Září 2009

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 24. června 2009
Rada městyse schválila:
 žádost paní Anny Nováčkové o ukončení
pronájmu bytu č. 43/B v DPS dohodou
k 30.6.2009. Rada městyse projednala podané žádosti jednotlivců o přidělení bytu
v DPS v Ledenicích a schválila pronájem
bytu v DPS č. 43/B od 1.7.2009 paní Anně
Sedláčkové.
 provedení regenerace travnatého povrchu
fotbalového hřiště v Ledenicích dle cenové
nabídky firmy Eurogreen CZ s.r.o. Jiřetín
pod Jedlovou .
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 1. července 2009
Rada městyse schválila:
 uvolnění částky 130.000,- Kč z rozpočtu
městyse Ledenice pro rok 2009 na projekt
„Oprava požární nádrže v Zalinech“ s tím,
že dotace z Programu obnovy venkova JiV neděli 5. července si ledenický kronikář Jiří
hočeského kraje byla poskytnuta ve výši
Cukr všiml hřibu kováře, který vyrostl přímo
70.000,- Kč žadateli městysu Ledenice.
v parku na náměstí, neváhal a tuto malou ne-  poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
všednost ihned vyfotil.
městyse Ledenice pro rok 2009 na předfinancování projektu „Oprava varhan v kostele sv.
Vavřince v Ledenicích“ v rámci Programu
obnovy venkova Jč. kraje. Žadatelem dotaP O Z V Á N K A
ce je Římskokatolická farnost Ledenice,
NA
náklady na projekt činí 70.000,- Kč.
V případě, že bude dotace žadateli poskytnuta, bude uzavřena smlouva o návratném poskytnutí finančních prostředků ve
XVIII. veřejné
výši 70.000,- Kč z rozpočtu městyse Ledezasedání Zastupitelstva
nice do konce roku 2009.
městyse Ledenice,
 na základě odborného posouzení a návrhu
na celkovou generální opravu harmonia a
asanační ošetření lavic v kapli sv. Prokopa
ve Zborově rada městyse rozhodla o zařazekteré se koná ve středu
ní potřebných finančních prostředků ve výši
23.9.2009 od 18.00 hodin
70.000,- Kč do rozpočtu městyse Ledenice
pro rok 2010.
v zasedací místnosti radnice

v Ledenicích.

INFORMACE OBČANŮM
w Místní knihovna v Ledenicích bude
v době od 14.9. do 18.9. z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.
w v šatnách na fotbalovém hřišti bylo nalezeno horské kolo,
informace na tel. č. 723 801 723.

Rada městyse souhlasí:
 na žádost nájemce bytu č. 14 v bytovém
domě Na Oborách v Ledenicích s přihlášením k trvalému pobytu dalších osob v bytě
od měsíce července 2009.
Rada městyse schválila:
 uzavření předběžné sponzorské smlouvy
s občanským sdružením Sdružené lesy Ledenice – Borovany za účelem vydání publikace autora Ing. Jana Jiráčka s názvem
„Jižní Čechy – přírodní oblasti“ ve výši
30 výtisků

 poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městyse Ledenice na kulturní, sportovní
a jiné spolkové akce konané ve II. pololetí
r. 2009 na základě 10 podaných žádostí
místních spolků a organizací v celkové výši
73.450,- Kč vč. DPH dle přílohy zápisu. Finanční prostředky budou poskytnuty v souladu s platnými zásadami pro poskytování
příspěvků z rozpočtu městyse Ledenice na
základě písemných smluv s jednotlivými
žadateli.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 15. července 2009
Rada městyse zrušila:
 po vzájemné dohodě obou stran platnost
nájemní smlouvy uzavřené dne 5.1.1995
s firmou Autodoprava Antonín Manda
včetně dodatku č. 1 této smlouvy ze dne
5.8.2005.
Rada městyse schválila:
 nájemní smlouvu na pronájem části pozemku KN 193/15 v k.ú. Ledenice firmě Autodoprava Petr Manda, Ledenice za účelem
umístnění a provozování mobilní váhy určené ke zjišťování hmotnosti nákladních vozidel za těchto podmínek:
 uvolnění částky 40.000,- Kč bez DPH z rozpočtu městyse Ledenice pro rok 2009 na
projekt „Vybavení členů jednotky JPO III.
městyse Ledenice osobní výstrojí“ s tím, že
žadateli městysu Ledenice byly z grantu Jihočeského kraje poskytnuty finanční prostředky ve výši 40.000,- Kč jako neivestiční
příspěvek pouze na plnění bez DPH. Předpokládané výdaje na tuto akci celkem max.
80.000,- Kč bez DPH.
 uvolnění částky 150.000,- Kč bez DPH
z rozpočtu městyse Ledenice pro rok 2009
na projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice Ohrazeníčko“ s tím, že žadateli městysu
Ledenice byly z grantu Jihočeského kraje
poskytnuty finanční prostředky ve výši
150.000,- Kč jako investiční příspěvek pouze na plnění bez DPH. Předpokládané výdaje na tuto akci celkem max. 300.000,- Kč
bez DPH.
Rada městyse posoudila:
 posoudila tři cenové nabídky firem na výměnu oken a dveří v požární zbrojnici Ohrazeníčko a rozhodla o dodavatelské firmě
OKNOTHERM spol. s r.o. Kaplice
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
pokračování ze str. 1
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 29. července 2009
Rada městyse schválila:
 uvolnění finančních prostředků ve výši
10.000,- Kč z rozpočtu městyse do veřejné
sbírky vyhlášené Jihočeským krajem na zmírňování a odstraňování následků povodní v Jihočeském kraji v roce 2009.
Rada městyse rozhodla:
 na základě předložených cenových nabídek
o dodavatelstvé firmě Beton Hronek s.r.o. na
akci „Oprava požární nádrže v Zalinech“.
Městys Ledenice uhradí ze svého rozpočtu
částku 237.405,- Kč vč. DPH z toho dotace
od Jč. kraje činí 70.000,- Kč.
 o dočasném provizorním umístění tříd Mateřské školy Ledenice v náhradních obecních prostorách kulturního zařízení U Králů
a společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou z důvodu zahájení přestavby
mateřské školy.

Rada schválila pro dům s pečovatelskou službou tato opatření:
1. nájemci bytů v DPS uhradí za každý měsíc
po který bude v DPS umístěna třída mateřské školy náklady na úklid a údržbu společných prostor snížené o 25%. Toto snížení
bude promítnuto až při konečném vyúčtování příslušného kalendářního roku.
2. Náklady na spotřebu elektrické energie ve
společných prostorách v plné výši uhradí
městys Ledenice ze svého rozpočtu za každý měsíc po který bude v DPS umístěna třída MŠ. Toto snížení bude promítnuto až při
konečném vyúčtování příslušného kalendářního roku.
3. městys Ledenice nabídne společnosti Ledax o.p.s. jiné prostory pro uskutečnění
14 hodinového kurzu počítačového kurzu
pro seniory, který se má uskutečnit v době
od 7.9. do 11.9. v Ledenicích
4. městys Ledenice zajistí Klubu šachistů v Ledenicích jiné prostory pro činnost klubu
Rada městyse schválila pro kulturní zařízení
U Králů toto opatření:
Od srpna 2009 po celou dobu přestavby Mateřské školy v Ledenicích bude kulturní zařízení U Králů pro veškeré akce uzavřeno

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 24. června 2009
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 pohledávku na nájemném za parkovací místo Na Oborách dlužníka Štefana Holuba,
Ledenice ve výši 4.800,- jako nedobytnou.
2
 výkup pozemků KN 2521/2 o výměře 798 m
(ostatní plocha) a KN 1149/4 o výměře
250 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Zborov od
vlastníka pozemku Jihočeské univerzity
za cenu určenou znaleckým posudkem
69.480,- Kč. Výkup pozemku byl schválen
za účelem stavby kanalizace a ČOV v katastrálním území Zborov.
 bezúplatný převod pozemku KN 2432 – PK
728 o výměře 414 m2 (ostatní plocha) v k.ú.
Zborov od vlastníka pozemku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví městyse Ledenice. Bezúplatný převod pozemku byl
schválen za účelem veřejně-prospěšné stavby kanalizace a ČOV v katastrálním území
Zborov podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č.
95/1999 Sb.
 smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s firmou E.On Distribuce a.s. na uložení kabelů NN na pozemcích
ve vlastnictví městyse Ledenice v k.ú. Ledenice dle GP č. 1142-20/2009. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně s podmínkou
odstranění opěrných bodů vzdušného vedení kabelů NN.
 prodej pozemku č. 2/10 v k.ú. Ledenice
o výměře 33 m2 (ostatní plocha), který je
zčásti zastavěn stavbou garáže, žadatelce za
smluvní cenu.

 prodej stav. pozemku parc. č. st. 471 v k.ú.
Ledenice o výměře 12 m2, na které se nachází stavba technické vybavenosti bez čísla
popisného (bývalá vodárna) žadateli Ing.
Janu Mrázovi za smluvní cenu.
Zastupitelstvo městyse projednávalo:
 prodej části pozemku parc.č. 2438/1 v k.ú.
2
Zborov (ostatní plocha) o výměře cca 200 m
část veřejného prostranství žadatelce paní
K. Bumbové, Zborov. O část tohoto pozemku se žadatelka vzorně stará a v případě
prodeje by na pozemku zřídila parkovací
místo pro os. automobil. Stanoviska komise
RM a výboru ZM k uvedené žádosti:
Komise výstavby a územního plánování prodej nedoporučuje z důvodu, že se jedná o veřejné prostranství.
Osadní výbor Zborov souhlasí s prodejem za
podmínek:
- šířka prodávaného pozemku se v dolní
části zmenší z požadovaných 6 m na 5 m
- budoucí vlastník část pozemku koupí
s věcným břemenem dešťové kanalizace,
která je v této části pozemku uložena a
v budoucnu ji nahradí nově budovaná síť
dešťové kanalizace.
Zastupitelé přihlédli k oběma stanoviskům
a odložili rozhodnutí o prodeji části pozemku
parc.č. 2438/1 v k.ú. Zborov s tím, že sousední
pozemek parc. č. 2438/7, který je ve vlastnictví městyse Ledenice a tvoří s požadovanou
částí společnou hranici. V případě, že o koupi
pozemku parc.č. 2438/7 projeví zájem sousední vlastník, bude zastupitelstvo jednat
o prodeji obou pozemků současně za stejných
podmínek.
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s výjimkou konání pouťové výstavy Klubu
lodních modelářů a konání voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2009.
Rada městyse schválila:
 finanční odměnu kronikáři Jiřímu Cukrovi
ve výši 3.000,- Kč za provedení zápisu do
kroniky městyse za kalendářní rok 2008.
 uvolnění finanční částky ve výši 2.000,- Kč
z rozpočtu městyse Ledenice jako finanční
příspěvek Domovu Libníč a Centru sociálních služeb Empatie Č. Budějovice na volnočasové aktivity lidí s mentálním postižením,
kteří využívají služeb pracoviště Empatie.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 19. srpna 2009
Rada městyse schválila:
 po dohodě s ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice dočasné dovážení stravy pro děti z Mateřské školy Ledenice do náhradních prostor
pracovníkem městyse Ledenice ze stávající
školní jídelny.
 že náhradní prostory určené pro provoz Mateřské školy Ledenice (sál U Králů, společenská místnost v DPS) bude po dobu
přestavby budovy mateřské školy zajišťovat
stávající pracovnice paní Třebínová.

Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 5.8.2009
Zastupitelstvo městyse
 vydává – opatření obecné povahy – změnu
č. 1 územního plánu obce Ledenice (ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení) dle § 6
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále též je „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 a
§ 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004, správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též
je „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona,
 ukládá starostovi městyse dle § 173 odst. 1
správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2
správního řádu oznámit vydání změny č. 1
územního plánu obce Ledenice
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 na základě výběrového řízení provedeného
Stavební poradnou spol. s r.o. Č. Budějovice dodavatelskou firmu Zvánovec a.s. Č.
Budějovice na realizaci díla „Nástavba budovy Mateřské školy v Ledenicích“.
 smlouvu o dílo č. 209717 se zhotovitelem
stavby firmou Zvánovec a.s. Č. Budějovice
na výše uvedenou stavbu.
 zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na stavbu „Kanalizace a ČOV v osadě Zborov“ a jmenuje za městys Ledenice
členy do komise na posouzení a hodnocení
nabídek došlých v obchodní veřejné soutěži
na zhotovitele stavby:
Ing. Michal Vazač (náhradník Mgr. Miropokračování na str. 3
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ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
pokračování ze str. 2
slav Franěk), Helena Juříková (náhradnice
Bc. Jaroslava Žaludová), František Jelínek
(náhradník Jan Čížek)
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede Stavební poradna spol. s r.o. Č. Budějovice na základě mandátní smlouvy.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s.
Č. Budějovice na uložení kabelu NN na pozemku ve vlastnictví městyse Ledenice PK
2459 v k.ú. Zborov pro vlastníka připojované nemovitosti č.p. 61 za jednorázovou
úplatu 500,- Kč bez DPH.
 prodej části pozemku parc. č. 2438/1 v k.ú.
Zborov (ostatní plocha – ostatní komunikace) žadatelce za smluvní cenu s těmito podmínkami:
– žadatelka zajistí na své náklady oddělení
části pozemku geometrickým plánem
s tím, že šířka prodávaného pozemku se
v dolní části zmenší z požadovaných 6 m
na 5 m
– budoucí vlastník část pozemku koupí
s věcným břemenem dešťové kanalizace,
která je v této části pozemku uložena a
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v budoucnu ji nahradí nově budovaná síť
dešťové kanalizace.
 prodej pozemku parc. č. 2438/7 v k.ú. Zborov o výměře 39 m2 (ostatní plocha-ostatní
komunikace), žadateli smluvní cenu. (dle
vyjádření osadního výboru Zborov není na
tomto pozemku uložena síť dešťové kanalizace)
 návrh smlouvy o smlouvě budoucí směnné
s paní Janou Šímovou, Zborov na směnu
pozemků v k.ú. Zborov:
směňované pozemky ve vlastnictví pí. Jany
Šímové v k.ú Zborov
PK 243, 283, 394, 450, 451, 542, 589, 590,
617, 618, 852, 904 (díl 1), 993 (díl 1), 1113
(díl 1), 1115, 1116 a 1158 o celkové výměře
2
20004 m
směňovaná část pozemku ve vlastnictví
městyse Ledenice v k.ú. Zborov
2
PK 160 o výměře cca 20017 m , která bude
oddělena geometrickým plánem
Uvedené pozemky směňuje městys Ledenice za účelem získání pozemků v k.ú. Zborov
do vlastnictví městyse Ledenice – pozemek
pro výstavbu kanalizace a ČOV Zborov a
pozemky na kterých je vybudováno fotbalové hřiště TJ Zborov.
Dle vzájemné dohody smluvních stran nebude případný vzniklý rozdíl ve výměrách
směňovaných pozemků dle geometrického
plánu vzájemně finančně vypořádán.
Náklady vzniklé v souvislosti se směnnou

3
smlouvou (geometrický plán, znalecký posudek, právní služby, správní poplatky, daň
z převodu nemovitostí aj.) uhradí účastníci
rovným dílem.
Zastupitelstvo městyse zrušilo:
 usnesení zastupitelstva č. 165 ze dne
25.6.2008 o prodeji pozemků v průmyslové zóně v k.ú. Zborov žadatelům Pavlu Juhasovi, Zborov a Ing. Miroslavu Vítovi,
Zborov.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 předkupní právo panu Pavlu Juhasovi, Zborov na pozemky v k.ú. Zborov o výměře cca
2
2
5000 m za cenu 60,- Kč/m v budoucí technické zóně, která vznikne po geodetickém
zaměření na pozemcích okolo připravované
stavby čistírny odpadních vod. Jedná se o
pozemky v k.ú. Zborov ve zjednodušené
evidenci doposud v majetku soukromých
vlastníků, které přejdou na základě již
uzavřených a podepsaných smluv o budoucích smlouvách směnných do majetku městyse Ledenice parc. č. PK 1153, 1154, 1155,
1156/1, 1156/2, 1157, 1158, 1159, 1160,
1161, 1162, 1163 a 1164.
Zastupitelé městyse hlasováním
neschválili:
 navržené usnesení o směně pozemků s Ing.
Miroslavem Vítem (mladším), bytem České Budějovice. S Ing. Miroslavem Vítem
(mladším) budou probíhat další jednání.

CO VÁS ZAJÍMÁ?
V polovině srpna byla zahájena rozsáhlá
přestavba budovy Mateřské školky v Ledenicích. O zodpovězení několika otázek jsem
požádala starostu městyse Ledenice Mgr. Miroslava Fraňka a ředitele ZŠ, MŠ a ZUŠ v Ledenicích Mgr. Josefa Cukra.
Odpovídá Mgr. Miroslav Franěk.
Pane starosto, proč tak velká přestavba u budovy z konce 70. let, tedy poměrně mladé?
V tomto případě nešlo o přestavbu z důvodu
stáří budovy, ale cílem Zastupitelstva městyse
Ledenice bylo především navýšit stávající kapacitu mateřské školky tak, aby nabídka volných míst uspokojila místní poptávku.
Kdo zpracovával projekt a která firma bude
stavbu provádět?
Projektovou dokumentaci vypracoval
ATELIER 111 s.r.o. Praha. Jde o tým mladých
architektů s jihočeskými kořeny. Stavba bude
sloužit především dětem a mladým rodinám,
proto požadavkem zadavatele (městys Ledenice) bylo moderní a netradiční pojetí.
Z výběrového řízení, které provedla Stavební poradna s.r.o. ČB, vzešla jako dodavatel
firma Zvánovec a.s. ČB. Finanční náklady na
celou přestavbu včetně nového vybavení převýší částku 21 mil. Kč, která bude částečně
hrazena ze státní dotace a částečně z rozpočtu
městyse Ledenice.
A jakých stavebních úprav se budova MŠ
dočká?
Velmi důležité je, že se přestavba prakticky
nedotkne prostor jídelny a vývařovny, kde
bude provoz pro strávníky po celou dobu stavby zachován.

Ve stávajících třídách dojde taktéž k stavebním úpravám jako např. ke kompletní výměně
sociálního zařízení, okna budou vyměněna za
dřevěná europrofilová, budova bude zateplená
a opatřená novou fasádou.
V nástavbě vznikne nová třída, která bude
využívat otevření krovu až po hřeben střechy.
Tím vznikne vložené patro určené pro popolední spánek dětí. Prostor herny tak zůstane
volný pro děti po celý den.
Druhá část nástavby bude využita jako uni2
verzální společenský sál o velikosti cca 110 m
s vlastním vchodem a sociálním zařízením, který bude zároveň sloužit jako rezerva pro možné

další navýšení kapacity v budoucnu. Celý objekt je nově navržen jako bezbariérový, proto
bude na severozápadní straně vybudován nový
samostatný osobní výtah a nájezdová rampa.
Nově jsou taktéž navrženy terénní úpravy,
v rámci kterých vznikne nové dětské hřiště
s moderními herními prvky.
Dá se tedy říci, že po rozsáhlé a finančně
nákladné přestavbě vznikne prakticky nová
mateřská školka, která, jak pevně věřím, bude
sloužit ke spokojenosti všem mladým rodinám v Ledenicích a širokém okolí.
pokračování na str. 4
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CO VÁS ZAJÍMÁ
(pokračování ze str. 3)
Najdou se ještě peníze i na opravy a větší
údržbové práce ostatních školních budov
v Ledenicích?
V měsíci srpnu byla podána žádost o dotaci
na Státní fond životního prostředí ČR na kompletní zateplení a výměnu oken na budovách
pavilonu I. stupně ZŠ, ZUŠ a školní družiny.
V případě, že naše žádost bude úspěšná, proběhnou zmiňované opravy v roce 2010.
Pane starosto a Vaše slovo na závěr?
Záměrem Zastupitelstva městyse Ledenice
je vytvořit prakticky v centru Ledenic nový
komplex, stávající se z budov DPS, MŠ, pavilonu I. stupně ZŠ, ZUŠ a školní družiny, dětského hřiště, farské zahrady a výhledově ještě
pavilonu pro výuku pracovního vyučování.
Prosím všechny rodiče dětí z mateřské
školky i obyvatele okolních ulic o shovívavost
a trpělivost se všemi problémy, které s sebou
přestavba budovy MŠ bude přinášet.
Odpovídá Mgr. Josef Cukr.
Pane řediteli, můžete čtenářům přiblížit, jak
je to s naplněním kapacity v MŠ?
Nedostatečná kapacita MŠ má již několik
let za následek převyšující poptávku nad nabídkou. V praxi to znamená, že ne všechny
přihlášené děti mohou být do školky přijaté.
Rodiče je pak musí vozit do okolních měst a
obcí, což je velkou zátěží nejen pro ně, jejich
malé děti, ale i pro obecní pokladnu.
Mateřská školka má současnou kapacitu
50 dětí. V Ledenicích jsou provozovány dvě
třídy, které jsou naplněny nad limit daný vy-

hláškou o předškolním vzdělávání. V roce
2008 nebylo přijato 17 dětí a v letošním roce
12. V Ledenicích se dlouhodobě rodí průměrně 22-24 dětí ročně.
Nové zákony podporující rodiny s dětmi
dávají matkám na mateřské dovolené více
možností, kdy mohou své dítě starší tří let
umístit do MŠ. Mnohé matky by takovou možnost rády využily, ale zatím to bylo velmi
problematické. A právě i tohle bylo jedním z
důvodů, proč bylo nezbytné přistoupit k přestavbě MŠ, kterou se zvýší počet tříd na 3 s kapacitou 75 dětí a v případě využití rezervních
prostor univerzálního společenského sálu ještě více. Tím bude pokryta veškerá poptávka na
několik let.
Jak bude zajištěn provoz mateřské školky po
dobu přestavby?
Samozřejmě, že provoz školky musí být
zachován. Upozorňuji rodiče a prosím je tímto
také o shovívavost, protože řešení, na kterém
jsme se dohodli se starostou městyse Ledenice
je opravdu provizorní, ale jak všichni doufáme, bude trvat opravdu jen po tu nejnutnější
dobu. Na druhou stranu mohu dětem i rodičům
slíbit návrat do moderní budovy, kde se dětem
určitě bude líbit.

Třída mladších dětí bude umístěna ve společenské místnosti DPS. Třída starších dětí
bude v sále U Králů. Jídlo bude řešeno dovážením zaměstnanci Úřadu městyse Ledenice.
Vzhledem k tomu, že školní jídelna zůstane
zachována, dotkne se tato přestavba i provozu
základní školky. Bude zkrácena doba na výdej
obědů a to se promítne do rozvrhu hodin. Bude
se muset zřejmě víc hodin vyučovat odpoledne.
Jakým způsobem po dokončení stavby zaplníte místa v nové třídě?
Bude vyhlášen dodatečný zápis do mateřské
školky. Termín a další podrobnosti budou včas
zveřejněny v Ledenickém zpravodaji. Vlastní
provoz potom může být zahájen až bude nová
část školky vybavena pro pobyt dětí a všechen
původní materiál, který je nyní kompletně vystěhován se vrátí zpět na své místo. Dále je třeba zajistit změnu v rejstříku škol, navýšení
počtu pracovníků a navýšení rozpočtu ze státních prostředků.
Pane řediteli a Vaše slovo na závěr?
Po dokončení celé akce plánujeme den
otevřených dveří, kde se může veřejnost přesvědčit o tom, jak se dílo podařilo.
Děkuji vám za rozhovor.
J.K.

Letní využití sportovního areálu v Ledenicích
Po skončení jarní části fotbalových a softbalových utkání byly ve sportovním areálu v Ledenicích provedeny úpravy škvárové dráhy a komplexní
regenerace fotbalové plochy. A i když se mnohým občanům může zdát, že
v době letních prázdnin není ledenický sportovní areál dostatečně využit,
opak je pravdou.
Uvedeme zde alespoň několik příkladů:
28.6. – 4.7.
softbalové mistrovství Evropy juniorů
22.7. – 26.7. fotbalové soustředění SKP Č. Budějovice – starší dorost
30.7. – 2.8.
fotbalové soustředění SKP Č. Budějovice – mladší dorost
1.8.
fotbalový turnaj O pohár starosty Ledenic
14.8. – 16.8. softbalové soustředění – ženy Plzeň
17.8. – 23.8. softbalové soustředění – ženy Brno
24.8. – 28.8. softbalové soustředění kadeti Plzeň a Sedlčany
K tomu je nutné připočíst i tréninky mladých hasičů, softbalistů i fotbalistů a řadu přípravných fotbalových zápasů.
Pronájem sportovních ploch na soustředění neledenických oddílů (viz.
výše) přináší do obecní pokladny finanční prostředky, které jsou zpětně investovány do sportovního areálu.
městys Ledenice
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Informace ze školy pro školní rok 2009 – 2010

Zahájení školního roku: úterý 1. září 2009
Podzimní prázdniny:
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009
Vánoční prázdniny:
od 23. prosince 2009 do 1. ledna 2010
posledním vyučovacím dnem roku 2009
je úterý 22. 12.
vyučování v roce 2010 začne opět
v pondělí 4. ledna
Konec prvního pololetí:
čtvrtek 28. ledna 2010
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2010
Jarní prázdniny: 22. února – 28. února 2010
Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 1. a pátek 2. dubna 2010
Konec druhého pololetí:
středa 30. června 2010
Hlavní prázdniny: od čtvrtka 1. července 2010
do úterý 31. srpna 2010
Školní rok 2010 – 2011 začne ve středu
1. září 2010

¢

Kontakty a obsazení školy

Ředitelství: budova ZŠ na náměstí,
tel. 387 995 365
e-mail kancelář: skola@zs.ledenice.cz
e-mail ředitel školy: j.cukr@zs.ledenice.cz
e-mail zástupce ředitele školy:
j.kubickova@zs.ledenice.cz
Pavilon 1. – 4. ročník: tel. 387 995 451
ZUŠ: vedoucí Mgr. Petr Špatný,
tel. 387 995 625,
e-mail: spatny.hudba@seznam.cz
MŠ: vedoucí Hana Fyrbachová,
tel. 721 937 346 (sál U Králů)
klubovna DPS: 721 910 257

Školní družina: Marie Špulková,
tel. 387 995 261,
e-mail: druzina@zs.ledenice.cz
Školní jídelna: vedoucí Jitka Čechová,
tel. 387 995 328,
e-mail: jidelna@zs.ledenice.cz
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Hůdková,
e-mail: n.hudkova@zs.ledenice.cz

¢

Základní škola

Třídní učitelé:
Třída
r 1.

2.
3.A
3.B
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Učitel
E-mailová adresa učitele
Mgr. Vladimíra Bubeníková
vladka.bub@seznam.cz
od 7. 9. Sylvie Kořínková
toncoeur@seznam.cz
Mgr. Hana Jindrová
zatím bez adresy
Mgr. Alena Kopáčková
a.kopackova@zs.ledenice.cz
Mgr. Věra Radová
veradova@seznam.cz
Mgr. Miloslav Klein
m.klein@zs.ledenice.cz
Mgr. Pavel Vaněk
p.vanek@zs.ledenice.cz
Mgr. Jana Dastichová
j.dastichova@zs.ledenice.cz
Mgr. Josef Pařízek
r.konirova@zs.ledenice.cz
Mgr. Marta Palkosková
m.palkoskova@zs.ledenice.cz
Mgr. Vladislav Šesták
l.sestak@zs.ledenice.cz

žáků
19

20

¢ Základní umělecká škola
Učební plány
Schválené MŠMT pro ZUŠ
Hudební vyučovací obor: klavír, akordeon,
zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, žesťové nástroje, kytara, zpěv, sborový zpěv,
přípravná hudební výchova
Výše úplaty za jedno pololetí:
individuální výuka
750 – 850 Kč
přípravná hudeb. výchova 375 – 425 Kč
přesná částka bude stanovena podle počtu
přihlášených žáků

¢ Mateřská škola

17

Výše úplaty za jeden měsíc: 210 Kč
Kapacita MŠ: 50 dětí (naplněný stav)
Provoz: 6.00 – 16.30 hod.
Po dobu přestavby MŠ 1. třída v klubovně
DPS, 2. třída v sále U Králů

26

¢ Školní družina

17
13

Výše úplaty za jeden měsíc: 100 Kč
Kapacita ŠD: 45 dětí (naplněný stav)
Provoz: ráno 6.00 – 7.35 hod.
odpoledne 11.35 – 16.00 hod.

27

¢ Školní jídelna

15

20
18

Učební plány
V 1.,2., 3. a 6.,7., 8. ročníku se bude vyučovat
podle našeho školního vzdělávacího programu.
V ostatních ročnících podle vyučovacího
programu „Základní škola“.

Místní knihovna v Ledenicích
nabízí svým čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Kaminská Renata
– Filipova nová dobrodružství
Nowaková Dana
– Kamarádi to nevzdávají
Daniel Radek
– Neobyčejná dobrodružství pro
neobyčejné kluky a holky
Brycz Pavel
– Dětský zvěřinec
Březinová Ivona – Bojíš se, Margito?
Doležalová Martina
– Jitřenka a jezdec z druhého břehu
Heitz Markus
– Osud trpaslíků
Lunkenbein Marilis –Vše o koních
Hellmiss Margot – Vše o psech
Deary Terry
– Děsivé dějiny
Hinton Nigel
– Bobří věže

Témata ochrany člověka za mimořádných
situací jsou zařazena do tématických plánů některých předmětů na II. stupni školy.

Literatura pro dospělé:
Cukr Jiří
– Novohradské hory
Christie Agatha
– Po pohřbu
– Záhada na zámku
– Rané případy
Soukupová Petra – Zmizet
Vondruška Vlastimil – Jménem krále
Váňová Magda
– Přítulný Zajíček
Lanczová Lenka
– Manželky, milenky, zoufalky
Cartland Barbara – Dáma a lupič
Jansa Pavel
– Malér s modrou krví
Krumlovský Felix
– Běda ženám, kterým muži vládnou
Patterson James – Bikiny
Crombie Deborah – Zelený hrob
– Až za hrob

Ceny stravného jsou určeny podle normy
potravin a věku strávníků.
Uvedené ceny jsou pro letošní rok.
Celodenní strava v MŠ:
3 – 6 leté děti
29 Kč
7 leté děti
32 Kč
Cena jednoho oběda v ZŠ:
7 – 10 let
20 Kč
11 – 14 let
22 Kč
15 a víc let
24 Kč
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Borovany – Ledenice
1. Koncem srpna oslavil své životní jubileum 70 let náš člen pan Václav Dvořák z Ledenic. K narozeninám:
Oceán zdraví, moře štěstí,
náruč plnou lásky
a slunce ať Vás stále
u srdce hřeje
to Vám za členy přeje
předsedkyně Jarmila Himlová
2. Oznamujeme občanům a milovníkům heligonek, že připravujeme na 3. říjen v hasičárně Borovany vzpomínkové setkání heligonkářů
na pana Františka Koubu, který byl zakladatelem setkání heligonkářů v Borovanech. Letos
bychom spolupracovali již na 15. setkání.
Tuto vzpomínku mu chceme věnovat za vše,
co pro naši ZO udělal.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně
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V Ledenicích proběhlo Mistrovství Evropy juniorů v softbalu
Jak vypadalo uspořádání mistrovství z pohledu hlavního organizátora?
Vše začalo v říjnu 2008, kdy jsme se jako
klub Žraloci Ledenice rozhodli podat kandidaturu na uspořádání akce Mistrovství Evropy
juniorů v softbalu 2009 v Ledenicích (MEJ).
V listopadu jsme dostali oznámení od Evropské softbalové asociace (ESF), že jsme byli
vybráni k uspořádání šampionátu a že se přijímají přihlášky národních týmů. Konečná uzávěrka – kontrola stadiónu, výběr týmů atd.
byla na konci února 2009.
První schůzka, kde byly probrány všechny
náležitosti organizace, proběhla v prosinci
2008 za účasti 15 organizátorů včetně starosty
městysu Ledenice – Mgr. Miroslava Fraňka.
Na základě původně přihlášených 7 juniorských týmů, byl rozpočet akce vypočítán na
cca 200 000,- Kč. Po odhlášení 3 týmů (tzn.
zároveň díky nižšímu počtu komisařů, rozhodčích atd.) se tato částka snížila. Zajistit patřičný finanční obnos v době krize byl takřka
nadlidský výkon a je nutno přiznat, že jsme
prožívali téměř 3 měsíce bezesných nocí, kdy
jsme přemýšleli, co je třeba zajistit, a jak zbytek peněz získat. S radostí však mohu konstatovat, že se nakonec vše podařilo, a můj velký
dík patří všem, kteří akci jakýmkoli způsobem
podpořili.
Turnaj začínal v úterý 30.6. a již během
pondělí se sjely do Ledenic národní výběry

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci září oslaví své jubileum:
70 let
František Kolář z Ledenic
Bohuňka Grundzová z Ledenic
75 let
Václav Hinterhölz z Ohrazeníčka
František Šimek z Ledenic
Růžena Brožková z Ohrazení
80 let
Václav Hronek z Ohrazeníčka
Anna Kopalová z Ledenic
Terezie Kadlečková z Ledenic
81 let
Hana Burešová z Ledenic
83 let
Marie Dudová z Ledenic
Marie Pexová z Ledenic
84 let
Lubomír Pompl z Ledenic
88 let
Marie Čudková ze Zborova
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Marií Jindrovou z Ledenic,
zemřela dne 18. července 2009
ve věku nedožitých 90 let
t s panem Josefem Kučerou z Ohrazení,
zemřel 14. srpna 2009 ve věku 66 let

ČR, Dánska, Izraele a Chorvatska. Dále přicestovali – hlavní komisařka Španělka Chiqui
Vazques, technický komisař Vladimír Boháček, komisař rozhodčích Holanďan Bert Loggen a také mezinárodní rozhodčí Rakušan
Klements Holzbauer, Belgičanka Rita Ceuppens, Izraelec Jeff Perry a Holanďanka Carolien Stadhousers. Proběhla poslední kontrola

areálu, kontrola prostorů pro rozhodčí a šaten
a poté mohl být turnaj slavnostně zahájen.
O titul mistra Evropy zápolily 4 týmy, a
proto byl zvolen systém, kdy se utká každý
s každým dvakrát a závěrečný den bude hra
o 3. místo a finále. Nakonec se ukázalo, že do
Ledenic přijely 2 silné týmy – Dánsko a ČR a
pokračování na str. 7

Krásné 90. narozeniny oslavil v červenci pan Jan Struska z Ledenic a v měsíci srpnu paní Marie
Vaňatová z Ohrazeníčka. Oběma oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životního elánu.

Paní Marie Vaňatová na fotu se svým prapravnukem Pavlem Novotným

Jan Struska

PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji ženám z Ledenic, které mi vypomohly peněžním darem v těžké situaci
vzniklé zatopením našeho rodinného
domu.
R. Tomková, Strunkovice nad Blanicí

Děkujeme všem přátelům a známým za
účast na posledním rozloučení s paní Marií
Jindrovou, které se konalo 24.7. 2009.
Děkujeme všem za květinové dary a
zvlášť členům obce baráčnické, kteří při obřadu stáli čestnou stráž. Děti s rodinami
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V Ledenicích proběhlo
Mistrovství Evropy juniorů
(pokračování ze str. 6)
v softbalu
dva týmy slabší – Chorvatsko a Izrael. Bylo
tedy jasné, že divácky nejatraktivnější budou
zápasy ČR-Dánsko, na kterých se vždy sešlo
několik stovek lidí. Trenéři týmů předváděli
během turnaje různé taktické fígle v obsazování a kaučování jednotlivých zápasů, a tak
všechny závěrečné zápasy o umístění byly
velmi kvalitní a atraktivní. Ke zklamání domácích fanoušků si nakonec vytouženou trofej
mistra Evropy odvezl tým Dánska.
Řada dalších věcí si ale také zaslouží zmínku,
např: do konečné sestavy 17 členů národního
týmu ČR se probojovali zástupci ledenických
Žraloků: Petr Frejlach, Jakub Staněk, Kryštof
Effenberk a Pavel Čermák (ten si odnesl i titul
Nejlepší pálkař turnaje). U reprezentačního
výběru působil i Jaroslav Korčák jako pitching
coach (trenér nadhazovačů).
Zahajovací a zakončovací ceremoniál, kde
se také předvedly skvělé roztleskávačky
Sharks, zhlédlo vždy několik stovek diváků.
Bohatý byl i doprovodný program mistrovství:
ve středu proběhl „Salza večer“, který si užili
především hráči turnaje a ledeničtí softbalisté.
Ve čtvrtek a v pátek proběhla divadelní představení. V sobotu večer se konala závěrečná
oslava věnovaná výročí 10 let od založení softbalového klubu Žraloci Ledenice. Během celého turnaje si mohly všechny děti zaskákat na
nafukovacím hradu nebo odpálit molitanový
míč v přenosné kleci. Každý den ledeničtí fo-

Z programu zahajovacího ceremoniálu

tografové nafotili mnoho krásných záběrů,
které si zájemci v hojné míře objednávali.
Musím konstatovat, že by se vše neobešlo
bez úžasné práce asi 40 dobrovolníků ve žlutých a oranžových tričkách, kteří ve dne pomáhali s přípravou hřiště a dalšími pracemi a
v noci hlídali celý areál. Byli mezi nimi nejen
členové softbalového klubu Ledenice, ale také
dobrovolníci z Mostu, Chomutova a Prahy.
Rodiče dětí pomáhali s dopravou týmů, s praním dresů, pečením skvělých buchet. Luboš
Hajný vybudoval taneční parket před pódiem, aby se mohla
uskutečnit závěrečná
akce. Paní Mouzková
po všechny dny připravovala vynikající
občerstvení pro komisaře a rozhodčí,
kteří m.j. odmítli jít
na oběd s připomínkou, že mají lepší
oběd v šatnách. Stánek „Na Ráně“ také
odvedl bezchybnou
práci a krom toho
také zajistil páteční
grilovací párty pro
Tlumočnice ME Martina Kořínková, prezidentka klubu Žraloci Hana hráče českého týmu.
Nemohu zde vyjKorčáková, redaktorka ME Monika Hoštičková, asistentka ME Petra
menovat všechny záKrejsová

Pavel Čermák v akci, získal titul Nejlepší pálkař turnaje

sluhy našich dobrovolníků a pomocníků, ale
faktem zůstává, že jsme dohromady odvedli
výbornou práci a dokázali, že v Ledenicích
umíme uspořádat velké akce, a že pojem Ledenice již v povědomí nejenom softbalové veřejnosti něco znamená.
Všem vám ještě jednou moc děkuji.
Na závěr je třeba zmínit všechny ty, bez
kterých by se tato akce neuskutečnila. Jsou to:
JE Temelín, člen skupiny ČEZ, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, primátor statutárního města Č. Budějovice Mgr. Juraj
Thoma, místopředseda Poslanecké sněmovny
JUDr. Vojtěch Filip, Zdravotní pojišťovna
MV ČR, firmy Eurovia a.s., Marius Pedersen,
Beton Hronek, Sdružení Růže a pan Wippren
Vok. Neocenitelnou pomoc nám také prokázaly firmy, které přispěly svými výrobky nebo
slevou na ně: Telefonica O2, Cemix a.s., OCÉ
s.r.o., Finesa, Dobrá Voda a.s., Jednota s.d.,
Foto Mate s.r.o., a Nisasport Elektronik s.r.o.
Ze všeho nejvíce je však třeba poděkovat
městysu Ledenice, který v čele se starostou
Mgr. Miroslavem Fraňkem celou akci podporoval od samého začátku a vše zastřešil materiálně i personálně.
Ještě jednou všem veliké díky a při dalších
sportovních akcích v „Zátoce Žraloků“ na
shledanou.
RNDr. Hana Korčáková, CSc.
prezidentka klubu Žraloci Ledenice
fota: Michal Duda

Souboj hráčů v utkání ČR – Chorvatsko
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Šampionky jsme MY !!!
Začátek prázdnin nebyl pro holky, co se zabývají hasičinou vůbec poklidný. Naopak.
Probíhaly přípravy na Mistrovství České republiky v hasičském sportu dorosteneckých
družstev v Třebíči (3. – 5.7.). Termín konání
byl letos opravdu časný, takže se na vše spěchalo a krácení přišlo i na tréninky. Nejhorší
však bylo vědomí, že jsme na poslední chvíli
ztratili náhradnici a Týna měla pochroumanou
nohu, takže začala „trénovat“ až na závodech.
Bylo vymyšleno, že zaběhne okno ve štafetě
4x100 metrů, a pak na stovkách by šla jen jeden pokus. S čím ale nikdo nepočítal bylo, že
v důsledku špatného počasí, rozhodčí přehodili disciplíny a začínalo se právě stovkami. Co
dělat. Všichni jsme drželi palce, aby se nic nestalo.
Den první 4. 7.
Bydlelo se na koleji, v přízemí byl celý jídelní komplex a hřiště hned vedle. Paráda. Po
snídani se vyrazilo na stadion na první disciplínu – běh na 100 metrů s překážkami. Přestože jsme si letos nikdo nekladl nějaké vysoké
cíle, průběžné 3. místo bylo hned na začátku
vynikající. Týna přeze všechno zaběhla bez
problémů a Hanka Bušků zaběhla tak skvěle,

mistryně ČR v požárním sportu dorosteneckých družstev a jejich doprovod
že v pořadí jednotlivců se umístila na krásném
11. místě a byla nejlepší z našich.
Odpoledne, počasí stále přálo, jsme vyrazily na druhou disciplínu – štafetu 4x100 metrů.
Týna okno, Hanka B. skok přes překážku,
Kačka C. lávku s hadicemi a Kačka T. hasičák.
Hřálo nás vědomí, že minulý rok jsme tuto disciplínu vyhrály, tak jsme o to víc byly zvědavy, jak to dopadne letos. Štafeta nám opravdu
jde a v závodě jsme žádnou chybu neudělaly a
na bedně jsme si vybojovaly 3. místo. To už si
každý začíná srovnávat v hlavě průběžné pořadí a i spekuluje o tom, jak by to mohlo nakonec i dopadnout.
Den druhý 5.7.
Hned ráno po snídani se v jídelně schyluje
k bitvě nervů. Budou se totiž psát testy. Každý
ví, že stačí jedna chyba a sen o umístění je pryč
(jak až moc bolestně dobře víme z minulého
roku!). Celé sedmičlenné družstvo mizí v jídelně a na chodbě zatím čekají vedoucí. Pořádně nabitá atmosféra. Láďa se jde zeptat na
výsledek a holky už vědí, že letos rozhodně

domů pěšky nepůjdou, testy zvládly na jedničku. Čeká nás poslední disciplína, královská.
Požární útok. Jsou zde společné mašiny, ale
jiné než máme doma. Savice na nich špatně
drží, hrdlo čerpadla je posazeno výš a s plynem je třeba zacházet taky trošku jinak. Tady
bychom chtěly poděkovat hasičům z Nových
Hradů, že nám dovolili jeden den přijet a vyzkoušet si tuhle mašinu. A taky za pár tipů, jak
si na tuhle mašinu zajít.
Přejímka materiálu před závodem. Jsou to
taky nervy. Může se stát, že vám rozhodčí řekne, to nebo támhleto nesplňuje parametry a je
vymalováno. Tak vozíme radši všechno dvakrát. Letos byl problém s košem a to nejen
u nás, ale v podstatě u všech družstev. Jednalo
se o těsnění, starší koše ho mají, modernější už
se bez něj obejdou. Pravidla – a tedy koše
s těsněním. Terce Š. se tato varianta moc nezamlouvala, protože tento koš je delší a těžší a
tedy se s ním hůře manipuluje. Jde se na start.
Odstartováno. Koš na místě, savice spojený,
proudy i rozdělovač letí dopředu. Vteřinka
zdržení, aby bylo dost času na roztažení a už je
Zdraví Vás – horní řada zleva: trenéři - Lenka Tomandlová, Iva Šestáková a Vadislav Šesták
tu voda, teď ještě nastříkat do terčů po deseti
dolní řada zleva: Veronika Vacková, Hana Květoňová, Kristýna Frejlachová, Kateřina Toločko- litrech vody a časomíra se zastaví - na čase
vá, Tereza Šustrová, Hana Bušková a Kateřina Candrová na samostatném fotu
ij 30,07 vteřin. Fantastický. Najednou vidíme,
že jsme v celkovém pořadí určitě na bedně, ale
může se snadno stát, že můžeme být úplně
první. Musíme čekat, jak se s útokem popasují
i ostatní soupeřky. Je třeba vydržet až do úplného konce, jsou tam dvě družstva, která nás
mohou ohrozit. Je to tady a je to tak krásně neuvěřitelný! Domů se nevrátíme jako účastnice
mistrovství, ale rovnou jako jeho celkové vítězky!!! Neskutečný a nádherný pocit J
pokračování na str. 9

Požární útok, čas 30.07., 2. místo v disciplině
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pokračování ze str. 8
Hasičská olympiáda
Jednou za čtyři roky se koná hasičská
olympiáda. Tento rok připadlo pořadatelství
na Českou republiku. Pořadatelským městem
se stala Ostrava. Pro Ledenice byl tento hasičský svátek obzvláště významný, protože se do
jednoho ze tří reprezentačních družstev kvalifikovala i Lenka Tomandlová. Do širšího reprezentačního týmu byla však vybrána již
v minulém roce. Spolu se Zdeňkou Ježkovou
jezdila na několikadenní soustředění do Bludova, Šumperka, Pardubic nebo Jeseníků a to
v zimě i v létě.
Olympiáda se konala od 19. do 26. července a měla velmi pestrý program. Své soutěže
měly děti, profesionální hasiči a dobrovolní
hasiči. O atmosféru se postarala Ewa Farná a
Support Lesbiens, své kouzlo mělo i slavnostní
zapálení olympijského ohně a velkolepý ohňostroj. Do boje o olympijské zlato se v ženské
kategorii prezentovala tři česká družstva, tři německá, jedno rakouské a jedno slovenské. Čekal nás běh na sto metrů s překážkami, štafeta
4x100 metrů a požární útok. Největší favorité
byly všechny české týmy. Zajímavá štafeta
4x100 metrů, kde na prvním úseku byl místo

Lenka Tomandlová s oceněním od pana starosty

Lenka těsně před svým vítězným pokusem a s podporou z domova
okna žebřík, překážka měla pouze 70 cm, naopak lávka byla stejně jako u mužů 120 cm vysoká. Na posledním úseku hořel oheň, který se
musel uhasit pomocí hasicího přístroje. Požární útok byl na 3 hadice B a po dvou patnácti
metrových hadicích C. A to nejlepší na konec
– běh na 100 metrů s překážkami. Představte si
stometrovou trať na níž je sedmdesáticentimetrová bariéra, osm metrů dlouhá a sto dvacet centimetrů vysoká kladina, rozdělovač,
dvě hadice a proudnice. Lenka toto vše překonala za skvělých 18 vteřin a stala se tak olympijskou vítězkou v této disciplíně. V celkovém
vyhodnocení si s družstvem přivezla i bronzovou medaili.
U pana starosty
Pan starosta pozval mistrovské družstvo i
olympijskou vítězku a všem předal ocenění za
jejich sportovní úspěchy. Lenka se navíc může
těšit z plakety, kterou mají v historii městyse
zatím pouze tři lidé.
Také chceme poděkovat všem, kteří nás
podporují a pomáhají nám. Městys Ledenice;
pan Lederer (restaurace Na Plácku); EGE, s.r.o.
dorostenky z Ledenic

Běh pro zlato

Slavoj Ledenice
oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Tak jsme se konečně dočkali. V sobotu 15. srpna se
naplno rozběhly soutěže
v I. B třídě, tentokrát ve
skupině D, která bude finančně ještě náročnější
než ta minulá. Budeme
jezdit na Jindřichohradecko a všechny vzdálenosti jsou
okolo 70 kilometrů. Proto děkujeme všem
sponzorům, bez kterých bychom tuto soutěž po
finanční stránce hrát nemohli. Ještě než začala
sezóna, došlo ke změně na postu trenéra, když
pana Petra Vítovce nahradil Ladislav Šolc. Do
mužstva jsme přivedli tři nové tváře. Z Olešnice bratra J. Matušky Tomáše, z LOKO ČB
Radka Benedu a ze Štěpánovic Petra Kosaře.
První prověrkou byl turnaj v Římově, kde
jsme hráli s Trhovými Sviny bez branek a se
Ševětínem 3:3. 1.srpna jsme pokračovali tradičním turnajem O pohár starosty městyse Ledenice za účasti týmů Lišova, Ševětína,
Vlastiboře. Obsadili jsme druhé místo po výsledcích s Vlastiboří 0:0 (pen. 5:4) a ve finále
jsme prohráli s týmem Lišova 2:4. V prvním
mistrovském utkání jsme doma porazili K.
Řečici 3:1 (Peter. T. Matuška, Lamáček) a ve
druhém kole jsme dokázali zvítězit v Třeběticích 2:1 (Peter, Lamáček)
Sezóna je rozehrána dobře, snad se nám
bude dařit i nadále a budeme vám fanouškům
rozdávat fotbalovou radost.
Zdeněk Vitoušek

TENISOVÝ TURNAJ

Olympijské zlato – Lenka Tomandlová, běh na 100 m s překážkami, Ostrava 24.7.2009

Dne 5.7. proběhl tradiční turnaj v tenisových čtyřhrách v překrásném sportovním areálu pana Mrkáčka v Lišově.
Výsledky turnaje:
1. Strouhová – Kučera
2. Mráz – Kodada
3. Strouha – Lamáček
4. Fyrbach – Fencl
5. Lenc – Novák
6. Machát – Schneedorfer
7. Diviš – Fabián
8. Tichý – Lomský
Za TJ Slavoj oddíl tenisu Václav Fabián
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AKTUÁLNĚ ZE ZBOROVA
Svatoprokopská pouť 4. a 5. července
ve Zborově
Tradiční pouť ve Zborově slavíme každým
rokem již po desetiletí vždy na začátku července. Loňská byla spojena o oslavou 100 let
postavení místní kapličky, která je zasvěcena
svatému Prokopovi. Letošní nebyla tak slavnostní, i když právě letos je tomu 100 let, kdy
byla kaple 22. srpna 1909 vysvěcena děkanem
Martinem Brožkou. Ale na tak velké oslavy dva
roky po sobě nemá místní sbor dobrovolných
hasičů prostředky. Za zmínku stojí, že v té době
měla obec Zborov 397 obyvatel a Sv. Voršila 26
oproti současným cca 180 usedlíkům.
Letošní pouť se vydařila, přestože nám počasí moc nepřálo. Hojně byla navštívena přespolními občany, které určitě opět přilákaly
pouťové atrakce či tradiční kulturní, společenské a sportovní akce. V sobotu byl sehrán pouťový fotbal o sud piva, večer pak pouťová
country zábava, kterou nepřízeň počasí vyhnala ze stanů do zrekonstruované Zborovské
Bumbálky. Zde skupina Country clasics kolegium vytvořila skutečně pouťovou atmosféru a
všichni se výborně bavili. Následně v neděli
byla sloužena mše svatá. Poté proběhla velmi
oblíbená výherní soutěž pro děti Kolo štěstí a
odpoledne byl pak sehrán volejbalový turnaj
za účasti tradičních družstev Zborova, Ohrazení, Agromu a Vojdles. Bohužel turnaj nakonec nebyl dohrán z důvodů plačtivého počasí.
Většina účastníků se ale přesunula do místní
hospůdky, kde jim náladu zvedla živá hudba.
Přestože letošní pouť byla několikráte narušena deštivým počasím, opět se vyvedla. Velkou měrou se o to zasloužili místní hasiči, kteří
jí každoročně pořádají, ale i městys Ledenice,
který přispěl na část nákladů s tím spojených.
Závěrem tedy poděkování všem zmíněným,
samotným návštěvníkům a také pozváním na
příští Svatoprokopskou pouť do Zborova začátkem července.
Ing. Michal Vazač
XII. ročník fotbalového turnaje M.Vondrušky st. ve Zborově
V sobotu 22.srpna bylo ve Zborově sehráno 6 zápasů v rámci již XII. ročníku fotbalového turnaje M. Vondrušky st. Tento turnaj se
stal i oslavou 15. výročí znovuobnovení fotbalového klubu ve Zborově. V minulých letech
zrekonstruované šatny poskytly příjemné zázemí pro čtyři týmy Zborov, Radostice, Zásoby a Ledenická 35. Hrálo se systémem každý s
každým, při rovnosti bodů rozhodoval vzájemný zápas a posledním měřítkem byl počet
vstřelených branek. Všechny zápasy odřídila
dvojice rozhodčích Jiří a František Vazač, kteří v minulosti sami aktivně hrávali. Počasí se
bohužel nevyvedlo a tak druhá půlka turnaje
byla hrána v deštivém počasí a vyhlášení
muselo být přesunuto do místní hospůdky.
Jednotlivé zápasy pak dopadly takto:
Zásoby – Ledenice
1:2
střelci: Samek – Vostracký, Tichý
TJ Zborov – Radostice 0 : 0
Ledenice – Radostice
3:1
střelci: Bicera 2x, vlastní – Hnetila
TJ Zborov – Zásoby
5:0
střelci: Vazač M. 2x, Krátký, Hornyčár,
Netušil

Radostice – Zásoby
7:0
střelci: Hnetila 2x, Kirschlager 2x,
Bujnovský N.2x, Bujnovský D.
TJ Zborov – Ledenice 2 : 0
střelci: Vazač M.2x
Pořadí: 1. Zborov, 2. Ledenice 35,
3. Radostice a 4. Zásoby
Turnaj vyhráli po šesti letech domácí a vítězství podtrhli ziskem trofejí nejlepšího střelce – Michal Vazač se 4 góly – a nejlepšího
brankaře – Jiří Čech.
Poděkování všem divákům, zúčastněným
týmům, rodině Voharčíků za občerstvovací
zázemí a městysu Ledenice za podporu sportovní činnosti ve Zborově.
Ing. Michal Vazač
Loučení s létem ve Zborově
V neděli 23.8. se na zborovském antukovém hřišti a jeho okolí konalo velkolepé loučení s prázdninami. Program, který byl určen
pro děti všeho věku, byl plný soutěží, her a tancování. U vstupu každý dostal kartičku s popisem všech disciplín, které musel splnit, aby si
v závěru pochutnal na zmrzlině a pikadoru.
Začínalo se na hřišti lanovým prolézáním, přes
hody šipkami na cíl, skládáním puzzlí, cvrnkáním kuliček do důlku, opičí stezkou, házením
vajec na cíl, určováním druhů zvířátek a chytáním rybek. Pomocí šipek byly děti vedeny,
kudy se dát k dalšímu úkolu. Za všechny splněné si odnesly ňamku v podobě koláčků, perníčků či lízátek, čokolád nebo i dáreček, pro
děvčata prstýnek nebo parádní autíčko pro kluky. Za odevzdanou kartičku si mohly všechny
děti dojít pro zmiňované občerstvení a pití,
které bylo zdarma. Navíc u cíle každý obdržel
dárkový balíček, takže nikdo nešel domů
s prázdnou. Dále se pokračovalo v soutěžení,
jako ve skoku v pytli, házením míče na koš
nebo oblíbenou židlovanou, která bavila nejen
děti.V přestávkách se tančily skupinové tance
a tímto doprovodným programem provázely

TIP NA VÝLET
Památník Jana Žižky z Trocnova
Sobota 26. 9. 2009

POSEZENÍ
PŘED UKONČENÍM SEZÓNY
od 14.00 do 20.00 hodin
hrají Babouci
občerstvení po celý den

pohádkové postavy. Byla to kočička, beruška,
Mickey mouse nebo krásná cikánka. Občerstvení bylo zajištěno nejen pro děti a tak si
každý užil jistě hezké nedělní odpoledne. Musím poděkovat všem, kteří se na akci podíleli,
našim stálým i novým sponzorům a každému,
kdo přišel.
ZA SVAZ ŽEN Ivana Vazačová

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ
A SPORTOVNÍ POŘADY
Ó DEN

SPOLKŮ

sobota 5. září 2009 od 14.00 hod.
v parku u sokolovny
Pořádá: Myslivecké sdružení Hubert Ledenice a městys Ledenice
K poslechu hraje: S.A.M. a sólisté Budvarky Pavel Heidinger a Ludvík Petr
Odpolednem provází: Ludvík Petr
Program:
– myslivecké tradice – Oldřich Tripes
– vystoupení sokolníků
– malá střelnice nejen pro děti
– lovecké signály a povely – trubači
– představení plemen loveckých psů
– výstava trofejí
– slavnostní přijetí mezi myslivce – pasování a další…
Po celé odpoledne bude připraveno občerstvení, zvěřinové a rybí speciality na grilu.
Při nepříznivém počasí se program přesune
do sokolovny.

Ó Sportovní

olympiáda
pro děti a dospělé

neděle 6. září 2009,
prezentace od 13,00 hodin
Pořádá: TJ Slavoj Ledenice
Kde: areál TJ Slavoj (fotbalové hřiště)

Ó LEDENICKÁ
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SOUTĚŽ LODNÍCH MODELÁŘŮ
Jihočeského kraje, 12. září 2009 (sobota)
Pořádá: KLOM Ledenice, rybník Lazna
Program soutěže
14.00 – 17.30 soutěžní jízdy
17.30 – 18.00 soutěž o „Piráta roku“
20.15 – 20.45 ukázkové jízdy
osvětlených modelů
20.45 ohňostroj

září 2009

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

Město Borovany
zveřejňuje záměr
v souladu s ustanovením §39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

PRODAT

w barvení řas a obočí
w aplikace masek,depilace,epilace

Termín pro podání žádosti s nabídkovou cenou je do 15. 9. 2009
a musí splňovat tyto náležitosti:
- obálka musí být zalepená, neporušená s označením
NEOTEVÍRAT – soutěž
- obálka musí být jasně označená
„PRODEJ BYTU Vodárenská 194“
- ve výběrovém řízení budou posuzovány nabídky
doručené Městskému úřadu v Borovanech
do 15.9.2009 do 15.30 hodin.
Prohlídka bytu: 9. 9. 2009 v 15 hod.
Nabídky mohou občané předložit na sekretariát
Městského úřadu Borovany,
Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany.

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

·

·

·

w čištění pleti,úprava obočí

BYTOVOU JEDNOTKU

Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce, platné
do 14 dnů od přiznání prodeje.
Minimální podání je 390 000 Kč.

·

nabízím kosmetické služby
w kosmetické masáže
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·

KOSMETIKA Šárka

následující nemovitý majetek:
č. 4 o velikosti 2 + 1 o výměře 70,46 m ( 2 pokoje, kuchyň,
koupelna, WC, sklep, spíž, dřevník) včetně podílu
na společných částech domu
č. p. 194 ve Vodárenské ulici v Borovanech.

·
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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

w dárkové poukazy
Nově i sezonní balíčky služeb
(nyní je mořská relaxace-mořská terapie 290 Kč
a kaviárová péče 270 Kč)
Prodej bižuterie (možnost udělat šperky na přání do 3 dnů)
Prodej vyšívaných věcí (zarámované obrázky, prostírání, dečky...)
Šárka Kříhová, Polní 555, Ledenice
Tel. 603 315 557

w Pronajmu garáž u školky.
tel. č.: 776 198 558

Nabízím

soukromou výuku

ANGLIČTINY
pro začátečníky, mírně a středně pokročilé,
jednotlivě nebo v malých skupinách,
(frekvence a doba kurzů dle dohody)
ve školním roce 2009/2010.
RNDr. DVOŘÁKOVÁ Eva
Nádražní 418, Borovany
tel.: 608 276 330
e–mail: eva.dvor@gmail.com
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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

EPIGON A,
zemědělská obchodní
společnost s.r.o Ledenice

O Z N A M U J E ,
že v sobotu

dne 12.9.2009
od 8.00 do 12.00 hod.
bude vydávat restituentům

krmnou pšenici.

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!

Ing. Václav Tůma,
tel. č. 387 995 204
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
l

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví
Bílina zaplachtovanými kamiony

l

brikety pytlované

l

hnědé uhlí

l

černé uhlí

l

brikety

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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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.

