Červenec – srpen

Zdarma

Žáci 9. ročníku Základní školy v Ledenicích
zakončili svou docházku v pondělí 29. června
slavnostním předáním vysvědčení. Tato slavnostní chvíle proběhla v sále U Králů za přítomnosti starosty městyse Mgr. Miroslava Fraňka,
ředitele školy Mgr. Josefa Cukra, třídního učitele Mgr. Pavla Vaňka, členů učitelského sboru,
ale také rodičů, sourozenců a kamarádů.

INFORMACE OBČANŮM
MÍSTNÍ KNIHOVNA v Ledenicích
bude v době od 7.7. do 17.7.
z důvodu čerpání řádné dovolené
UZAVŘENA

Z neděle 21. na pondělí 22. června se nad Ledenicemi přehnaly prudké
deště, které prověřily funkčnost a opodstatnění obtokového kanálu.

Málokdy se něco pochválí, ale já mám
tentokrát pocit, že je to více než nutné.
Ze soboty na neděli (27.6. – 28.6.) se
opět po týdnu přehnal nad Ledenicemi
poměrně vydatný přívalový déšť. Půda je
v těchto dnech, v důsledku několikadenních
přeháněk a dešťů, již nasycena, tak jsme se
velice báli, co to udělá. Asi 1 hodinu po
půlnoci jsme se šli podívat na protipovodňový kanál a zjistili jsme, že je úplně naplněný. Kdo ví, jak kanál vypadá prázdný, mi
dá jistě za pravdu, že se tam musela nashromáždit obrovská masa vody. Pokud by tato
stavba nebyla ještě dodělána nebo nefungovala tak, jak má, jsme si zcela jisti, že
bychom se znovu zařadili do seznamu zatopených obcí.
Po Mysletínské ulici voda tekla proudem,
ale nebylo to nic, co by obytné domy výrazně
poškodilo.
Takže náš dík patří všem, kteří se zasadili o výstavbu a hlavně dostavbu protipovodňového kanálu, který ukázal, že má
v Ledenicích své významné místo.
Radka Jiráčková

Nové trendy ve využití
a zneškodnění odpadů
Tlak na další třídění a recyklaci využitelných částí odpadů vyvrcholil v průmyslové
zóně města Borovany ve stavbu moderního
areálu Dopravního, skladovacího a třídícího
střediska společnosti Marius Pedersen a.s. Po
několikaleté snaze spojené s investičním, enviromentálním a legislativním posuzováním
bude již brzy otevřen multifunkční areál, který
nabídne – kromě nového příjemného prostředí
– logistické zázemí ke sběru skla, papíru, plastů, dřevěných, kovových, nebezpečných a velkoobjemových odpadů; velkokapacitní třídící
linku zakončenou výkonným lisem a skladové, manipulační a administrativní zázemí pro
techniku, zaměstnance a zákazníky. Jednotlivé využitelné složky průmyslových, popř.
i komunálních odpadů tak budou mnohem
efektivněji distribuovány přímo ke zpracova-

teli, aby mohly být opětovně využity jako
nové výrobky, suroviny nebo přísady.
Vždy však zbude určitá část odpadu, kterou musíme řádně zlikvidovat. Skládka komunálního odpadu a.s. Růžov je tím správným
místem, které zaručí nepropustnost podloží,
systematické zapracování odpadů do stabilního tělesa a řádnou evidenci. Na oplátku skládka
nabízí dodávku elektrické energie vyrobenou
kogenerací z uložených odpadů, jenž je dodávána do veřejné rozvodné sítě; využití zelených odpadů v kompostárně a každoroční
několikamiliónový příjem do obecních rozpočtů města Borovany a městyse Ledenice
z odvodu zákonných poplatků. Opravdu vydařená symbióza.
pokračování na str. 2
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Volby do Evropského parlamentu konané 5. a 6. června 2009
Výsledky hlasování za územní celky
Okres: České Budějovice, Obec: městys Ledenice
Městys LEDENICE – čtyři volební okrsky

č.1 Ledenice, Růžov

č. 2 Zborov

č. 3 Ohrazení, Ohrazeníčko

č.4 Zaliny

počet voličů zapsaných v seznamu celkem

1512

100,00%

150

100,00%

128

100,00%

76

100,00%

číslo
strany

politická strana, hnutí nebo koalice

počet
platných
hlasů

platné
hlasy
v%

počet
platných
hlasů

platné
hlasy
v%

počet
platných
hlasů

platné
hlasy
v%

počet
platných
hlasů

platné
hlasy
v%

1

Libertas.cz

2

0,44%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

2

KDU-ČSL

41

9,17%

0

0,00%

11

21,15%

2

6,66%

3

Věci veřejné

10

2,23%

0

0,00%

2

3,84%

0

0,00%

4

ODS

172

38,47%

10

34,48%

13

25,00%

10

33,33%

5

Suverenita

13

2,90%

1

3,44%

0

0,00%

0

0,00%

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

4

0,89%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

7

Sdruž.pro rep.-Republ.str. Čsl.

1

0,22%

0

0,00%

1

1,92%

0

0,00%

8

Českástr.národ. socialistická

2

0,44%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

9

Evropská demokratická strana

10

2,23%

0

0,00%

1

1,92%

0

0,00%

10

Strana svobodných demokratů

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

11

Demokratická Strana Zelených

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

12

Česká strana národně sociální

1

0,22%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

13

Národní strana

3

0,67%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

14

SDŽ Strana důstojného života

1

0,22%

0

0,00%

1

1,92%

0

0,00%

15

Humanistická strana

1

0,22%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

16

Moravané

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

17

Spojení demokraté-Sdruž.nezávisl.

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

18

Liberálové.CZ

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

19

Strana demokracie a svobody

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

20

Nejen has. a živn. s učiteli do Evropy

6

1,34%

0

0,00%

1

1,92%

5

16,66%

21

KSČM

61

13,64%

4

13,79%

7

13,46%

2

6,66%

22

"Star. a nez. - vaše Alternativa"

8

1,78%

0

0,00%

0

0,00%

1

3,33%

23

Strana svobodných občanů

2

0,44%

2

6,89%

0

0,00%

0

0,00%

24

SNK Evpropští demokraté

8

1,78%

2

6,89%

0

0,00%

2

6,66%

25

Balbínova poetická strana

1

0,22%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

26

Strana zelených

4

0,89%

1

3,44%

3

5,76%

0

0,00%

27

Koruna Česká (monarch.strana)

4

0,89%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

28

Lidé a Politika

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

29

"Strana soukromníků ČR"

1

0,22%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

30

Zelení

1

0,22%

2

6,89%

0

0,00%

0

0,00%

31

Dělnická strana

4

0,89%

1

3,44%

1

1,92%

1

3,33%

32

NEZÁVISLÍ

2

0,44%

0

0,00%

0

0,00%

3

10,00%

33

Česká str. sociálně demokratická

84

18,79%

6

20,68%

11

21,15%

4

13,33%

počet voličů kteří přišli k volbám

447

29,76%

29

19,33%

52

40,63%

30

39,47%

NOVÉ TRENDY VE VYUŽITÍ
A ZNEŠKODNĚNÍ ODPADŮ
(pokračování ze str. 1)
V 2. polovině letošního roku jistě každý
kolemjdoucí zaregistruje postupnou rekultivaci skládkového tělesa, kde místo odpadků zazáří upravený zatěsněný a ozeleněný překryv.
Ruku v ruce s rekultivací postupují stavební
práce pro přípravu další části složiště včetně
přístupových cest.
Na žádost našich spoluobčanů mi dovolte
lehce odbočit a okomentovat jednu výjimečnou i když ne zrovna pozitivní událost. Na přelomu roku došlo k zahoření v tělese skládky,
které bylo poté příkladně likvidováno okolními HZS. Epicentrum požářiště se nacházelo
cca 3 m pod jílovým překryvem skládky, cca
15 m nad spodním těsněním. Otázku, jak k to-

muto zcela neobvyklému úkazu došlo, nejsou
schopni relevantně zodpovědět ani specialisté
HZS, ani zúčastnění odborní pracovníci dohlížecích orgánů státní správy, ani technici provozovatele. Přesto se pokusme vyjmenovat
sled nahodilých okolností, které ve spojení
pravděpodobně zahoření způsobily:
extrémně silný vítr působící na aktivní části skládky, nahodilá chemická reakce jinak
inertních uložených materiálů, větrem a mrazem umocněný obrácený komínový efekt odplyňovacích studní (jenž ze skládky odsávají
bioplyn), ve snaze uhasit doutnající požářiště
byla odkryta část svahu složiště, čímž došlo
k dotaci kyslíku a tím i podpory hoření.
Jak vidno určitá teorie tu je, ovšem v tělese
skládky, které je řádně uhutněno (30-ti tunovým strojem), konsolidováno (odpady uloženy několik let), bez přístupu vzduchu (tj. bez
inhibitoru hoření), překryto zeminou a s kon-

tinuálním odčerpáváním vznikajícího bioplynu (s průběžným monitoringem koncentrací
jímaných plynů v tělese, kdy O2 je pod 1%,
pravidelně dokládaným ke kontrole Krajskému úřadu), se pravá příčina vzniku požáru hledá velice těžko. Pravda je, že stát se může vše,
ale opravdu věříme, že se třeba již zítra na město zřítí letadlo nebo nastane výbuch jaderné
elektrárny? Přeháním? Ano, ale nelze to vyloučit, ovšem je to více než nepravděpodobné…
Ať tak či onak žádná nahodilá událost nemůže poškodit léta budovaný, rozvíjený a praxí vyzkoušený systém.
Doufám, že i tento článek přispěje k tomu,
abychom všichni lépe pečovali o to, co máme,
hospodárně využívali všech surovin a s klidným svědomím přenechali své odpady těm, co
s nimi opravdu umí nakládat.
za Růžov a.s., ing. Jiří Pražák, ředitel
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Slavnostní předání
výučních listů
V pátek 19. června se v obřadní síni ledenické radnice konalo slavnostní předání výučních listů žákům SOŠ a SOU v Trhových
Svinech a Integrované střední školy stavební
v Nerudově ul. v Českých Budějovicích (dále
jen ISŠS) obor truhlář, pro které zajišťuje SPV
Ledenice praktickou výuku.
V letošním roce učňovský obor dokončilo 16 žáků, všichni s celkovým hodnocením
prospěl, bohužel nikdo neměl vyznamenání,
6 žáků bude pokračovat v dalším studiu na
ISŠS v Českých Budějovicích.
Malé slavnosti se zúčastnili zástupci školy, předsedkyně zkušební komise Mgr. Alena Šauerová, starosta městyse Ledenice
Mgr. Miroslav Franěk, vedoucí učňovského
střediska Jaroslav Šimek, učitelé odborného
výcviku a také rodiče učňů. Z rukou starosty
si mladí absolventi převzali pamětní listy městyse Ledenice.
Poděkování Úřadu městyse Ledenice za
umožnění slavnostního zakončení studia našich žáků.
Jaroslav Šimek, vedoucí SPV Ledenice

Hlavními partnery právě ukončeného Mistrovství Evropy
juniorů v softballu byl městys Ledenice a Jaderná elektrárna Temelín.
Podrobné informace
o průběhu mistrovství se dočtete v zářijovém vydání Ledenického zpravodaje.

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Konec školního roku 2008 – 2009 v ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
¢ Základní umělecká škola:
Počet žáků
106
Počet učitelů
5
Vyučované obory
hudební
Vyučované předměty
flétna, klavír, klarinet, akordeon, kytara
zpěv, přípravná hudební výchova
¢ Základní škola:
Celkový počet žáků
Počet žáků na I. stupni
Počet ročníků
Počet tříd
Počet učitelů
Vyznamenání
Z toho samé jedničky
Žáci dostateční
Žáci nedostateční
Pochvaly
Napomenutí třídního učitele
Třídní důtky
Ředitelské důtky
Snížená známka z chování

199
108
9
10
14
100
51
46
8
48
3
4
3
2

Vycházející žáci:
Z 9. ročníku
27 žáků
z toho gymnázia
2
obchodní akademie
1
střední průmyslové školy
2
ostatní školy s maturitou
15
učební obory
7
Z 8. ročníku učební obory
2 žáci
Z 5. ročníku víceleté gymnázium
1 žák
Do 1. třídy nastoupí v září 19 žáků.

¢ Mateřská škola:
Počet dětí
Počet tříd
Počet učitelů

50
2
4

¢ Školní družina:
Počet žáků
Počet oddělení
Počet vychovatelek

52
2
2

¢ Školní jídelna:
Počet vařených obědů
Počet zaměstnanců

AKCE ŠKOLY
Září
¡
¡
¡
¡
¡

Zahájení školního roku
Pořad o Africe
Fotografování prvňáků
8. a 9. tř. „Vzdělání a řemeslo“
MŠ a 1. tř. pohádka „Klaun a jeho
kamarádi“
¡ 3. tř. turistická vycházka
¡ Miniprojekt „Bezpečné cestování na
dráze“ (4. roč.)

270
5

¡ Školní družina – Výtvarná soutěž
„Ahoj z prázdnin“

Říjen
¡ ZUŠ Vítání občánků
¡ Informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
¡ 2. a 4. tř. „Spejbl a Hurvínek“
(Metropol – Č. Budějovice)
¡ ZUŠ Vítání občánků
¡ MŠ a 1. třída „Začarované písničky“
¡ 5., 6., 7. tř. – „Tisíc a jedna noc“
(Malé divadlo)
¡ MŠ – schůzka rodičů
¡ MŠ a 1. tř. „Veselé zpívánky“
¡ Školní kolo matematické a fyzikální
olympiády
¡ „Pod modrou oblohou“ – kreslení na PC
¡ Školní družina – soutěž ve skákání přes
dlouhé švihadlo

Listopad
¡ Večírek ZUŠ
¡ „Pohádky z našeho statku“ (1. – 4. třída)
¡ „Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. stol.“ (5. – 9. třída)
¡ 4. tř. přírodovědno-výtvarná akce
¡ MŠ a 1. tř. pohádka „Budulínek“
¡ Schůzka výchovné poradkyně s rodiči
vycházejících žáků
¡ Večírek ZUŠ
pokračování na str. 4
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¡
¡
¡
¡

Regionální hry – Trhové Sviny
MŠ a 1. tř.“Divadélko kouzel a soutěží“
Školní kolo fyzikální olympiády (9. třída)
Školní kolo matematické olympiády
(9. třída)
¡ Školní kolo Archimediády
(matematická soutěž pro 7. třídu)
¡ Školní družina – turnaj v kulečníku

Prosinec
¡ Školní kolo olympiády z českého jazyka (vybraní žáci 8.a 9. tř.)
¡ Školní kolo olympiády z anglického jazyka (vybraní žáci 4. - 9. tř.)
¡ Schůzka rodičů žáků 3. tř
¡ MŠ a 1. třída „Jak se ztratila vánoční
hvězda“
¡ Školní Mikuláš
¡ MŠ – mikulášská nadílka
¡ MŠ a 1 tř. – zvířátka ze Dvorce
¡ Vánoce s Ježíškem – vypouštění balonků
¡ 1. - 4. tř. – Poznáváme dechové nástroje
¡ 5. - 9. tř. – Dechový kvintet
¡ Vítání občánků (ZUŠ)
¡ Vánoční večírek ZUŠ
¡ MŠ – vánoční besídka
¡ Vánoční besídka ve třídě ZUŠ
¡ Vánoční besídky ve třídách ZŠ
¡ 5. tř. návštěva výstavy v Jihočeském
muzeu
¡ Školní družina – pěvecká soutěž
Super star

Leden
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
4. tř. – začátek plaveckého výcviku
MŠ – předškoláci – návštěva v 1. třídě
Večírek žáků ZUŠ
Divadlo „Havrane z kamene“ – Malé
divadlo Č. Budějovice
Zápis dětí do 1. třídy
Pythagoriáda 6. třída (matematická soutěž)
Pythagoriáda 7. třída (matematická soutěž)
„Výstup na Sněžku“ akce 4. třídy (mezipředmětové vztahy)
Školní družina – turnaj v počítačových
hrách

Únor
¡ Okresní kolo ve hře na dechové nástroje (vybraní žáci ZUŠ)
¡ MŠ a 1.tř. – „O Palečkovi“ (divadlo)
¡ Recitační soutěž (pro žáky ZŠ)
¡ MŠ – soutěž ve stavění sněhuláka
¡ Okresní kolo ve zpěvu (vybraní žáci ZUŠ)
¡ 1. tř. – pozorování stop zvířat v přírodě
¡ 1., 2.b tř. – karneval v maskách
Do nového školního roku byla učebna pro výuku
první třídy v Základní škole Ledenice vybavena
novým žákovským nábytkem v celkové ceně
102 000 Kč. Vedení školy děkuje městysi Ledenice za finanční prostředky, které poskytl ze
svého rozpočtu a dík patří i místnímu podnikateli panu Josefu Šimčíkovi, jehož peněžní sponzorský dar škole byl k tomuto účelu také použit.

¡ 6., 8. tř. – školní kolo matematické
olympiády
¡ Školní družina – turnaj ve stolním tenisu

Březen
¡ ZUŠ vystoupení pro ženy
¡ MŠ – předškoláci – návštěva knihovny
¡ Symfonická pohádka „Péťa a
vlk“(5. třída koncertní síň O. Jeremiáše
– Č. Budějovice)
¡ Okresní kolo olympiády z českého jazyka (žáci M. Metelcová, M. Franěk)
¡ koncert – písně s kytarou (1. – 9. třída)
¡ MŠ + 1. tř. – hudební pořad Bambini
„A je to“
¡ Školní lyžařský kurz – rakouské Alpy
(vybraní žáci 7. - 9. tř.)
¡ Zápis dětí do MŠ
¡ 2.b – Muzeum Č. Budějovice – výstava
„Šumava“ + prohlídka města
¡ Školní družina – návštěva knihovny
¡ Školní družina – turnaj v šachách

Duben
¡ MŠ + 1 tř. – pohádka „ O Kačence“
¡ Okresní kolo matematické olympiády
(žáci Metelcová, Tůma)
¡ MŠ – vítání jara
¡ Večírek ZUŠ
¡ Jízda zručnosti (cyklistická soutěž)
¡ MŠ + 1. tř. – pohádka „Beránek z modrého nebe“
¡ MŠ, 1.-3. tř. – pohádka „Drak Karamelák“
¡ 7. třída návštěva výstavy v muzeu
v Č. Budějovicích
¡ Školní družina – turnaj ve stolním
fotbale

Květen
¡ Informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
¡ MŠ + 1. tř. Loupežnická pohádka
¡ Pythagoriada – okresní kolo matematické soutěže (žáci Tůma, Řepová)
¡ 5. tř. – Den plný her
¡ 4. tř. – celodenní exkurze – Č. Budějovice
¡ Svátek matek (MŠ + ZUŠ)
¡ ZŠ – fotografování
¡ Večírek ZUŠ
¡ MŠ – fotografování

(pokračování)

¡ Krajské kolo žáků ZŠ v softballu
(České Budějovice – 1. místo)
¡ 1. tř. návštěva knihovny
¡ 3. tř. přírodovědná vycházka
¡ 1. – 3. tř. kuličkiáda
¡ Školní družina – turnaj v kuličkách

Červen
¡ Den dětí
¡ MŠ – předškoláci – návštěva planetária
v Č. Budějovicích
¡ MŠ – 1. oddělení – ZOO Dvorec
¡ MŠ - návštěva školní jídelny spojená
s obědem
¡ Koncert ZUŠ pro MŠ a ZŠ
¡ Výtvarná soutěž pro Památkový ústav
v Č. Budějovicích (4. roč. – 1. místo)
¡ Školní výlety:
1. třída – Kačerovec
2.A třída – Adamec
+ muzeum automobilů
2.B třída – Č. Budějovice
(Bambiriáda)
3. třída – Prachatice + Kratochvíle
4. a 5. třída – ZOO Hluboká
6. třída – ZOO Praha
7. třída – Kleť
8. třída – Praha
9. třída – Plzeňsko
¡ Mistrovství republiky žáků ZŠ v softballe – Ostrava (vybraní žáci – 2. místo)
¡ absolventský koncert ZUŠ
¡ MŠ – přírodovědná vycházka spojená
s hledáním pokladu
¡ MŠ – slavnostní rozloučení s předškoláky
¡ schůzka rodičů budoucích prvňáčků
¡ 1.- 3. tř. – Kuličkiáda – finále
¡ 5. třída „Čtení na prázdniny“
¡ Sportovní den ZŠ
¡ Předávání vysvědčení žákům 9. tř.
¡ Školní družina – turnaj v petangue
¡ Ukončení školního roku 2008/2009
Zahájení nového školního roku 2009 – 2010
Úterý 1. září 2009
Vedení ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice děkuje svým
zaměstnancům za poctivě odvedenou práci a
také všem ostatním, kteří byli ochotni se školou
spolupracovat ve školním roce 2008 – 2009.
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Budiž jim chvála
Myšlenku pochválit naše žáky již dlouho
nosím v hlavě, ale až teď ji konečně realizuji.
Věřte, zaslouží si to.
Na úvod několik vět o výuce angličtiny na
zdejší ZŠ. V posledních letech se prosadila do
výuky jako cizí jazyk angličtina. Vyučuje se
od třetího ročníku tři hodiny týdně.Žáci
v hlavní budově školy pobývají v učebně jazyků, kde sedí ve skupinách. Učí se tak spolupráci a vzájemné pomoci. Během školního roku
jsou do výuky zařazovány individuální a skupinové miniprojekty, zejména na druhém stupni.
Žáci pracují s časopisy a slovníky, vyhledávají
informace v encyklopediích či na internetu a
účastní se různých soutěží. Myslím si, že většina z nich výuku jazyka zvládá, je aktivní a
zaslouží si pochvalu.
Zvláštní uznání patří těm, kteří dělají i něco
navíc. V loňském školním roce získala jednu
z cen K. Candrová (8.roč.) v soutěži o Evropě
vyhlášené redakcí časopisu R+R (časopis pro
výuku angličtiny) a v individuální projektové
soutěži o USA byli oceněni: Dastichová Š.
(3.roč.), Dastichová M., Kříž T., Pekařová M.,
Sedlecká S., Staňková M., Tůma M., Žahour J.
(všichni 5.roč.) a Borovková J. (8.roč.). Své
projekty do této soutěže poslalo ještě dalších
sedm loňských osmáků.
V letošním školním roce se skupiny žáků
ze 4., 5., 6. a 8. třídy účastnily soutěže pořádané Cambridge University Press, v níž několik
měsíců plnily zábavné, leč velmi záludné úko-

ly. Z celkového počtu 228 skupin (a to zde
byla třetina z gymnázií, přestože soutěž byla
vyhlášena pro školy základní) se naši umístili
ve druhé polovině s úspěšností 72%.
V prvním pololetí probíhal ve 4.-5. ročníku
individuální a v 6.-7. ročníku skupinový miniprojekt „Friends we meet in our English textbook“. Porota z řad zaměstnanců školy
vybrala jako nejzdařilejší práce V. Panušové a
dvou skupin žáků: Matoušová K., Sedlecká S.,
Staňková M. a Dastichová M., Šesták M.,
Šimková M.
V prosinci proběhlo školní kolo olympiády
v anglickém jazyce a vítězkami jednotlivých
kategorií se staly: Dastichová Š. (4.roč.), Šimková M. (6.roč.), Egnerová M. (9.roč.). Žáci
9.třídy vypracovávali skupinové projekty o
ohrožených zvířatech a rozvojových zemích,
společně s 8. třídou ještě projekt „Australia“.
J. Žahourová (9.roč.) získala jednu z cen
v zeměpisné soutěži (opět R+R), ale to hlavní
nás čekalo na jaře. Znovu byla vyhlášena individuální projektová soutěž tentokrát o Austrálii. Své práce do ní zaslali Dastichová Š.,
Hluštíková E. (4.roč.), Hejda D., Holomelová
I., Panušová V. (5.roč.), Cmunt D., Dastichová M., Pekařová M., Šimková M.,Tachecí T.,
Žahour J. (6.roč.), Benedová Z., Číhalová V.,
Metelcová M. (8.roč.), Borovková J.(9.roč.).
Jednu z hlavních výher obdržela M. Šimková.
Na závěr bych všem těm, kteří mi svým
chováním a aktivním přístupem k výuce pomáhají udržet radost a optimismus mé profese a
dělají víc, než „se musí“, chtěla moc a moc po-

Historický úspěch ZŠ Ledenice

(pokračování)

děkovat. Zvláštní „dík“ patří žákům – angličtinářům 9. třídy, kteří po celých 6 let byli mou
nejlepší skupinou a nezklamali ani v problematickém období své puberty či „bezstarostném období přijímacích zkoušek“. Mohli již
vše hodit za hlavu, ale vydrželi pracovat až do
konce.
Proto mohu klidně a radostně zvolat: „Budiž chvála mým angličtinářům!“
Mgr. Jana Dastichová

Výsledky turnajů a soutěží
školní družiny ve školním
roce 2008 – 2009
Výtvarná soutěž
1. J. Tourková, K. Bartáčková
2. V. Hluštík, H. Straková
3. K. Fraňková
Skákání přes dlouhé švihadlo
1. H. Straková
2. K. Hejdová
3. K. Fraňková
Kulečník
1. J. Tourková
2. V. Sobotík
3. F. Havrda
Super Star
1. K. Bartáčková
2. E. Herdová a H. Straková
3. V. Sobotík
PC hry
1. J. Racek
2. J. Tourková
3. T. Jordanov
Stolní tenis
1. J. Škorničková
2. J. Kubík
3. N. Dosoudilová
Šachy
1. V. Šimek
2. V. Malík
3. T. Jordanov
Stolní fotbal
1. J. Kubík
2. O. Bodžár
3. J. Racek
Kuželky
1. V. Šimek
2. F. Havrda
3. S. Filsaková

Ve dnech 8. – 9.6.2009 se konalo v Ostravě celostátní kolo školních lig ZŠ v softballu. Do tohoto
finálového turnaje postoupila ledenická ZŠ po vítězství v krajském kole školních lig. V Ostravě
se ledenická ZŠ probojovala až do finále, kde podlehla ZŠ J. Wericha z Prahy. Celkově skončili
hráči z Ledenic na skvělém 2. místě v republice.
Hana Korčáková

Petangue
1. a 2. J. Tourková a V. Sobotík
3. J. Kubík
Marie Špulková
vychovatelka školní družiny
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve II. pololetí školního roku jsme také vůbec nezaháleli. V únoru nás navštívilo divadélko LUK se známou pohádkou „O Palečkovi“.
V březnu přijelo duo Bambini s pořadem „
A je to“. Děti z II. oddělení navštívily místní
knihovnu, prohlížely si knížky, plnily úkoly ze
známých pohádek.
V dubnu divadélko LUK zahrálo pohádku
„ O kačence“. Po Velikonocích Viďadlo –
„Beránek z modrého nebe“. Na konci měsíce
jsme společně se školáky přivítali v divadelním sále „Draka karameláka“. Neokoukaný
hudební pořad p.Daňhela si získal všechny věkové kategorie diváků. Vtáhl je a zapojil do
představení a děti si s chutí zazpívaly jednoduché a rytmické písničky.
V květnu jsme všichni pilně nacvičovali
pásmo pro maminky. Divadélko Okýnko
k nám zavítalo s „Loupežnickou pohádkou“.

Vystoupení dětí z II. oddělení MŠ

Rodinné centrum
Ledňáček

Tradičně jsme se
spolupodíleli na programu ke Dni matek
v divadelním sále.
Mladší děti s jarními
básněmi a tanečky,
starší „O řepě“. Děti
se vyfotografovaly
společně s p. učitelkami na konec školního roku, předškoláci
samostatně na tablo.
1. června na Den
dětí předškoláci absolvovali náročný
výlet do planetária Vystoupení dětí z I. oddělení MŠ
v Č. Budějovicích.
Zde zhlédli pohádku o Rákosníčkovi a sezná- kamarády ze ZUŠ při hře na různé hudební námili se s hvězdnou oblohou. Mladší děti stroje nebo zpěvu pěkných písniček.
z prvního oddělení
Předškoláci si také vyzkoušeli, jak obědvaslavily Den dětí spo- jí „velcí“ školáci ve školní jídelně. Na rozlučlečně se základní ku si přinesli své krásné nové aktovky a
školou 2. června. S 1. předvedli svým rodičům, co se naučili. Po
třídou si vyjely do slavnostní svačině si domů odnesli na památnedalekého Dvorce. ku knížky s věnováním, pamětní listy a keraTady si pozorně pro- mické „drobnosti“, které mateřské škole
hlédly všechna vysta- věnovala paní Pobříslová.
vená zvířata, některá
Loučíme se také a po prázdninách ...
si mohly i pohladit.
„Slunce vyšlo! Musím jít,
V borovanské kavárať je všechno, jak má být.
ně Zámek jsme si poTeď záleží hlavně na mně
chutnali na výtečné
však už nejsem maličký.
zmrzlině. Následující
Budu tátovi a mámě
den děti mohly v dinosit domů jedničky!
vadelním sále obdiZa kolektiv učitelek MŠ Vlasta Plchová
vovat trochu starší

Prodáváte nebo sháníte něco pro sebe nebo své děti?
Navštivte a využijte služeb nového elektronického bazárku RC Ledňáček.
http://www.rclednacek.cz/index.php?option=com_adsmanager&Itemid=29

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – OPRAVA
V červnovém vydání Ledenického zpravodaje bylo pod fotografií z vítání občánků chybně uvedené
jméno nového občánka. Rodičům se za chybu omlouváme a tímto opravujeme.
redakce LZ

Rodinné centrum Ledňáček má během letních prázdnin otevřeno každou středu dopoledne od 10.00 – 12.00 hod a odpoledne od
16.00 – 18.00 hod.
Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost je dobrovolný.
Program i herna jsou přizpůsobeny dětem
od 0 do 6 let.
Kde nás najdete: Naše sídlo se nachází za
hospodou Na plácku (z náměstí směrem k Řezníkovi a po pravé straně je čapí hnízdo. Pod
ním stojí nízká pomalovaná budova našeho
centra – od náměstí to je cca 200 m).
Bližší informace obdržíte na telefonu či
mailu RC:
Email: rclednacek@seznam.cz
Číslo mobilního telefonu: 728 889 616

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

červenec – srpen 2009

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci červenci oslaví své jubileum:
70 let
František Průka z Ledenic
75 let
Marie Horalová z Ledenic
František Řimnáč z Ledenic
81 let
Josef Janovský z Ledenic
83 let
Anna Chlupáčová z Ledenic
84 let
Josef Fencl z Ledenic
90 let
Jan Struska z Ledenic
V měsíci srpnu oslaví své jubileum:
70 let
Václav Dvořák z Ledenic
Věnceslava Chrtová z Ledenic
75 let
Jan Kohout z Ledenic
82 let
Noemi Bláhová z Ledenic
85 let
Marie Pokorná z Ledenic
86 let
Vlasta Lepšová z Ledenic
Růžena Pokorná z Ledenic
90 let
Marie Vaňatová z Ohrazeníčka
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH Borovany – Ledenice
1. V sobotu 23. května se uskutečnil zájezd –
prohlídky zámků v jižních Čechách, který
byl plánovaný už od konce loňského roku.
Autobus vyjel v 8,30 h ze Zborova s p.Nováčkem a postupně přistupovali účastníci
zájezdu z Ohrazeníčka, Ledenic, Borovan,
Vrcova a Petrovic. Přes Třeboň se jelo na
zámek Stráž nad Nežárkou. Zde jsme byli
první skupina, která měla po celkové opravě
zámku a po otevření prohlídky, možnost si
vše prohlédnout i s výkladem průvodkyně.
Po prohlídce jsme dostali přípitek věnovaný
majitelkou zámku, zázračný likér, který si
sami vyrábí. Samozřejmě, že si ho nás pár
koupilo, jako i krásné dárkové svíčky. Po
prohlídce zámku jsme si zašli na oběd, který nám v restauraci ochotně připravili.
V půl jedné se autobus rozjel do Jindřichova Hradce, kde byla domluvena další prohlídka zámku. Seznámili jsme se s černou
zámeckou kuchyní, kde se vařilo, peklo, udilo. Dále byly zajímavé i některé předělané
pokoje, kde se dnes konají i svatby a koncerty se zahraničními hosty. Třešničkou na dortu byla poslední místnost zdobená uvnitř
zlatem a vzácnou akustikou.
Posledním zámkem, kde jsme měli domluvenou prohlídku, byl zámek Červená Lho-

ta. Zámkem a jeho historií nás provedl mladý a šikovný průvodce. Všem se prohlídka
líbila. Pro pěkné počasí byly na vodě kolem zámku i lodičky s mladými pasažéry.
Pomalu jsme se loudali zpět k autobusu a
těšili se domů po celodenním výletě. Těšilo
nás nejvíce, že nám celý den přálo počasí.
V neděli už se dalo spokojeně odpočinout,
jelikož hezky pršelo. Hodnocení zájezdu
bylo kladné, snad dáme dohromady pěkný
zájezd i někdy příště. Spokojeno bylo
všech 49 účastníků zájezdu.
Děkujeme městysu Ledenice za příspěvek
na dopravu.
2. V měsíci červenci slaví své životní jubileum
75. let paní Marie Horalová z Vrcova, nyní
z Ledenic. Protože byla dlouholetou členkou
ZO zdravotně postižených chceme jí popřát:
Milá Maruš!
Kdo je stále plný pohody,
udržuje si dobrou náladu,
což ty máš,
umí prožít každý den naplno,
zůstává mladý v jakémkoliv věku.
Hodně zdraví, pohody a spokojenosti v novém bydlení přejí členové ZO SPCCH.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

SILVA NORTICA RUN (SNR)
mezinárodní závod v Nových Hradech
V sobotu 6, června odstartoval na Nových
Hradech nultý rocčník vytrvalostního bežeckého závodu. Běželo se na třech tratích: ultramaratón na 78 km, maratón a půlmaratón. Na
start se postavili závodníci z deseti zemí a řada
z nich patří mezi špičkové atletické reprezentanty.
Po startovním výstrelu starosty Nových
Hradů se hned v prvních metrech ultramaratónu ujal vedení Daniel Orálek a tak to už zůstalo po celých 78 kilometrů.Tento špičkový atlet
zvítězil v nádherném čase 5 hodin 56 minut.
O jeho naprosté převaze svědčí i fakt, že druhý
v cíli, Roman Baláž, ztrácel na Dana celou hodinu – a přitom určitě nejde o žádného outsidera. Pro Dana znamenal závod vrchol přípravy
na mistrovství světa v běhu na 100 km.
V ženské kategorii zvítězila zkušená veteránka Pavlína Procházková před nadějnou
mladou závodnicí Klárou Jakešovou. Nutno
ovšem říci, že Klára se propadla na druhé
místo pouze díky tomu, že neznámý vandal
poškodil značky, kterými byla vytyčena běžecká trať.
Kvalitní byl také maraton, který odstartoval v 9.00 starosta Pohorské Vsi. Start rakouského mistra Evropy v triatlonu Alexe

Frühwirtha i jeho vítězný čas 2:51:21,7 hovoří
za všechno. Rakouský závodník nešetřil slovy
chvály na adresu pořadatelů. Trať si pochvalovala rovněž ženská vítězka maratonu Dáša
Kubrová: “Já závodím dlouho a často dávám
přednost terénům před silnicí. Už jsem kdysi jeden maraton vyhrála, ale vítězství na Silva Nortica Runu si cením. Pořadatelé připravili závod
skvěle po všech stránkách, moc jim děkuji.”
Závod je dotován z Fondu malých projektů jižní Čechy – Dolní Rakousko a předfi-

nancování je pokryto půjčkou od Sdružení
Růže.
Pořadatel závodu – Občanské sdružení Silva Nortica Run se sídlem v Ledenicích děkuje
všem, kteří se podíleli na organizaci závodu,
zejména dobrovolníkům na občerstvovacích
stanicích a v prostoru startu a cíle. Právě oni
vytvářeli dobrou atmosféru, kterou závodníci
oceňují.
Kompletní výsledky závodu je možno najít
na www.silvarun.eu v sekci „Výsledky 2009“

8

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

červenec – srpen 2009

JAK PROBÍHALY OSLAVY DNE DĚTÍ
Rybářské závody pro děti
Tak jako každým rokem připravila i letos
MO ČRS Ledenice rybářské závody pro děti.
Letošní závody se konaly v sobotu 30. 5. na
rybníce Horní Jáma. I přes deštivé a chladné
počasí se závodů účastnilo 22 soutěžících dětí.
Závody začaly v 7.00 hod ráno a byly rozděleny do dvou časových úseků. První kolo probíhalo od 7.00 – 9.00 hod. Po občerstvení a
zahřátí se u krbu v pergole, se pokračovalo
v chytání ryb. Druhé kolo probíhalo od 9.30 do
11.15 hod., pak následovalo sčítání bodů za
ulovené ryby a vyhlášení výsledků. Pro vyhodnocení závodů platilo pravidlo 1cm = 1 bod
a do soutěže se započítávaly všechny ulovené
ryby. Letošní rok nebyl bohatý až tolik na
množství ulovených ryb, ale spíše na jejich velikost.
A jak dopadly výsledky?
Pořadí:
1. místo Jakub Dědič 119 bodů
(kapr 58 + 61 cm)
2. místo Marek Švarc 113 bodů
(kapr 51 + 62 cm)
3. místo Kryštof Míka – 62 bodů
(štika 43 cm + bílá ryba)
Další bodované pořadí:
4. místo Patricie Mlsnová (kapr 61 cm), 5. místo Michal Tachecí (kapr 55 cm), 6. místo Tadeáš Míka (44 cm – součet za bílou rybu), 7. místo
Jiří Straka (14 cm – bílá ryba)
Všechny děti obdržely po závodě cenu
s rybářskou tématikou a balíčkem sladkostí.
Obdarovány byly i děti, které přišly mladé závodníky pouze podpořit. Během dopoledne
nás u Horní Jámy navštívilo cca 60 příznivců
ze všech věkových kategorií.
Na závěr byly dětem, které navštěvovaly
rybářský kroužek v období 2008/2009 předány povolenky k rybolovu. Večer jsme dětský
den ukončili u klubovny MO s posezením u táboráku s opékáním špekáčků.
MO ČRS Ledenice děkuje městysu Ledenice a panu Petru Kubešovi za finanční příspěvky a dary poskytnutých na organizaci
dětských rybářských závodů.
za MO ČRS Roman Dědič

Zborov

Zborov
V neděli dne 31.5.2009 jsme uspořádali již
jako tradičně u nás ve Zborově Dětský den.
Vše se konalo na našem antukovém hřišti od
14 hodin.Po předchozích ne moc slunečných
dnech si s námi počasí opět pohrávalo, ale nakonec svítilo sluníčko a vše se obešlo bez jediné kapičky deště. Odpoledne bylo vyplněno
mnoha soutěžemi např. jízda na koloběžkách,
hod do šaška, chytání rybek, skok v pytli a samozřejmě nejoblíbenější střelnice plná krepových růží a všemožných ňaminek. Celou akcí
nás provázelo mnoho pohádkových postaviček např. malá čarodějnice, Krteček, Pat a
Mat, Beruška, Mickey Mouse, klaun a jiní. Na
hřišti bylo také připraveno pro děti občerstvení zdarma v podobě pikadoru a limonád, které
po vytrvalém soutěžení přišlo všem vhod. Děti
soutěžily nejen o různé pamlsky, ale i o hodnotné ceny např. kšiltovky, trička, pouzdra na
mobily, plyšáky a jiné moc hezké ceny, ze kterých měly děti očividnou radost. Opět si pěkně
zařádily a nejen děti ale i rodiče, kteří v jednu
chvíli byli zase zpátky o několik let a soutěžili
jako o život. Jsme moc rádi, že na nás naši

sponzoři nezanevřeli a pomáhají nám jak finančně tak pomocnou rukou, bez které by to
nebylo možné.Tak ještě jednou všem veliké
díky a na příští rok už se teď těšíme a chystáme
nějaké nové soutěže a překvapení.
Za Český svaz žen ve Zborově
Lucka Juhasová

Ohrazení
Tak jako každý rok se v sobotu 6. června
konal v Ohrazení Den dětí. Počasí moc nepřálo, ale dobrou náladu to dětem nevzalo. Než se
přihnala bouřka, stihl se rozdělat táborák a po
opečení špekáčků pokračovala oslava v pohostinství, kde si děti rozehrály turnaj ve stolním fotbálku.
Osadní výbor

Ohrazení

Ledenice
I v Ledenicích proběhla v sobotu 6. 6. oslava Dne dětí. Moderovaný pořad plný soutěží,
písniček a dalšího dovádění, který začal v areálu sportoviště, přerušila vydatná přeháňka.
A tak se stěhovalo. Ozvučovací aparatura,
odměny pro soutěžící, děti, rodiče, všichni se
během chvíle přesunuli do sokolovny. Po krátké přestávce si děti, už v suchu, dosyta užily
připravený program.
Děkujeme paní Ludmile Votýpkové, firmě
Cemix Borovany a Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra v Č. Budějovicích za finanční
a věcné dary.
J.F.
Rybářské závody
pokračování na str. 9
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JAK PROBÍHALY OSLAVY
DNE DĚTÍ
(pokračování ze str. 8)

Zaliny
V sobotu 27.června jsme Dětským dnem
oslavili příchod prázdnin. Jak už je u nás zvykem, každý Dětský den má nějaké téma - tentokrát jsme se sešli jako rytíři. Děti měly krásné
kostýmy a nebo alespoň přišly s mečem a štítem. A převlečené přišly i některé maminky.
Při zahájení rytíři slavnostně přivítali královnu a po té jim bylo dovoleno bojovat v královských zahradách a získávat sladké odměny.
Největší úspěch měly takové soutěže, při kterých mohli rytíři měřit své síly, jako šermířské
turnaje a boj molitanovou tyčí na prkně. Dále
děti mohly vyzkoušet střelbu z kuše, jízdu na
dřevěnopapírovém koni a zjistit jaký mají postřeh při probíhání mezi rozhoupanými pytli.
Ale i ostatní soutěže jako například chůze na
chůdách, hod oštěpem, střelba z luku, skákání
v pytli a chytání rybiček se dalo přirovnat k rytířskému výcviku.
Po dvouhodinovém soutěžení se děti mohly těšit na další dobrodružství, což byla výprava PO STOPÁCH RYTÍŘE BRTNÍKA
Z BRTNÍKU. Kolem vesnice byla připravená
stezka s mnoha stanovišti, na kterých museli

Zaliny

rytíři plnit různé úkoly. Na konci trasy byli
všichni rytíři vyznamenáni královskými řády a
dostali bohaté odměny.
Také nás poctila návštěvou opravdová šermířská skupina,která nám ukázala souboje
s různými historickými nástroji.

Na úplném konci dne jsme si všichni pochutnali na pečených kuřátkách a moc se těšíme na další společné setkání.
Děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům za pomoc.
Markéta Viktorová

Hasiči Ledenice
V letošním roce jsme se soustředili na postupové soutěže dorostu a dospělých.
U mladých hasičů se potýkáme s nedostatkem dětí a tak jsme se prozatím omezili na
kroužkovou činnost.
První soutěží bylo obvodové kolo v Ohrazení, kde se zúčastnilo družstvo mužů a žen
bez omezení a družstvo mužů nad 35 let a žen
nad 30 let. V tomto dni prodělalo svůj křest
ohněm družstvo mužů bez omezení a proto
byla radost veliká, když kluci skončili na skvělém druhém místě. Ženy nad třicet let se opět
ukázaly v dobré formě a zaslouženě ve své kategorii zvítězily. S napětím jsme očekávali,
jak dopadnou mladší ženy, protože si v minulém roce slíbily, že se dostanou na okres. Po
skvělé štafetě se vyvedl i útok, takže holky
mohly slavit nejen první místo ale i to, že nepůjdou domů pěšky. Když to shrneme, na
okres se probojovala rovnou tři družstva –
oboje ženy a muži bez omezení.

Okres dorostu
Konal se v pátek 12.6. na stadionu SKP
v Českých Budějovicích. Po minulých letech
měly i letos holky postupové ambice. Po předchozí zimní přípravě a po bězích na našem
škvárovém hřišti to děvčatům na tartanovém
povrchu běhalo parádně. Na stovkách i na štafetě nedala konkurentkám šanci. Tím pádem si
vytvořila dostatečný náskok před poslední disciplínou, požárním útokem. I tam ale skončily
na prvním místě a postoupily do kraje. HURÁ!

Okres dospělých
V sobotu 13.6. v 7 hodin ráno vyrazila výše
zmíněná družstva opět na stadion SKP. První

si odbyly svůj závod ženy nad 30 let, které
soutěžily pouze v disciplíně požární útok.
Skončily na pěkném 3. místě. Na ženy i muže
bez omezení čekal běh na 100 metrů s překážkami, štafeta 4 x 100 metrů a požární útok.
Naši kluci skončili na poprvé na parádním
5. místě a holky nám splnily sen o postupu do
kraje. HURÁ!

Vítáme Vás v Českém Krumlově
A to bylo přesně o týden později 19.6. Ale
co se za ten týden dá stihnout? Třeba že do Vás
strčí v autobuse, vypadnete na chodník a máte
zlomenou nohu – jedna. A taky to, že se probudíte s nohou ztuhlou a oteklou jak meloun a
když jdete k doktorovi, rovnou si Vás nechají
v nemocnici – druhá. A to se povedlo v jednom jediném dni
(středa 17.6.). Naštěstí nám vypomohly dvě
kamarádky z Lišova
(Markéta Hradilová
a Kristýna Opolzerová). Mohly jsme tedy
nastoupit do soutěže. Světýlko zazářilo,
když nám Kačku v pátek těsně před soutěží
pustili z nemocnice a
mohla vypomoct družstvu. Štěstí nám přálo
a i přes velké překážky
jsme se již po třetí probojovaly na republiku.
Tentokrát do Třebíče
(3. – 5.7.). HURÁ!

Radost z vítězství na okresní soutěži
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Hasiči Ledenice
(pokračování ze str. 9)
Druhý den jsme se na krumlovský stadion
vrátily s ženským družstvem. V konkurenci
ostatních družstev bylo těžko, ale nejvíce jsme
bojovaly samy se sebou. Zvláště v prvních pokusech v běhu na sto metrů s překážkami, kde
nervy udělaly své. Padaly spojky, proudnice i
lidi. Nakonec se holky sebraly a v druhých pokusech i ve štafetě se umístily na prvním místě. Přesto si nemohly dovolit pokazit požární
útok. Čas 32 vteřin na nástřikové terče nám zajistil druhé místo na požárním útoku a tedy
celkové první místo = postup na republiku.
Ústí nad Labem (18. – 20.9.). HURÁ!

Memoriál Františka Janáčka 2009
Přesně ve 13.00 hodin byl zahájen slavnostní nástup zúčastněných družstev, kterých
se letos sjelo celkem 17. Při nástupu přišla delegace českobudějovické diecéze v čele s pomocným biskupem Mons. Pavlem Posádem,
který požehnal novému zásahovému vozu Renault Midlum, Tatře T815 CAS 32 a našemu
historickému praporu. Ihned po celém aktu
byla zahájena soutěž (o dvojboji dětí budeme
informovat jindy). Muži i ženy předváděli i
přes nepřízeň počasí dobré výkony a zde jsou
již výsledky 9. ročníku Memoriálu Františka
Janáčka:
MUŽI:
1. místo – ZOO
2. místo – Slavošovice
3. místo – Ohrazení
4. místo – Libín
5. místo – Zaliny
6. místo – Ledenice III

7.
8.
9.
10.
11.
ŽENY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

místo – Ledenice I
místo – Vrcov
místo – Radostice
místo – Zborov
místo – Ledenice II

aneb Co o odpadech
možná nevíte
Díl 5. Třídění a využití skla

místo – Libín
místo – Ledenice I
místo – Zborov
místo – ZOO
místo – Ledenice II
místo – Vrcov
Mgr.Vladislav Šesták

Slavoj Ledenice oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Je dobojováno. Máme za sebou jednu
z nejúspěšnějších sezón oddílu kopané v jeho
historii. Po třiceti letech se mužstvo mužů probojovalo do krajské I. B třídy, kde hrálo skutečně důstojnou roli, když obsadilo druhou
příčku a dlouho trápilo favorita z Horní Plané.
Nebýt v závěru soutěže zranění, nevím, nevím, jak by to dopadlo. Ani naši nejmenší si
nevedli ve svých soutěžích špatně. Těchto výsledků bychom nedosáhli bez trenérů a hráčů.
Hlavně trenérům patří obrovské poděkování
za jejich volný čas, který věnovali a budou věnovat přípravě na novou sezónu. Velký dík
patří panu Petru VÍTOVCOVI, který na vlastní žádost po dvou letech u mužstva končí, aby
si od kopané chvilku odpočinul. Věřím, že se i
nadále budeme na fotbalovém trávníku vídat
jako fanoušci ledenických fotbalistů. Abychom navázali na letošní úspěch i v příštím
roce, musí být kádr vhodně doplněn, a to se
nám daří díky finanční podpoře sponzorů, proto i vám patří velké poděkování a těšíme se na
vaší přízeň i nadále. Pokusíme se v letní přestávce přivést nové tváře, které budou vám divákům rozdávat fotbalovou radost. Opět se
můžete těšit na derby s Borovany, která po
roce ožijí.

ODPADOVÝ SLOUPEK ...

V letní přestávce se chystá revitalizace trávníku, který si to
určitě zaslouží.
Žádáme tímto
sportovní veřejnost, aby až do 1.
srpna používala druhou hrací plochu vedle
softballového hřiště. Právě 1. srpna by se měl
trávník otestovat tradičním turnajem o Pohár starosty městyse Ledenice za účasti
týmů Lišova, Ševětína, Vlastiboře a domácího Slavoje. Závěrem bych chtěl poděkovat
starostovi městyse panu Fraňkovi, správci areálu panu Blažkovi a celému realizačnímu
týmu za jejich podporu v uplynulé sezóně.
Všem sportovcům a sportovním fanouškům přejeme příjemnou letní dovolenou a prvně v akci nás můžete vidět 25. července na
turnaji v Římově.
SOBOTA 15. SRPNA OD 20.30 HODIN
POUŤOVÁ ZÁBAVA hraje SARAH,
VSTUPNÉ 100,- Kč,
Všichni jste srdečně zváni

Sklo tvoří 7 – 9 % celkového množství
komunálního odpadu. Každý Jihočech průměrně vytřídí 8,6 kg skla, což přestavuje na
každého téměř 23 nových pivních či limonádových lahví. Nehledě na to, že výroba
skla ze střepů je mnohem méně náročná na
energie. Více než 5 tisíc tun skla v jižních
Čechách neskončí ročně na skládkách odpadů, ale je předáno do skláren na nové využití, což potvrzuje, že třídění odpadů má
smysl!
Jaký je osud skleněných lahví a sklenic
odložených do kontejnerů na třídění ve
městech a obcích? Skleněné střepy z kontejnerů na třídění z celých Čech jsou odváženy na speciální dotřiďovaní linku do
Příbrami. Zde se na dopravníku zbaví střepy velkých mechanických nečistot, nadrtí
se na malé kousky, pomocí vibračních sít
se dále čistí a třídí podle velikosti. Pro dosažení potřebné kvality se používají i laserové separátory, které spolehlivě odhalí i ty
nejmenší nečistoty. Technická norma dovoluje pouze jeden gram nečistot na sto kilogramů skleněného střepu – tak musí být
dotřídění kvalitní.
Upravený střep se ve sklárnách přimíchává do sklářského kmene. Sklovina se
při teplotách přes 1500 °C taví a odlévá do
forem, a vznikají tak nové výrobky.
Při výrobě skla se dá použít až 65 %
střepu. Recyklace skla je do nekonečna
opakovatelná a díky ní se uspoří až 90 %
energie a původních přírodních surovin.
Do kontejneru na sklo nepatří porcelán,
varné sklo, drátosklo, zrcadla, automobilová skla ani zářivky a výbojky. Zjednodušeně lze říci, že do kontejnerů na sklo patří
pouze sklenice od potravin, lahve od nápojů a okenní tabulové sklo.
Sklo se v přírodě téměř nerozkládá, zůstane tu po nás tisíce let.
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HOBBY – léta porevoluční, zůstali jsme sami
Jsou momenty, které dokáží vše změnit během krátkého času. Michal Kalousek,
Jan Žahour, Zdenek Vitoušek ml. a další dokázali modelářství v Ledenicích ve své
době doslova pozvednout.
Po jejich odchodu nastalo
sice období malého útlumu,
nikdo však netušil, že převratný vstup do devadesátých
let může mít vliv i na technický
klub.V kraji během roku zanikly skoro všechny modelářské oddíly a podobně tomu bylo
skoro v celé republice.Většina vedoucích se
vrhla na podnikání a děti zůstávaly bez zájmové činnosti. Přicházely hlavně o vedoucí a
místa pro svoji práci. To však u nás bylo naprosto jinak. Za podpory tehdy pana Jiřího
Dvořáka a poté Františka Jelínka dostali modeláři novou dílnu v objektu dnešní školní družiny a opět se dalo pracovat dále. Horší to však
bylo z počátku devadesátých let s finanční
podporou. Skoro už to pomalu vypadalo na zánik. Nebylo ani kam jezdit na soutěže. Zde
v kraji jsme zůstali sami. Začalo však svítat při
získávání drobné podpory a v době nejslabší
přišla i velká pomoc od bývalého modeláře
Zdenka Vitouška ml. a od Michala Kalouska.To rozhodlo o další činnosti a celkovém
budoucím rozvoji modelářů v Ledenicích. Začali se postupem let připojovat další přízniví
sponzoři a s příchodem Josefa Jandy ml. a
Pavla Krofiky (tátové byli kdysi také modeláři) i začátek nové sekce rychlostních člunů. Za
podpory obce a podnikatelů bylo možné nasadit zcela nový směr a jít naplno do znovu se rodících modelářských odvětví v ČR.
Josef Janda ml. měl i odvahu začít klub reprezentovat s rychlostním člunem a i s trochou
štěstí si držet hezký průměr třeba i za pomoci
cizího vlivu.V Duchově se už tato kategorie
jela naplno a i Pepovi šlo o dost bodů. Tehdy
byl ve finále a šest člunů soupeřů nad vodou
jen lítalo.To se však nelíbilo z povzdálí přihlížejícímu nervóznímu „labuťákovi“ a ve chvíli,
kdy Pepu chtěl soupeř předjíždět, labuťák
prudce vystartoval z úkrytu z ponořených
větví vrby a soupeřovu loď do vody doslova
zašlapal a Pepa si v klidu dojel do cíle.
O takovéto situaci pravidla tehdy nic neříkala
a tak byl výsledek uznán.

Podobných zážitků bylo
více. My se však museli držet
pravidel a počítat i s rozvíjející
se konkurencí. Nikdy jsem zde
u dětí však neuznával honbu za
soutěžními výsledky. To by je
totiž mohlo i kdykoliv odradit.
Byly takové, jaké se povedlo
docílit bez zbytečného nátlaku.
O to větší byla radost někdy i
z předních míst.
Návštěva v rakouském Schremsu a
později i na mezinárodních výstavách vzbuzovala i větší zájem a i přísun kvalitního modelářského materiálu znamenal celkově další
dobrý vzestup. Ujala se i nová sekce M – rychlostních člunů a s příchodem Jirky Peloucha i
zcela jiný obrat v reprezentaci. Do klubu se
hojně hlásily děti bývalých modelářů a přízeň
veřejnosti začala být tak veliká, že opravdu nebylo možné toto vše nechat upadnout. I když
počítačová doba vnesla i zde svůj vliv, je
o lodní modelářství stále větší zájem. Dnes
v klubu jako vedoucí pomáhá náš odchovanec
pan Josef Bodžár. Obec poskytla další nové
dílny, které jsou dobře vybavené pro jemnou
modelářskou činnost, máme i dobré sponzory
a u žáků i juniorů dobře odvedenou práci na
modelech lodí, ale i reprezentaci s nimi. Do
nového tisíciletí jsme vstoupili s předsevzetím
vydržet a to se daří. Dnes už o Ledenicích a
lodních modelářích ví celá ČR, ale i Evropa
a dá se říci, že v tomto odvětví i mnohde ve
světě.V roce 2000 došlo i k nárůstu základny
seniorů z kraje, soustřeďujících se v našem
klubu. Ti, co zbyli, se znovu chtěli zapojit a
pro nás to byl i dobrý přínos.Ve složení 52 členů z Ledenic, Borovan, Trhových Svinů, Českých Budějovic a okolí jsme jako nejsilnější
klub v roce 2005 dokázali uspořádat za podpory starostů z Ledenic, Borovan a Trhových
Svinů, vrchol všeho a to mistrovství světa.
Škoda, že u nás nejsou pro splnění pravidel
NAVIGA v sekci NS vhodné podmínky. Z tohoto důvodu se týden trvající soutěž pořádala
v Borovanech.
V sekci M je v té době zcela na vrcholu Jirka Pelouch ml. Ten, který se od špiček republiky učil, je doslova v krátkém čase jednoho po
druhém poráží. Stal se velikým a obávaným
soupeřem. Z nejvyšších soutěží vozí medaile a
ve své sekci proslavuje Ledenice i daleko za

AKTUÁLNĚ z modelářského sportu
V sobotu 27. června se jelo Mistrovství ČR lodních modelářů v Netolicích.
Nejmladším účastníkem byl Roman Dědič z Ledenic. Ve svých necelých devíti letech se
umístil na krásném 7. místě.
Petr Zbořil a jeho bratr Tomáš, taktéž z ledenického klubu, skončili v kategorii dálkově ovládaných modelů na prvním místě.
Blahopřejeme!

hranicemi na úrovni Evropy i světa. Jezdí však
finančně nejnáročnější kategorie a za podpory
pana Pelešky – fa FINESA, měl ve své době
možnost držet se na úrovni i za cenu velkého
zatížení v rodině.K tomu však bylo zapotřebí i
vlastního umu a mnohem více finančně náročné technologie, než v sekci NS. Zde soutěží
většinou jedinci individuálně podporovaní silnými sponzory. V jeho šlépějích jde i bratr
David.
V roce 2007 se klub ze situačních důvodů
rozděluje a vzniká další v Borovanech a v Českých Budějovicích a Jirka Pelouch přechází
do klubu v Plzni, kde má kolegy pouze ve své
sekci.
Klub dnes pracuje opět s dětmi a za podpory rodičů a několika dospělých členů se mu
opravdu vede dobře. Poděkovat je třeba nejenom současným sponzorům, ale i mnohým rodičům za velkou pomoc. Práce je totiž velmi
různorodá. Říká se ,že modelář musí umět deset řemesel.
O Vánocích třeba rodina Gabrišků připravila všem klukům krásnou slavnostní večeři a
na ledenickou soutěž napekla Kateřina Gabrišková voňavé křupavé koláčky pro všechny
závodníky.
Jsme po republice proslaveni ještě jednou
zvláštností. A to překrásnými keramickými
pirátskými medailemi. Co kus to originál a zájem je o ně veliký zásluhou pana Kodytka a
paní Pobříslové. Děkujeme i paní Jitce Tomandlové za vedení účetnictví a členům klubu
Vladislavu a Jaroslavu Šestákovým co by
spravedlivým rozhodčím.
Pěknou zvláštností oproti minulým létům
je třeba reprezentace starších kluků nad 15 let
Igora Vondráška, Lukáše Pavla a Jana Junka
s jejich pracovitostí, pěkným vystupováním a
velice dobrými výsledky dávají i v tomto
svém věku dobrý příklad. Soutěží v nejvíce
obsazené kategorii a drží se na špici. Igor jede
dokonce reprezentovat na MS do Německa.
Celou veřejnost zveme na výstavu o ledenické pouti a tímto se obracím na všechny bývalé modeláře s prosbou o poskytnutí jejich
dřívějších prací, byť i třeba již méně zachovalých.
Na výstavě chceme ukázat celých 40 let.
Ohlaste se prosím na tel. 728 334 289 – předem Vám děkuji. Chceme ukázat co nejvíce
z každého desetiletí naší existence.
Klub lodních modelářů (KLoM) vedu
40 let a toto jubileum oslavíme v sobotu
12. září velkou soutěží na Lazně s ukázkou
nočních jízd osvětlených lodí a ohňostrojem.
Ještě jednou děkujeme za přízeň a věřte, že
jakkoliv dobře vložený čas ve prospěch dětí,
bude mít jednou i dobré ozvěny.
Chcete-li o nás vědět více, stačí otevřít internetové stránky Ledenic a kliknout na znak
lodních modelářů.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz
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K U L T U R N Í ,

S P O L E Č E N S K É

Ó 2. TURNAJ

VE STOLNÍM FOTBÁLKU
sobota 18.7.2009 v 17.00 hod.
Kafárna Anna Ledenice

A

S P O R T O V N Í

PÁTEK 14. srpen
Ó KVINTET ROZHLASOVÉHO

Ó “VESELÁ KLOBÁSA”

vás zve o pouti do průjezdu
u Veselých
otevřeno od pátku 14.8. do pondělí
17.8.2009.
Z široké nabídky doporučujeme:
– pro žíznivé: výborný kvasnicový ležák
– pro hladové: krkovička pečená na kameni, klobáska na roštu ,bramboráčky a
další
Těšíme se na vás
v pátek 18.00 – 24.00
sobotu 18.00 – 02.00
neděli 9.00 – 02.00
“MODRÉ” pondělí 18.00 – 24.00
V pondělí máme připravené opět “překvapení”.

P O Ř A D Y

Začátek: od 16 – 18 hod.
Vítán je každý, kdo vlastní mopeda a má
chuť závodit. Přihlásit do soutěže se můžete ½ hodiny před startem.

SWINGOVÉHO ORCHESTRU
Ó POUŤOVÁ ZÁBAVA
VÁCLAVA HLAVÁČE
se zpěvačkou Alenou Čechovou
pořádá oddíl kopané TJ Slavoj Ledenice
Kde: radniční dvůr nebo divadelní sál
– dle počasí
Vstupné: dobrovolné
Začátek: 19.00 hod.
při špatném počasí divadelní sál
– bez občerstvení

SRPEN – LEDENICKÁ POUŤ

červenec – srpen 2009

Ó K TANCI I POSLECHU

HRAJE ŠPERHÁK
Kde: restaurace Na Plácku Ledenice
Začátek: 20.00 hod.

Ó POSEZENÍ U TÁBORÁKU
Kde: restaurace Na Hřišti Ledenice,
hraje Country Fotrs
Začátek: začátek ve 20 hod.

Kde: sokolovna Ledenice
Vstupné: 100,- Kč
Začátek: 20.30 hodin
Hraje: SARAH

NEDĚLE 16. srpen
Ó POUTNÍ MŠE SVATÁ
kostel sv. Vavřince v Ledenicích
začátek v 8.30 hod.
Poutní mši svatou bude sloužit biskup
Mons. Pavel Posád.
Po skončení mše bude kostel
do 10.30 hod přístupný veřejnosti.

Ó TRADIČNÍ LEDENICKÁ

POUŤ
SOBOTA 15. srpen
Ó VÝSTAVA KLUBU

pouťové atrakce, prodejní trhy

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

LODNÍCH MODELÁŘŮ
Kde: sál u Králů
Otevřeno: sobota od 16.00 hodin
do 20.00 hodin
neděle od 8.00 hodin do 16.00 hodin.
K vidění boudou lodě,letadla,auta a vláčky modelářů z našeho kraje.
Výstava bude doplněna prodejem modelářských potřeb.

Ó SOUTĚŽ MOPEDŮ
Kde: „ledenický okruh“ u fotbalového
hřiště

Ó DEN SPOLKŮ
Kdy: sobota 5. září 2009
Začátek: 14.00 hod.
Myslivecké sdružení Hubert Ledenice ve
spolupráci s městysem Ledenice Vás zve
do parku u sokolovny na příjemné odpoledne s mysliveckou tematikou. Odpolednem bude provázet hudební skupina
S.A.M. a moderátor Ludvík Petr.
Program:
– výstava trofejí, zajímavá přednáška
o mysliveckých tradicích a pasování
– sokolníci
– malá střelnice nejen pro děti
– trubači, lovečtí psi
Po celé odpoledne bude připraveno občerstvení a speciality na grilu.
Při nepříznivém počasí se program přesune do sokolovny.
Po skončení programu bude pokračovat
hudební produkce.

ŽRALOČÍ STEZKA
Dne 24.5. se konal již 14. ročník Žraločí stezky. Letos se na startu sešlo přes 80 soutěžících ve 2 kategoriích. Putovního žraloka v
kategorii starších si odvezli Ježci z Č. Budějovic a putovní žralok v mladší kategorii zůstal v Ledenicích.
Šťastnými vítězi byli: Eliška Hluštíková, Vilém Hluštík, Adam Adamec, Michaela Adamcová a Štěpánka Dastichová.
Hanka Korčáková

červenec – srpen 2009
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¢

¢ Pozvánka

na Borůvkobraní 2009
Víkend 11. – 12. července 2009 bude v Borovanech patřit již tradičním borůvkovým slavnostem, při nichž si přijdou na své milovníci
lesních i pěstovaných borůvek a dobrot z nich.
Gastronomický i kulturní program se koná
v areálu zámku u náměstí a program je zaměřený pro všechny generace - od nejmenších po
nejstarší.
Sobotní program začíná ve 13 hodin borůvkovým a řemeslným jarmarkem, odpoledne se
představí folklorní soubory z jižních Čech a
Dolního Rakouska v programu Folklorní setkání se sousedy.
Hlavní borůvkový program vyvrcholí v neděli. Program je celodenní, začíná v 10 hodin
borůvkovou módní inspirací. Soutěž v pojídání kynutých borůvkových knedlíků začíná ve
12 hodin u školní jídelny místní základní školy. Pro děti jsou připraveny hry a soutěže
s kaprem Jakubem Borůvkářem z Pohádkového království, pohádky i soutěž dvojic-jedlíků
O poklad borůvkového koláče. V borůvkové
tvůrčí dílně se bude batikovat, zdobit perníkové borůvky i vyrábět korále. Zahrádkáři zde
najdou rady odborníka na pěstování kanadských borůvek i možnost zakoupení sazenic,
hospodyňky inspiraci v borůvkové kuchařce a
rady kuchařských mistrů. Návštěvníci se dozvědí mnohé o léčivých účincích malých modrých bobulek a jejich magických silách.
Hostem letošního borůvkobraní je Liselotte
Rokyta z Holandska, která zahraje na panovu
flétnu za doprovodu moravské cimbálové muziky Technik Ostrava.
Po oba dny bude v provozu speciální borůvková a staročeská hospoda v zámeckém
parku (i s borůvkovým pivem), borůvkové
menu bude nabízeno v místních restauracích
Alf, Valeš, Borovanský mlýn, U Hofhanzlů a
v kavárně Zámek.
Vstupné na akci je zdarma.

¢ JIHOČESKÉ ZPÍVÁNÍ

(FOLKOVÝ FESTIVAL)
v přírodním areálu
Památníku Jana Žižky
z Trocnova
Program:

Pátek 24.července:
19 hodin – slavnostní zahájení tentokrát na
téma „Večer se zvířaty - safari“ – kostým,
tedy spíše převlek za “zvíře” vítán - sleva
na vstupném, nová pohádková hra skupiny
historického šermu BRATŘI z RŮŽE – nejen pro děti. Posezení u ohně.

Sobota 25.července:
11 hodin – loutková pohádka pro děti v Lesním divadýlku.
13 – 23 hodin – recitály účinkujících.

TIP NA VÝLET
v cca 17 hodin – vystoupí – naposledy v ČR patnáctičlenná africká skupina studentů
umělecké školy Inkululeko Yabatsha
School of Arts (IYASA) ze zimbabweského Bulawaya.
Po celý den probíhá výstava kreseb a fotografií v Lesní galerii. Můžete si vyzkoušet práci na keramickém kruhu, těžkou práci
kováře, jízdu na koni. Po ukončení koncertu pokračuje společné zpívání u ohně..
Vstupné již tradičně lidové (pátek 50,-Kč,
sobota 150,- Kč, děti po 20,- Kč).
Držitelé průkazu ZTP vstup zdarma.
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s mnoha odvětvími
lidské činnosti, prohlédnete si staré dobové fotografie a také uvidíte řadu interaktivních
exponátů.
Výstava je součástí projektu „Produkt cestovního ruchu – Po stopách společné historie“,
který realizuje Město Nové Hrady ve spolupráci s Ústavem fyzikální biologie Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích a Böhmerwaldmuzeem ve Vídni.
Projekt je realizován za finanční podpory
Evropského fondu pro regionální rozvoj.

¢ Club restaurace a penzion

Kamínek, Jakule 64,
Nové Hrady
pro Vás pořádá:
– 11.7.2009
Michal Pavlíček a VVV Budějovice
– 24.7.2009
Luboš Pospíšil a 5P
– 1.8.2009
2. ročník mezinárodního bluesového
festivalu
STAN THE MAN BOHEMIAN
BLUES BAND – SKOTSKO. CZ. SK,
BLUESWEISER – SK, TROUBLE
HEROES – ÚSTÍ NAD LABEM,
KAPITÁN NEMO –PRAHA,
SEKOND BAND – SK
Začátek festivalu od cca 16.00 do 01.00
vstupné 210 kč
– 7.8.2009
Radim Hladik – Blue Effect
– 15.8.2009
Dětský den s divadlem – Zlatovláska
– 29.8.2009
Fontanela – Budějovice
Začátky zahradních slavností
cca 20.00 – 01.00.

¢ Město Nové Hrady Vás

zve na otevření výstavy
„PO STOPÁCH
SPOLEČNÉ HISTORIE“
Kdy : od poloviny srpna
Výstava je zaměřena na historii Novohradska a jednotlivé národy, které jsou neodmyslitelně spjaty s touto oblastí. Seznámíte se

¢ 750 LET OSÍDLENÍ

HORNÍ STROPNICE
1259 – 2009
program oslav 29. srpna 2009
Náměstí v Horní Stropnici
9.00 hod.
slavnostní zahájení, historický jarmark,
Fedrfechtýři – šermířská scéna
10.00 hod.
slavnostní mše a vysvěcení oltářů v kostele
sv. Mikuláše
11.00 hod.
vysvěcení vlajky obce Horní Stropnice a
hasičského praporu SDH Horní Stropnice
12,00 hod.
Fedrfechtýři – praporová show
Hřiště Hraničář v Horní Stropnici
14.00 hod.
10. ročník memoriálu Františka Tilpa
– hasičská soutěž
15.00 – 19.00 hod.
koncert dechové hudby Podhoranka
Sportovní hala v Horní Stropnici
20.00 – 02.00 hod.
Taneční zábava
hudební skupina MONIKA
Po celý den je od 9 do 16 hod. pro návštěvníky otevřeno turistické informační centrum
v přízemí budovy Obecního úřadu Horní Stropnice s možností prohlídky výstavy fotografií
Novohradské hory – perla česko-rakouského
pohraničí s promítáním videozáznamů a fotografií z historie Horní Stropnice.

Místní knihovna v Ledenicích nabízí čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:

Beletrie pro dospělé:

Vrabec Ján
– Koník Hvězdička
De Wetter Bernard – Ohrožená zvířata
Prášková Markéta – Klobouky z Agarveny
Drijverová Martina – Rytířovo kopí
Březinová Ivona – Bramborová Bára
Heitz Markus
– Osud trpaslíků

Pittnerová Vlasta
Tursten Helene
Serfaty Thierry
Plaidy Jean

– Babičky
– Dračí tetování
– Ohnivý tanec
– Zakázaná noc
– Nezkrotná královna
– Princ temnot
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Rybářské závody – Memoriál Jaroslava Cukra
Závody se konaly v sobotu 6. 6. 2009 na
Horní a Dolní Jámě. Závodníků z Ledenic i širokého okolí bylo celkem 55. Chytalo se od
6.00 – 11.30 hod., s jednou dopolední přestávkou od 9.00 do 9.30 hod. Tak, jako každým ro-

w Hledám podnájem bytu (nebo místnost)
v Ledenicích a okolí pro 1 osobu.
Tel. č.: 720 120 233
w Prodám hnědou obývací stěnu 4 m, ze 2/3
prosklenou, stáří 5 let, velmi zachovalá.
Levně. Tel. č.: 777 951 308, 774 951 38800

kem, byli i letos před závody do Horní Jámy
vysazeni kapři o váze 3 – 6 kg. I přes usilovné
vnadění a chytání na různé kapří dobroty se
podařilo ulovit pouze 3 ks větších kaprů. Na
svoji si alespoň přišli tak zvaní „plavačkáři“
(rybáři lovící na plavanou
– splávek), kteří si velmi
dobře vedli při lovu plotic a
okounů. Stejně jako na dětských závodech se měřily a
do výsledků závodů započítávaly všechny ulovené
ryby a největší kapr. Hodnocení pro bílou rybu (plotici) mělo navíc „přísnější“
pravidlo, délka ryby do 15
cm / 1 bod, ryba nad 15 cm /
3 body. A jak dopadlo konečné pořadí?
Další číslo Ledenického
zpravodaje vyjde
v září 2009.
Své příspěvky a inzeráty
můžete zasílat na adresu:
kultura@ledenice.cz.
2

Ceník inzerce: 3 Kč/cm

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

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

První místo obsadil Jaroslav Janků s 244
body, druhé Václav Liška se 174 body, třetí
místo Pavel Prokop se 154 body. Cenu za
„největšího kapra“ letos získali dva lovci,
František Fink a Václav Matějka za ulovení
kaprů o stejné délce 61 cm.
Nápoje a dobré jídlo bylo zajištěno po
celý průběh akce. U Jámy se během akce
prostřídalo několik desítek návštěvníků, kteří přišli povzbudit rybáře. Nálada a atmosféra zde byla velmi dobrá a tak se posezení
v pergole s triem muzikantů protáhlo až do
odpoledních hodin.
Jménem MO ČRS Ledenice děkujeme
všem, kteří se přišli pobavit mezi nás rybáře,
přišli si zarybařit nebo jen posedět do krásného prostředí našich rybníků.
za MO ČRS LEDENICE
Roman Dědič, jednatel

www.ledenice.cz

KOSMETIKA ŠÁRKA
Šárka Kříhová, Polní 555, 373 11 Ledenice
mobil: 603 315 557 – informace a objednávky
Nabízím kosmetické služby: čištění pleti, úprava
obočí, kosmetické masáže, barvení obočí a řas,
aplikace masek, depilace, epilace, make-up,
poradenství, bižuterie a dárkové poukazy.
Balíčky služeb:
mořská terapie
regenerace – hydrooptimal
antistres lifting
Pure – T-Skin
SO – delicate
strategist
oční mikromasáž
samostatná kosmetická masáž
AINHOA – kaviárová péče
obličejová drenáž + svíce
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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
hnědé uhlí
černé uhlí
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, Pá
St
Út, Čt
So

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
dle objednání

PEDIKÚRA NA OBJEDNÁNÍ

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

