mnohdy výrazně naléhavější.
Podařilo se realizovat stavby v následujícím pořadí (ceny jsou včetně projektové dokumentace).
Období realizace Název díla
1998
1998-2000
2000
2000-2001
2001

2004-2005

2005-2006

2006-2007
2008-2009

Celkem

Kč

Projektové práce
500 000
Obnova rybníka Kačerovec
12 936 000
Bezpečnostní přeliv Slavíčku
2 100 000
Odbahnění a oprava hráze
7 580 000
rybníka Lazny
Bezpečnostní přeliv rybníka
140 000
Parčáček
Odvodňovací žlab na Náměstí
400 000
u Fenclů
Obtokový kanál 1. etapa
5 800 000
– od Budějovické silnice
a odbahnění Slavíčku
Projektová dokumentace
237 000
na zvýšení hráze
a bezpečnostní přeliv rybníku
Dolní Hradský
Úprava bezejmenného toku
560 000
v horní části Ledenic (od Růžova)
Obtokový kanál 2. etapa
9 030 000
– od Trocnovské silnice
k Budějovické.
39 283 000

Připomínáme také, že značné prostředky městys vynaložil na odstraňování následků povodní nejen v Ledenicích, také v osadách, zejména v katastru Zborova.
V roce: 2000
1 130 000,610 000,2008
2 000 000,celkem 3 740 000,-Kč
Celková částka 43 023 000,- Kč je součtem významnějších investic
do protipovodňové ochrany obce a do oprav povodňových škod od roku
1998. K pokrytí této částky se podařilo získat 30 500 000,- Kč z mimořádných dotací a také připomínáme dar občana ve výši 200 000,- Kč.

Pro rozpočet městyse to vše znamenalo a bude znamenat omezení
některých jiných výdajů. Jen tak bude možné dokončit protipovodňové
stavby a také tato vodohospodářská díla udržovat. Zvláště je nutné vybudovat hráz a bezpečnostní přeliv u rybníka Dolní Hradský. Práce na
zrychlení přítoku od Růžova byly totiž na naléhání občanů a po neseriozní medializaci již dokončeny.
Na závěr děkujeme občanům, zvláště pak členům Místní organizace
Českého rybářského svazu Ledenice za dobrovolnou práci na údržbě
rybníků. Poděkování patří také občanům a zemědělským podnikům,
kteří v rámci pozemkových úprav souhlasili s výměnnou pozemků na
trase obtoku. Je možné, že podél kanálu vznikne nová vycházková trasa. I to by jistě bylo příjemné.
Zastupitelstvo městyse Ledenice

N Á Z O R Y

Č T E N Á Ř Ů

Pálení čarodějnic
Jak jistě víte, u Horní Jámy postavili rybáři altánek s nápisem:
pro ledenické občany.
„Děkujeme“. Myslím a není to jen můj názor, ale i mnoha místních lidí, že při stavění májky se ledeničtí rybáři chovají jako dravci!
Že vybírají dobrovolné vstupné, budiž. Ale při posezení dostane člověk na něco chuť, ale ty ceny! Deset deka kapra uloveného v místních vodách 30 Kč. To znamená, 2 kilový kapr za 600 Kč. Vím,
třetina odpad, práce, olej, mouka, sůl, ale pěkná cena, ne? Rybí polévka do umělého kalíšku 25 Kč, dobrou chuť! Nevím, co tím chtějí
dokázat, snad konkurovat Zemi živitelce, kde se sjedou lidé z celé
ČR. Najdou se, co řeknou, tak si to nedávej, ale chci tím říct, že rybáři chtějí zbohatnout na ledenických občanech? Nebo je odlákat od
hezkého večera?
Pavel Holomel
Vážený pane Holomele,
vězte, že ledeničtí rybáři se nechtějí při stavění májky a podobných akcích na někom obohacovat či někomu konkurovat. Naopak,
před čtyřmi roky jsme ve spolupráci s městysem Ledenice obnovili
stavění májky a vzali jsme na sebe odpovědnost spolupořadatele se
zajištěním prostředí, občerstvení, hudební produkce atd. Ano, tímto
vším na sebe berete zodpovědnost od A až do Z, to znamená od přípravy stromu na májku až po finální úklid (stavba velkého stanu a
podia je zajišťována ve spolupráci s pracovníky údržby městyse).
Tím říkáme, že jsme jedni z těch, kteří podporují dění v obci a aktivně se na něm podílejí svojí činností.
V žádném případě nechceme zbohatnout na občanech, kteří nás
přicházejí podpořit či se s námi přijdou jen pobavit. Ceny jsou kalkulovány na základě všech započítaných nákladů, nechci nějak více
hovořit o tom, zdali jsou srovnatelné s podobným akcemi atd.
Pro účely májových oslav bylo využito 9 kaprů z revíru Horní
Jáma. Ostatní potraviny či polotovary jsou nakupovány v běžných
obchodních řetězcích (doklady evidovány v účetní knize).
Dobrovolné vstupné (vybráno 2 027,- Kč) bylo využito na zaplacení nákladů za hudební vystoupení skupiny Vrána (2 000,- Kč).
Skupina S.A.M. se vzdala finančního honoráře, z podzimních výlovů našich rybníků jim budou darovány ryby (2 ks kapra na osobu).
A teď konečná kalkulace.
Po odečtení nákladů za režijní materiál, potraviny, polotovary
a občerstvení (jídlo, pití) pro obě účinkující skupiny přinesla májka
do pokladny ledenických rybářů 3 247,- Kč. Když vezmete částku
3 247,- Kč a proti tomu postavíte minimálně týdenní starosti 15 dobrovolníků z naší organizace, tak možná pochopíte, že tady o peníze
opravdu nejde.
Pozn.:
Tak jako každým rokem není prodej nápojů o májce v režii ledenických rybářů, akci si samostatně zajišťuje „Veselá klobása“.
I letos bude příspěvek z májky využit na zarybnění Horní a Dolní
Jámy (zarybnění proběhne koncem května 2009 ve výši investice
12 000,- Kč = cca 80 ks kapra).
Roman Dědič, jednatel MO ČRS Ledenice
Příspěvky vyjadřují výhradně názor čtenáře (autora příspěvku), nijak
nevyjadřují názor redakce ani vydavatele Ledenického zpravodaje.
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VENKOVSKÁ TRŽNICE
MAS sbírá informace

V měsíci květnu byla v Zalinech dokončena výstavba nového kanalizačního řadu a příjezdové komunikace k nové zástavbě rodinných domků.

Růže opět s rekordem
Chci napsat o cykloturistické Jízdě pro Růži, která měla v sobotu 9. května již svůj osmý ročník. Nejedná se o závod, a proto se vnucuje otázka, o jaký rekord se mohlo jednat. V minulém
roce přijelo na start jízdy před borovanskou radnici 150 cyklistů. Někteří se připojili k hlavnímu
peletonu cestou po 13ti obcích, zapojených do Sdružení Růže. Vzhledem ke zvolenému letošnímu termínu se řada pravidelných účastníků jízdy omluvila, a proto jsem předpokládal účast nižší
až o 30 jezdců. O to bylo větší mé překvapení, že nás letos jelo 179! Je zajímavé, kdo a odkud
přijel. Tradičně nejvíce jich bylo z Borovan a jejich místních částí – 83! Z Českých Budějovic
přijelo 33, z Ledenic 13, z Olešnice 12, z Trhových Svinů 8, ze Srubce 7, z Miletína u Lišova 4,
z Třeboně a Českého Krumlova po 3, po 2 ze Strážkovic, Zlivi, Žáru a Svatého Jana nad Malší a
po jednom z Jindřichova Hradce, Velešína, Kaplice,
Lniště a Nových Hradů. Mimo uvedené jezdce se ještě
několik dětí vezlo u tatínka na sedačce a i zde vytvořila
rekord nejmladší účastnice – jedenáctiměsíční slečna
z Českých Budějovic. Rekordní byl i věk nejstaršího
účastníka Antonína Kopeckého z Borovan – 83 roků,
který opět ujel nejen všech 80 km, ale v posledních kopcích ukázal záda svým padesátiletým kolegům. K rekordům je asi možné přičíst i opravdu ideální počasí, i když
zatím nám nikdy při jízdě nepršelo, dokonce ani na svátek svaté Žofie! Již tradičně nás mile překvapilo přijetí
v projížděných obcích, které se většinou předháněly
v pohostinnosti. Díky patří i Sdružení Růže za drobné pohoštění, také za prémii účastníkům – 50 katalogů turistických zajímavostí a skanzenů v ČR. Stále rostoucí počet
účastníků Jízdy pro Růži dosvědčuje jejich spokojenost,
kterou nepokazí ani případný drobný nedostatek. Zásluhu na tom mají všechny navštívené obce i sponzor akce
Sdružení Růže.
Josef Malík, odpovědný za akci

Venkovská tržnice
je projekt, na kterém
spolupracuje 7 mikroregionů z celé naší republiky. Projektem chceme
podpořit místní podnikatele i spolky na úrovni každého regionu, informovat o jejich aktivitách
a nabídce a umožnit jim sebeprezentaci ve
sdílené databázi. Tato databáze by měla mít
tištěnou formu i formu aktualizovaných webových stránek. Je jasné, že tištěná forma
rychle zastarává, tištěný katalog, který bude
distribuovaný do všech domácností regionu
zdarma, bude mít ale také funkci propagační
a informační. Bude obsahovat návod, jak používat elektronickou verzi katalogu na webových stránkách a k čemu všemu bude možné
elektronický katalog využít.
Během léta budeme pracovat na přípravě databáze. Na území všech 23 obcí našeho mikroregionu budou proškolení tazatelé
navštěvovat podnikatele, firmy i představitele různých organizací spolků i občanských aktivit.
Doufáme, že se nám podaří sestavit
ucelenou a unikátní databázi, která nám
umožní prezentovat a propagovat náš region
a šikovné lidi v něm nejen místním lidem, ale
i chalupářům a dalším návštěvníkům a klientům z blízka i z daleka.
Prosím proto, mějte s tazateli trpělivost!
Věříme, že se vám investice do času nám
věnovaného mnohonásobně vrátí.
Zuzana Guthová, manažerka
Místní akční skupiny Sdružení Růže

Děkujeme všem přátelům a známým za účast na posledním rozloučení s panem Jiřím Kolářem, které se
konalo dne 25.5.2009. Děkujeme všem za květinové
dary a členům hasičského sboru, kteří při obřadu stáli
čestnou stráž.
Rodina Kolářova, Ledenice
Účastníci Jízdy pro Růži při zastávce v Ledenicích.

červen 2009

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci červnu oslaví své jubileum:
70 let
Petr Roch z Ledenic
Karel Nováček z Ledenic
Pavel Tůma z Ledenic
Jaroslava Duchoňová z Ledenic
75 let
Bohuslav Vlášek z Ledenic
Miluše Svobodná z Ledenic
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 12. května 2009 proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků do
života. Malé slavnosti se zúčastnilo 5 miminek 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.

80 let
Ladislav Pomije z Ohrazení
Jiřina Tůmová z Ohrazení
Miloslava Slepičková z Ledenic
84 let
Alois Dvořák z Ledenic
85 let
Drahomíra Fojtů z Ledenic
86 let
Anna Keslová z Ledenic
87 let
Marie Janáčková z Ledenic
93 let
Růžena Žahourová z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Jiřím Kolářem z Ledenic,
zemřel dne 18.5. 2009 ve věku 61 let
t s panem Marianem Holubem
z Ledenic, zemřel dne 25.5.2009
ve věku 53 let

Na fotografii zleva: Lucie Hurtová z Ledenic, Marcela Bendíková ze Zborova, Markéta a Tomáš
Papouškovi z Ledenic, Lucie Řimnáčová z Ledenic.

Stavění májky a slet čarodějnic
a čarodějů v Zalinech
30.dubna jsme se po roce opět sešli k tradičnímu stavění májky,ale také jsme uspořádali
II.ročník sletu čarodějnic a čarodějů.
Maminky s dětmi vycpaly dvě čarodějnice, jednu jsme připevnili na májku a druhou jsme
postavili na vrchol vatry, kterou připravili hasiči.
Májka byla postavena kolem osmnácté
hodiny a děti, převlečené za čarodějnice a
čaroděje a s vyzdobenými košťaty, se těšily
na čarodějnické soutěžení. Přišly i tři
opravdové čarodějnice, ale soutěžení nám
překazilo počasí. Asi po hodině přestalo
pršet a děti se mohly konečně předvést ve
svých kostýmech a ukázat svá dokonalá
košťata v soutěžích.
První čarodějnickou soutěží bylo létání
na koštěti a odměnou byli želatinoví hadi.
Při druhé soutěži se děti vžily do role zlé ježibaby a nosily Mařenku na lopatě. Za svou
šikovnost dostaly čokolády. Třetí soutěží
byla chůze přes položený žebřík, takže taková malá módní přehlídka. Děti si vysoutěžily upíří zuby, samozřejmě želatinové.
Další soutěžení nám bohužel opět překazilo počasí.
Po setmění se zapálila vatra a čarodějnice a čarodějové létali kolem ohně.
Všechny místní čarodějnice magickou
noc přežily a hasiči statečně hlídali májku
až do rána.
Markéta Viktorová
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Z OHRAZENÍ
V sobotu 9. května uspořádal osadní výbor
v Ohrazení soutěžní odpoledne s názvem
Vítání jara. Soutěžilo se ve cvrnkání kuliček do důlku, v hodu gumovkou, rybolovu a
dalších netradičních sportech. Po náročných soubojích si všechny děti, a letos jich
soutěžilo 28, pochutnaly u táboráku na opečených špekáčcích.
OV

SENIOŘI
komunikují
V týdnu od 7.9. do 11.9.2009 pořádá
společnost Ledax o.p.s. v Ledenicích ve
spolupráci s Nadačním fondem Livie a Václava Klausových, s Nadací České spořitelny
a se společností T-Mobile Czech Republic,
a.s. kurz pro seniory.
Cílem tohoto projektu je seznámit seniory se základní obsluhou PC a internetu,
naučit je používat mobilní telefon a platební kartu.
Kurz je bezplatný a je určen pro seniory, kteří neměli dosud možnost seznámit
se s používáním a využitím komunikačních prostředků.
Jedná se o 14 hodinový kurz, který proběhne v průběhu jednoho kalendářního
týdne po 3 hodinách denně. Náplň kurzů:
12 hodin PC, 1 hodina výuky používání
platebních karet a 1 hodina výuky používání mobilního telefonu.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte
Ivetu Petráňovou na tel. čísle: 724 63 43 67
nejpozději do 16.8.2009.

Rodinné centrum Ledňáček

Program na červen 2009
Ó Čtvrtek 4. 6.
od 10.00 do 12.00

Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 8. 6.
od 16.30 do 18.30

Výroba vlněných ovcí
Namalovat a polepit ovci opravdovou vlnou zvládne za pomoci maminky i velmi
malé dítě.

LEDŇÁČEK
rodinným centrem
Někteří z Vás už možná zaznamenali,
že Mateřské centrum Ledňáček se změnilo
na „Rodinné centrum“.
K této změně nás přivedla skutečnost,
že služby centra nevyužívají jen maminky
s dětmi. Mezi naše návštěvníky a účastníky
našich akcí a kurzů patří i ostatní členové
rodiny – a to je teď patrné i z nového názvu.
Mgr. Adéla Chadimová

Ó Čtvrtek 11. 6.
od 10.00 do 12.00

Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 15. 6.
od 16.30 do 18.30

Savování
Chcete si s dětmi vytvořit něco originálního? Přineste si jednobarevné tričko, kšiltovku, tašku nebo třeba ubrus. Uvidíte,
jaké se s obyčejným Savem dají dělat zázraky.

Ó Čtvrtek 18. 6.
od 10.00 do 12.00

Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 22. 6.
od 16.30 do 18.30

Máme zavřeno – dovolená
Ó Čtvrtek 25. 6.
od 10.00 do 12.00

Máme zavřeno – dovolená
Ó Pondělí 29. 6.
od 16.30 do 18.30

Tluče bubeníček
Tanečky, písničky, říkadla a hraní na hudební nástroje.
Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost
je dobrovolný.
Program i herna jsou přizpůsobeny dětem od 0
do 6 let.
www.rclednacek.cz

červen 2009
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HOBBY IV – Lodní modelářství a turistika
aneb vzpomínka na Frahelž
Přes zimu v dílnách,od jara do podzimu
v přírodě a na vodě.Ta ostatně k lodním modelářům patří a po dlouhé zimě v dílně se každý
kluk těšil na to, až svoji práci řádně ozkouší na
rybníce.
Už tehdy si každý modelář svého modelu
lodě považoval a zacházel s ním naprosto jinak, než se zakoupenou lodičkou. A je tomu
tak dodnes. Své vlastní práce si přece jenom
každý považuje. Ještě z počátku osmdesátých
let se u nás stále stavěly modely bez dálkového
ovládání. V té době soutěže zcela ovládali kluci ze Zborova a Ohrazení. Bohuslav a Jan
Klečkovi, Pavel Šíma, Jaroslav Juhas, Václav
Soukup a další. Pavel Šíma byl jedním z prvních, kdo si dodal odvahy postavit model na
dálkové ovládání a začít dobývat pro Ledenice
trofeje. Jednou z nejcennějších v kraji byl tehdy velešínský „Argonaut“. Jenom jednou se
jej podařilo získat do Ledenic. Zato další oblíbená soutěž „O pacovský pouťový koláč“ se
nám plně dařila. Nejvíce úspěchů (koláčů)
pro Ledenice vyhrával Miloš Jarůšek. V této
době už modely nabývaly na větší estetice a
spolehlivosti. Na soutěže se jezdilo do Českých Budějovic, Českého Krumlova, Velešína, Kamenice nad Lipou, ale i mimo kraj do
Vysokého Mýta, Bučovic, Jablonce nad Nisou, Plzně, Lednice na Moravě a také až do Rimavské Soboty. Prostě „Ledenická 50“ začala
být známa po celé ČSSR.

Karetní turnaje
1. V sobotu 11.4. se odehrál turnaj v bulce.
Sjelo se 48 hráčů, zatím nejvíce ze 7 turnajů, které se zde hrály. Šestnáct bylo
ledenických hráčů, z toho dvě ženy. Konečně se z vítězství poprvé radoval domácí karbaník. Ač přišel poprvé, hned
zvítězil. Vítězem se stal Jiří Homer, nahrál 232 Kč a odnesl si hlavní cenu, sud
piva.
Další pořadí:
2) Hovorka J. z Č.B.
3) Smrčka M. z Bukové
4) Čížkovský S. z Ledenic
5) Holomel P. z Ledenic
6) Petričák F. z Ledenic
Ceny dostali všichni a po turnaji zahrál
vítěz na harmoniku, kde ti co zůstali, nelitovali!
2. V pátek 24.4. se hrálo prší.
Druhý turnaj z 5 v tomto roce vyhrál
Tonda Karchnár, druhý Pavel Holomel,
třetí Jiří Jindra. Hrálo 24 ledenických
karbaníků. Přijďte si zahrát i vy, další
prší bude před ledenickou poutí a i ženy
jsou vítány.
Děkuji všem sponzorům
Pavel Holomel

Úspěchy byly mnohdy ale také střídány i
neúspěchem. Třeba takový utopený model při
soutěži, to mohla být i docela ostuda. Špatné
utěsnění nebo nepříznivé počasí a bylo…!
Při jedné poslední soutěži v podzimní sezoně se tato nepříjemná příhoda stala i v Ledenicích na Lazně. Ke vší smůle ještě v takové
hloubce, že model byl skutečně pohřben. Majitel se s ním musel skutečně rozloučit. Nikdo
však netušil,že to nebude na dlouho a navazovat bude příhoda další. V té době v rybníce
byli dva velcí sumci a rybáři doslova o závod
dělali vše pro jejich chycení na prut. Jeden již
byl venku a celé tři týdny trvalo, než přišel
další záběr tzv. na vlečenou a zrovna nejznámějšímu rybáři z Ledenic a taktéž tátovi dvou
modelářů – panu Vitouškovi. V momentě těžkého záběru ode dna se seběhlo několik dalších přísedících rybářů s podběráky a snahou
pomoci.Ovšem ten výsledek …! Vášnivý rybář takovouto věc těžce nese – ještě ke všemu
před kamarády. Panu Vitouškovi se po těch létech ještě jednou omlouváme, ale díky jemu
dostal majitel lodičku zpět. A sumec? Ten si
ještě dlouho klidně ležel u dna rybníka.
Přišlo také období několika let, kdy jsme
do Ledenic vozili stále pouze čtvrtá místa –
tzv. bramborové medaile. Bylo jich snad tolik,
že by některý modelář nemusel na zimu brambory ani kupovat. Smůla se po šesti létech protrhla až v Plzni. Pepa Krauskopf při velkém
napětí v rozjížďkách o 3.- 5. místo byl nejlepší.
Dodnes mnozí vzpomínáme na to vypjaté odpoledne. Od té doby o medaile nebyla nouze a
ledeničtí modeláři byli opět silným obávaným
favoritem.
V osmdesátých létech je „Ledenická 50“
známa nejenom v místě a okolí, ale všem lodním modelářům po republice také, protože pod
stejným názvem jsou zde pořádány nejenom
soutěže, ale i výstavy. Po roce 1984 po vstupu
do svazarmu se oddíl stává klubem.Dochází
k velkému technickému vybavení a zdokonalení modelářské práce. Začaly se stavět ve větším počtu dálkově ovládané modely. Jeden
z prvních a velice pěkných modelů od Pavla
Šímy bude vystavován letos na modelářské

výstavě o pouti v Ledenicích.V této kategorii dalšími úspěšnými reprezentanty Ledenic byli Vladislav a Jaroslav
Šestákovi, Josef Krauskopf, Jan Žahour, Radek a Martin Pavlovi, Josef Janda, Pavel Brabec, Jiří Volf, Michal Kalousek, Jan Horáček,
Zdenek Vitoušek, Jan Kopal a další.
Práce na modelech přinášela nejenom znalosti se speciálním dřevěným materiálem,
plasty a lepidly, ale i s tmely a barvami. A práce s modelem lodě na vodě i určitý adrenalin.Vybavení od Svazarmu na tu dobu bylo
velmi dobré – avšak odvozené i od výsledků.
Volný čas v té době byl ale věnován i bádání
v přírodě a cyklistice. Jelikož rodiče byli
ochotni klubu věnovat i svůj čas a pomáhat,
mohli si kluci pravidelně na začátku prázdnin
dovolit desetidenní stanový tábor na řece Lužnici u jezu ve Frahelži. Zvyšování fyzické
zdatnosti a sbírání nepočítaných nádherných
zážitků. To byla odměna za práci odvedenou
ve školním roce. Desetidenní tábor s výjezdy
na kolech za krásami jižních Čech a exkurzemi do zajímavých výroben, ale i třeba do
CHKO Třeboň v rezervaci chodit pozorovat
vzácné ptáky. Poznávání krás u Lužnice a třeba i osvěžující koupel pod vodopádem z bubnu jezu jsou nezapomenutelné zážitky. Pan
Pavel u vojenské polní kuchyně by dnes určitě
zastínil i kuchaře pana Stupku. Jeho jídla byla
opravdu gurmánsky těžko dostižitelná. Však
dodnes mnohý z bývalých modelářů na jeho
kuchyň a zážitky od Frahelže vzpomíná.
Na podzim se zase všichni s chutí vraceli
do dílny u Jelínků stavět nové modely lodí a
učit se novým postupům při práci s modelářským materiálem a vyrobit něco konkurence
schopnějšího.
Jaká byla ta další sezona v dalším desetiletí
si budete moci přečíst v příštím zpravodaji –
HOBBY – léta porevoluční.
Omlouvám se všem dalším nejmenovaným modelářům, bylo by to na celou stránku.
Za KLoM Ledenice, Jiří Hinterhõlz

TJ SOKOL Ledenice – šachový oddíl
Hráči šachového oddílu Sokola Ledenice
se v uplynulé sezóně 2008/2009 účastnili
bojů ve III. divizi družstev Jihočeského kraje
v klasickém šachu. Družstvo složené výhradně z ledenických hráčů se stalo raritou
mezi ostatními družstvy posílenými hráči I. a
II. divize.
Bez zkušeností se závodní šachovou hrou
zaplatilo „nováčkovskou“ daň a skončilo
v celkovém umístění na 10. místě s jednou
výhrou. Nadšení ke hře nikoho z hráčů neopustilo a tak můžeme vzkázat – šachy se
v Ledenicích hrát budou!

Kromě III. divize se v Ledenicích hrál od
10.9.2008 do 14.1.2009 Šachový přebor Ledenic v klasickém šachu (2 + 1 hod./partii)
s tímto výsledkem:
1. Jindra J.
2. Tomek M.
3. Cajkář R.
Turnaj v rapid šachu (25 min./partii) hraný od 18.2 2009 do 11.3.2009 skončil tímto
pořadím:
1.-2. Pouzar Fr., Jindra J.
3.-5. Tomek M., Cajkář R., Kohout J.
Josef Jindra
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HASIČI ZOO OPĚT V JEDNOM KOLE
V letošním roce se mladí hasiči již poněkolikáté připravovali na první vážné měření sil se
soupeři na chatovém táboře u rybníka Dvořiště. I když počátek jara byl dlouho studený, přece jen se koncem dubna počasí umoudřilo a
tak byl náš pobyt úspěšný. O stravu se starala
naše polní kuchyně a o náplň volného času
mladých hasičů parta vedoucích a instruktorů.
Kromě nácviku základních disciplín jsme stihli i vyhodnotit dlouhodobou soutěž – hasičský
desetiboj, no a nesměla chybět ani tradiční
noční stezka odvahy. Nejvíc času jsme ovšem
věnovali cvičení, protože nás jako pořadatele
čekalo jarní kolo soutěže Plamen a jako domácí
jsme samozřejmě, před očima rodičů, prarodičů i ostatních přihlížejících, chtěli dosáhnout
co nejlepších výsledků. Podle zavedené tradice se jarní kolo hry Plamen odehrávalo u stejného pořadatele jako kolo podzimní. To
znamená, že hostitelem letošního jarního kola
pro obvod Borovansko bylo opět Ohrazeníčko. Na předběžném jednání v Roudném bylo
dohodnuto, že termín konání bude 9.5.2009.
Pořadatelé se rozhodli všechny disciplíny, které se v našem obvodě na jaře běhají, postavit na víceúčelovém hřišti ve
středu obce. Protože velká část hřiště má travnatý povrch a v týdnu před
inkriminovanou sobotou vydatně pršelo, zažili pořadatelé horké chvíle.
Naštěstí se ve středu počasí umoudřilo, takže ve čtvrtek a v pátek mohly
být postaveny dráhy na všechny štafety i na požární útok. Na louce nad
hřištěm vyrostly stany, ve kterých bylo organizační zázemí a od rána zde
kouřila i polní kuchyně SDH Ohrazeníčko, která zajišťovala stravu pro
všechny zúčastněné. Tady náš dík patří Fandovi Kadlecovi, našemu
dvornímu kuchaři. Rovněž stroj na pikadory se skutečně po dobu konání
celé soutěže nezastavil. Protože se do letošního ročníku, k naší velké radosti, přihlásily nové sbory, a stávající nijak výrazně svou účast neomezily, očekávali jsme ráno více než 250 soutěžících. Pokud si k tomu
připočtete vedoucí, řidiče, technickou četu a diváky, dostanete se skutečně na zajímavá čísla. Nicméně díky dokonalé organizaci jsme začali
ráno přesně tak, jak bylo psáno v organizačním zabezpečení – tedy v 9
hodin.Všichni soutěžící byli ukáznění, rozhodčí rozhodovali na úrovni,
takže ve 14 hodin 30 minut mohly být vyvěšeny výsledky, svolán nástup
a proběhlo vyhlášení. V okresním kole nás budou reprezentovat družstva ZOO, Lišova, Horní Stropnice a Nových Hradů. Držme jim palce!
Vedoucí MH ZOO

MÍSTNÍ KNIHOVNA LEDENICE
nabízí svým čtenářům literární novinky
Beletrie pro dospělé:
Vaňková Ludmila
Brown Sandra
Christie Agatha
Mc Bain Ed
Vandenberg,Philipp
Parker Robert B.
Kuťák Jaroslav
Marounkov, Hana
Javořická Vlasta
Pro děti a mládež:
McCombie Karen

– Genesis
– Svědkyně
– Vražda na faře
– Smrt staré posluhovačky
– Vdovy
– Osmý hřích
– Vysoké sázky
– Nahé povídky
– Cesta do hlubin psí duše
– Do cizích rukou
– Pyšný dům
– Šíleně ulítlá Tilda
– Šílená megastydlivka
– Špalíček lidových písní

Krček Josef
Čtvrtek Václav
– Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni

ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte

Díl 4. Třídění a využití plastů
§ Plastový odpad tvoří 15 % celkového množství komunálního odpadu. Každý Jihočech průměrně vytřídí 6,4 kg plastů, což není k
zahození. Téměř 4 tisíce tun plastů tak neskončí na skládkách odpadů, ale je dále využito. Přepočítávání úspor u plastů na např.
spotřebovanou ropu je poněkud složité, a tak lze říci, že tímto
způsobem bylo zabráněno, aby přes 570 vagonů s odpadem
skončilo na skládkách, což potvrzuje, že třídění odpadů má
smysl!
§ Možná vás to překvapí, ale v recyklaci plastů patříme k jedněm
z nejlepších v Evropě
§ Jaký je osud plastů odložených do kontejnerů na třídění ve městech a obcích? V našich krajích je nejvíce recyklovaným plastem
PET z lahví. Zpracování PET lahví předchází jejich třídění na
dotřiďovací lince, kde se rozdělí podle druhu a barev. U zpracovatele se PET lahve namelou na jemné vločky, tzv. flakes, které
se vyperou ve vodní lázni kvůli odstranění víček, etiket, zbytků
lepidel a také zbytky nápojů.
§ Z vypraných vloček se například v Plané nad Lužnicí taví a vytlačují textilní vlákna pro výrobu netkaných textílií, zátěžových
koberců, koberců do automobilů, izolací do bund a spacáků, fleecové bundy apod
§ V Jílovém u Prahy se z vymytých vloček zase vyrábí nové PET
lahve. Recyklát je použit na výrobu jádra lahve a povrch se potáhne novým, nepoužitým materiálem, čímž se dosáhne stoprocentní nezávadnosti lahve. Výroba takovýchto lahví je levnější
než výroba z primární suroviny.
§ Třídí také fólie a sáčky, plastové obaly od potravin, kosmetiky
nebo domácí chemie, plastové kbelíky, pěnový polystyren a další
druhy. V Lázních Bohdanči je zařízení, které dokáže z některých
vybraných druhů odpadních plastů za tepla lisovat umělá prkna,
zahradní nábytek, parkovací rošty apod.
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FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI
BAVOROVICE – LEDENICE 1 : 5
A to není vše! Hned v následujícím kole vybojovala
naše mladší přípravka další bod za remízu s Lišovem
2:2. Je tady – dvouzápasová šňůra bez prohry! V těchto dvou utkáních se mezi střelce zapsali Petr Farkota
3x, Josef „Pepíno“ Kubík 3x a Filip Havrda 1x.
Skvěle zahrál ale celý mančaft, včetně předškolních benjamínků. Celkem se ve dvou zápasech
vystřídalo neskutečných 22 hráčů! … a víc než
30 maminek, tatínků, babiček a dědečků. Děkujeme! A zveme Vás všechny na poslední domácí utkání proti v tabulce druhému Kamennému
Újezdu, v pátek 5.6. od 17.00 hodin.
Robert Čouza, Foto: Pavlína Vazdová Pravidlo č. 1 – Bojovat!

Ukázkové pokrytí balonu v podání kapitána Pepína.

Oslava vítězství

PROGRAM MISTROVSTVÍ EVROPY
V SOFTBALU JUNIORŮ
úterý 30. června až sobota 4. července 2009 LEDENICE
úterý 30. června

DOPROVODNÝ PROGRAM
14.00 divadelní představení ŠÍPKOVÁ
RŮŽENKA v podání divadelního
souboru J. K. Tyla z Č. B.
vstupné: 30 Kč

14.00 zápas Chorvatsko – Izrael
18.00 zápas Dánsko – Česká republika
DOPROVODNÝ PROGRAM
17.00 slavnostní zahajovací ceremoniál
vystoupení roztleskávaček SHARKS
Ledenice

sobota 4. července

středa 1. července
10.00 zápas Chorvatsko – Dánsko
12.00 zápas Česká republika – Izrael
15.30 zápas Izrael - Dánsko
18.00 zápas Česká republika – Chorvatsko
DOPROVODNÝ PROGRAM
20.00 SALZA večer pro všechny
výuka salzy, ohňová show, mažoretky
se svítícími tyčemi, hudba v rytmu
salzy po celý večer
vstupné: 40 Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM
17.00 divadelní představení DÍVČÍ
VÁLKA v podání divadelního souboru J. K. Tyla z Č. B.
vstupné: 30 Kč

čtvrtek 2. července

pátek 3. července

10.00
12.00
15.30
18.00

10.00
12.00
15.30
18.30

zápas Chorvatsko – Česká republika
zápas Dánsko – Izrael
zápas Dánsko – Chorvatsko
zápas Izrael – Česká republika

zápas Izrael – Chorvatsko
zápas Česká republika – Dánsko
semifinálový zápas
semifinálový západ

13.00 zápas o třetí míst
15.30 finále
18.00 vyhlášení výsledků
vstupné na finále a celý večerní program je 50Kč
DOPROVODNÝ PROGRAM
w slavnostní večer k zakončení ME
w oslava 10 let softbalového oddílu Žraloci
v Ledenicích
18.30 bubenická show
– rytmy západní Afriky
19.00 vystoupení skupin Break Dance
a Break Beat
do 22.30 hod. k poslechu hraje taneční orchestr SATURN
Doprovodný program se koná v areálu sportoviště, kde bude po dobu konání mistrovství postaven
velkokapacitní stan s pódiem a lavicemi, pro návštěvníky budou po celou dobu konání k dispozici
stánky s občerstvením, pro děti – skákací hrad,
možnost odpálit si míč v přenosné kleci.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ POŘADY

TIP NA VÝLET

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

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

Ó 10. 6. středa
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Ledenice
Divadelní sál Ledenice, začátek v 17 hod., vstupné dobrovolné

červen 2009

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
k 730. výročí první písemné
zmínky o Nových Hradech
pátek 19.6.
Vpodvečer vybubnování programu slavností
Oživlé noční prohlídky na Státním hradě Nové Hrady
Sobota 20.6.
10.00 hod.- otevření dobových řemeslných trhů na náměstí
13.00 hod.- příchod historického průvodu a zahájení slavností na
náměstí
Celodenní program laděný do historické atmosféry, dobový tanec
a zpívání, kapely, kejklíři, sokolníci, divadla v prostorách náměstí
a státního hradu. Historické události a osobnosti města představené v dobových scénách.
Dobová svatba, rytířské souboje a turnaj, ocenění osobností města.
Hry a soutěže pro děti. Den otevřených dveří v Rezidenci.
19.00 hod. – Koncert GINEVRA, MUSICA CANORA
Večerní ohňostroj.
Historická nálada a občerstvení po celý den.
Občerstvení zajišťují místní restaurace, stánkový prodej a Myslivecký svaz N. Hrady.
Pořádá Město a KIC Nové Hrady
w Prodám štěňata Labrador Retriever žlutá bez PP (otec PP).
Tel 724 271 579

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

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
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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.
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MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK
Tel. č. 608 761 236
Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů.
„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

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

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

PEDIKÚRA NA OBJEDNÁNÍ
DOVOLENÁ
od 30. června do 12. července
po dobu dovolené objednávky
na tel. č. 607 930 786

ŠÁRKA MICHNEROVÁ
©
©
©
©
©

tel. 728 130 000
modeláž gelových nehtů
manikúra p-shine
kosmetika
depilace voskem
barvení řas a obočí

Kadeřnictví POHODA,
Náměstí 145, Ledenice

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.

