Květen 2008

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse
ze dne 2. dubna 2008
Rada městyse schválila:
 cenovou nabídku firmy BACKER COMPUTER s.r.o. Č. Budějovice na zabezpečení budovy úřadu městyse Ledenice dle přílohy zápisu
Rada městyse projednala:
 předložené cenové nabídky stavebních firem na zhotovení asfaltového povrchu příjezdové komunikace ve sportovním areálu
v Ledenicích
Jaro – rozkvetlá třešeň v okolí Ledenic

INFORMACE OBČANŮM
Ó Místní knihovna Ledenice
V měsíci květnu bude knihovna
otevřena pouze čtvrtky od 12 do
18 hod. O svátku 8. května bude
zavřeno.
Ó LEDENICKÝ ADRESÁŘ
V prodejně Drogerie – hračky
v Ledenicích na náměstí je
v prodeji aktualizovaný
LEDENICKÝ ADRESÁŘ.
Cena 20 Kč.

MĚSTYS LEDENICE

pronajme
od 1.10.2008

restauraci na hřišti
Případní zájemci mohou své
písemné nabídky doručit
na sekretariát Úřadu
městyse Ledenice
do konce srpna 2008.
Bližší informace podá starosta
městyse Mgr. Miroslav Franěk,
tel.č.: 387 995 248

Rada městyse schválila:
 podmínky na zapůjčování dodávkového automobilu VW transportér údržby městyse
Ledenice místním spolkům:
- zapůjčení bude možné pouze v termínu,
kdy vozidlo nebude využito pro potřeby
městyse Ledenice
- pohonné hmoty uhradí žadatel o zapůjčení vozidla
- místním dětským spolkům a organizacím
uhradí městys Ledenice pohonné hmoty
dle předložených dokladů ve výši max.
5.000,- Kč/rok
- spolek odpovídá za skutečnost, že vozidlo bude řídit proškolená a oprávněná osoba (odborná způsobilost řidičů)
 částku 9.059,- Kč jako úhradu členského
příspěvku ve Svazu měst a obcí ČR na rok
2008
 schválila cenovou nabídku firmy MAN
Česká Bělá na renovaci povrchu podlahy
v sokolovně v termínu 29. až 30.5.2008 dle
přílohy zápisu
 osvobození od platby za uložení a likvidaci
komunálního odpadu vlastníku nemovitosti
Jiřímu Trumpfovi za osoby Petru Brejchovou, Patrika Svítila a Pavlu Svítilovou za
období r. 2008 až 2010
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o podaném dovolání
k Nejvyššímu soudu ČR ze strany žalobce
ve věci odstranění stavby – vodohospodářského díla – kanalizačního sběrače
 písemné sdělení Krajského úřadu odboru
školství, mládeže a tělovýchovy o nepřidělení grantu na projekt „Rekonstrukce a

úprava hřiště Ohrazeníčko“ dle žádosti podané v r. 2008
 zápis ze zasedání komise pro mládež, kulturu a sport ze dne 6.3.2008
Rada městyse stanovila:
 prodejní cenu ledenického adresáře (březen
2008) 20,-Kč/ks
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 16. dubna 2008
Rada městyse schválila:
 cenovou nabídku firmy VIALIT Soběslav
spol. s r.o. na provedení oprav místních komunikací č. 2473/4 a 2473/1 v k.ú. Zborov
 na základě žádosti TJ Slavoj Ledenice příspěvek z rozpočtu městyse Ledenice na rok
2008:
1) 88.200,- Kč na úhradu nájmu v sokolovně
2) 20.000,- Kč na oslavu výročí 75. let od
založení oddílu kopané v Ledenicích
 doplnění listiny o stanovení ceny za svoz a
likvidaci komunálního odpadu na území
městyse Ledenice v r. 2008 tímto zněním:
Vlastník nemovitosti na území městyse Ledenice, který zde nemá trvalé bydliště, ani
zde nevlastní neobydlený dům, se může na
systému likvidace odpadů na území městyse Ledenice podílet, pokud uhradí na vlastní
žádost částku 320,- Kč za kalendářní rok
 financování akce „Úpravy veřejného prostranství v Zalinech“ dle požadavků osadního výboru v Zalinech ve výši 20.000,- Kč
s tím, že práce budou provedeny svépomocí
Rada městyse projednala
 nabídky služeb pro předkladatele a realizátory projektů financovaných z veřejných
zdrojů – zejména EU.Rada městyse schválila spolupráci s firmou G-PROJEKT s.r.o.
Č. Budějovice a firmou KP PROJEKT s.r.o.
Č. Budějovice na zajištění zpracování vybraných projektových žádostí o dotace pro
městys Ledenice včetně konzultací a zpracování průběžných a závěrečných zpráv pro
poskytovatele dotace – rozsah spolupráce
bude specifikován na jednotlivé akce smlouvou o dílo
Rada městyse vzala na vědomí:
 písemné sdělení Jihočeského kraje o problematice transformace pečovatelské služby k 31.12.2008, která se týká poskytovaných pečovatelských služeb v DPS
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH Borovany – Ledenice
ZO připravuje na 28. června 2008 návštěvu divadla v Trhových Svinech. Divadlo Járy Cimrmana z Prahy zahraje "Hospůdka na mýtince".
Cena 150,- Kč, ZTP 50% sleva. Zájemci se mohou hlásit u pí. Věry Havelové na tel.č. 606 180 746.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

MAS nabízí podporu projektům
z Programu rozvoje venkova

květen 2008

Dětský den – žádost
o finanční příspěvek
Komise pro mládež, kulturu a sport při Úřadu městyse Ledenice
připravuje na neděli 8. června dětský den. Letos bude probíhat formou soutěžního a zábavného odpoledne. Pořad je určen především
menším dětem.
Chtěli bychom tímto oslovit ledenické podnikatele a živnostníky
s žádostí o finanční příspěvek na konání této akce pro děti.
Pokud se rozhodnete přispět na konání tohoto pořadu, můžete finanční obnos doručit do pátku 6. června na Úřad městyse Ledenice do
kanceláře účtárny paní Paulové, nebo zavolat na tel. č. 725 032 666
paní Fraňkové, která zajistí převzetí daru a předání potvrzení.
Za všechny dary předem děkujeme.
Za komisi pro mládež, kulturu a sport Jiří Hinterhölz

Místní akční skupina (MAS) Sdružení Růže je seskupení aktivních
lidí, představitelů obcí, neziskových organizací i podnikatelů, jejímž cílem je aktivně podporovat harmonický rozvoj regionu Sdružení Růže
(území 23 obcí od Srubce až po Nové Hrady a Dolní Dvořiště).
MAS různým subjektům v regionu zprostředkuje dotace z Programu
rozvoje venkova na projekty, které přispívají k naplňování cílů MAS.
V uplynulých čtyřech letech MAS takto podpořila téměř 50 projektů v celkové výši 22,5 milionů Kč.
V letech 2008-13 bude MAS Sdružení Růže 2x ročně vyhlašovat výzvu k podávání projektů podle specifických opatření, které naplňují strategii MAS. Žadatelé budou moci žádat o dotaci ve výši 100 tis. – 1 mil. Kč, která dle typu žadatele může dosahovat až 90% celkových nákladů na
realizaci. Během následujících 6ti let takto MAS přerozdělí na 70 mil. Kč. Pro případné uchazeče o dotaci bude MAS pořádat školící semináře
(příprava projektu, jeho administrace atd.)
Aktuální informace budou zveřejňovány prostřednictvím místních zpravodajů, webových stránek obcí i MAS.

A jaké aktivity budou podporovány?
Specifické opatření

Podporované aktivity

Infrastruktura pro
kvalitu vzdělávání
Infrastruktura pro
předškolní výchovu
Konkurenceschopnost
zemědělství

Vytváření a zlepšování materiálních podmínek pro rozvoj lidských zdrojů a současně realizace vlastních vzdělávacích programů. Projekty zaměřené pouze na jeden z výše uvedených záměrů nebudou podporovány.
Vytváření lepších materiálních a prostorových podmínek pro předškolní výchovu v MŠ i mateřských centrech. Každý
předkládaný projekt by měl být podložen analýzou současné nabídky a poptávky po příslušných aktivitách.
Podpora výkonnosti zemědělských subjektů a zpracovatelských podniků, rozvoj nových odbytišť pro zemědělské
produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podpora oblasti výroby potravin. Projekty mohou být doplněny o aktivity zaměřené na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu.
Rekonstrukce nebo výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Kooperace dvou či více subjektů zapojených v území MAS
do poskytování těchto služeb. Projekty by měly být podloženy analýzou současné nabídky a poptávky po příslušných službách.
Zakládání nových mikropodniků nebo rozvoj mikropodniků v podnikatelských činnostech zařazených do těchto sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ):
CB 14 (Těžba a úprava ostatních nerostných surovin), D (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Obchod;opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, s výjimkou oddílu 51);
Nezbytná je kooperace dvou či více subjektů do poskytování těchto služeb.
Vytváření a zlepšování materiálně technických a prostorových podmínek pro poskytování sociálních služeb nebo pro
zdravotní péči. Projekty mohou být zaměřeny na pouze jeden z obou účelů a měly by být podloženy analýzou současné nabídky a poptávky po příslušných službách.
Rozvoj a modernizace infrastruktury potřebné pro plnohodnotné trávení volného času v oblasti kultury, sportu, tradičních spolkových aktivit a neformálních výchovných aktivit pro děti a mládež
Zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a na jejich využití pro vytvoření zázemí pro
společenské, kulturní, spolkové, environmentální a spolkové aktivity, včetně dětských hřišť.
Předpokladem pro získání podpory bude příprava projektu za aktivní účasti veřejnosti. Preferovány budou projekty
multifunkčního zaměření.
Investice do technických opatření vedoucí k zvyšování ochrany zdraví a majetku obyvatel měst a obcí v území MAS,
zejména v oblasti prevence, ale také vytváření materiálně technických podmínek pro organizace, které chrání zdraví a
majetek občanů a organizací působících v území MAS (například SDH).
Investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Preferovány
budou projekty, které v sobě spojí obnovu a následné využití objektů kulturního dědictví pro nekomerční aktivity v
oblasti rozvoje lidských zdrojů a kulturních aktivit.
Projekty by měly být podloženy analýzou současné nabídky a poptávky po příslušných aktivitách.

Konkurenceschopnost
cestovního ruchu

Konkurenceschopnost
mikropodniků

Podmínky pro sociální
služby a zdravotní
péči
Podmínky pro volný
čas
Podmínky pro
kultivací životního
prostředí obcích
Podmínky pro ochranu
zdraví a majetku
obyvatel
Podmínky pro
ochranu a rozvoj
kulturního dědictví
venkova

Od letošního roku má MAS sídlo i kancelář v Borovanech, kde je možné si sjednat konzultaci k možnosti zapojení do činnosti MAS, popřípadě
k možnosti čerpání dotace z Programu rozvoje venkova na opatření naplňující cíle MAS.
Kontakty: Zuzana Guthová Jarkovská, Žižkovo náměstí 107 (zadní trakt radnice),
tel.: 724 643 050, 386 327 055, e-mail: guthova@cb.gin.cz, http://mas.sdruzeniruze.cz
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KRONIKA ŽIVOTA
Gratulujeme k jubileu:
70 let oslaví
Anna Krofiková z Ledenic
75 let oslaví
Růžena Kleinová z Ledenic
Bohumila Svitáková z Ledenic
80 let oslaví
František Kocmich z Ledenic
81 let oslaví
Jarmila Jirouchová z Ledenic
87 let oslaví
Emilie Tůmová z Ledenic
88 let oslaví
Vlasta Borovková z Ledenic
V dubnu jsme se rozloučili:
t s panem Miroslavem Hrdinou
z Ledenic, zemřel 5. dubna
ve věku 81 let
t s panem Jaroslavem Uhlířem
z Ledenic, zemřel 11. dubna
ve věku 79 let
t s panem Aloisem Sedláčkem
z Ledenic, zemřel 19. dubna
ve věku nedožitých 70 let
t s panem Josefem Komárkem
z Ledenic, zemřel 22. dubna
ve věku nedožitých 95 let

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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TIP NA VÝLET
Ó DEN KONÍ A DĚTÍ TROCNOV 2008
sobota 24. 5. 2008 od 14 hodin
areál Památníku Jana Žižky z Trocnova
Všichni se mohou těšit na novou pohádku o Popelce, skok koní ve volnosti, skoky mohutnosti, čtverylku, drezůru koní v kostýmech. Přislíbeno je předvedení Starokladrubského
hřebce a další překvapení. Po ukončení programu možnost svezení v kočáru a na koni, pro
děti zdarma.
Vstupné se nevybírá. Akce se koná za finanční spoluúčasti Jihočeského kraje z grantu
„Podpora živé kultury“ a za technického přispění města Borovan.
Ó Venkovské muzeum v Kojákovicích
zahajuje provoz až v červnu, ale již v sobotu 24.5. zde bude pro děti sportovní den na hřišti
včetně skákacího hradu

Jízda zručnosti – Ledenice 2008
Za slunečného počasí se v neděli 20.4.2008 uskutečnila jízda zručnosti na kole. Start byl
ohlášen na jednu hodinu odpolední ve třech věkových kategoriích - 1. do 10 let (včetně), 2. do
15 let (včetně) a nad 15 let ( nově rozdělenou na ženy a muže) – sraz byl před budovou DPS.
Pořadatelé, místní hasiči a učitelé ZŠ, připravili trať od DPS přes areál školky obohacenou
o kužely, převážení kelímku s vodou, podjezdovou laťku, prkno, navlékání kroužku na tyč, pokroucené lano, velkou zatáčku, přehupovací lávku a přesné zastavení kola. Závodníci museli
projevit také jisté znalosti z pravidel silničního provozu zaměřené na kolo a ze zdravovědy. Testy byly opět skládány elektronicky v počítačové učebně ZŠ za dozoru p. učitele Vaňka, kterému
děkujeme za přípravu a ochotu.
výsledky:

· Děkujeme všem přátelům a známým, kteří
přišli doprovodit našeho pradědečka, dědečka, tatínka a manžela Miroslava Hrdinu na
jeho poslední cestě dne 10.4.2008. rodina
· Děkujeme všem, kteří se dne 24. dubna
2008 zúčastnili posledního rozloučení s panem Aloisem Sedláčkem.
rodina
· Děkujeme všem, kteří se dne 26.4.2008 přišli rozloučit s panem Josefem Komárkem
na jeho poslední cestě. Děkujeme také za
projevenou soustrast a květinové dary.
Poděkování patří také paní Janě Kopáčkové
za péči v jeho posledních dnech.
rodina

pořadí

do 11 let

nad 11 let

muži

ženy

1.

Jiří Straka

Jan Matuška

Pavel Tomandl ml. Marcela Straková

2.

Aleš Duda

Petr Bušek

Vladislav Šesták

Lenka Tomandlová

3.

Marie Kubínová

Hana Bušková

Pavel Tomandl

Ivana Šestáková

Cen bylo opravdu dost a opět hezčích díky pomoci ZŠ Ledenice, ÚM Ledenice a SDH Ledenice, takže každý závodník dostal minimálně bonbon a ti nejlepší i nějakou tu cenu, kterou využijí na to své kolo.
Závodníků se sjelo právě tolik: 19 dětí, 10 mládežníků a 13 dobrodruhů. Všem moc děkujeme
za účast, odvahu, šikovnost a výsledky! Na závěr je také třeba poděkovat i ochotným pořadatelům za to, že pomohli připravit hezké a zábavné odpoledne. Vás všechny pak zveme příští duben
na další jízdu zručnosti.
Zdraví pořadatelé SDH Ledenice a ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH
33. KONCERTNÍ SEZÓNA 2007-2008
245. hudební večer
Dominika HOŠKOVÁ – violoncello
Ester GODOVSKÁ – klavír
Kulturní dům Trhové Sviny
středa 14. května 2008 v 19.00 hodin
Vstupné: dospělí 120 Kč
studenti a důchodci 60 Kč
děti zdarma
Předprodej vstupenek:
ZUŠ Trhové Sviny, Sokolská 1052
Odjezd autobusů:
Ledenice 18.15 – Borovany 18.30 hod.
Kaplice 18.00 – Besednice 18.15 hod.
Nové Hrady – 18.00 – Horní Stropnice –
18.15 hod.

Před jízdou si soutěžící s rozhodčím prošli trať a poslechli si pokyny ke způsobu projetí tratě
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Jízda pro Růži
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MATEŘSKÉ CENTRUM LEDŇÁČEK
PROGRAM NA KVĚTEN
Otevírací doba: pondělí 16.30 – 18.00 hod,
čtvrtek: 10.00 – 12.00 hod
Ó Čt – 1.5. Státní svátek – ZAVŘENO
Ó Po – 5.5. Výroba dárečků pro maminku ke Dni matek / Já malý muzikant

Dne 31.května se uskuteční VII. ročník této
cykloturistické akce, pořádané PŠK Borovany díky finančnímu zajištění od níže uvedených sponzorů.
Přihlášky k účasti v 8,40 před radnicí v Borovanech, odjezd v 9,00 h.
Účastníci mohou projet část i celou trasu
podle času a sil přes obce: Jílovice, Petříkov,
Olešnice, Žár, Nové Hrady, Horní Stropnice,
Benešov nad Černou, Čížkrajíce, Trhové Sviny, Strážkovice, Ledenice, Borovany.
Při průjezdu obcí obdrží účastník jízdy razítko do pamětního listu.
Po přihlášení obdrží každý účastník jízdy
od pořadatelů pamětní list, mapku s popisem
trasy, míst pro razítkování a časový plán. Dále
obdrží poukázku na svačinu v Horní Stropnici.
Prvních 40, kteří dojedou do Borovan se všemi razítky obdrží zvláštní prémii.
Sponzoři Jízdy pro růži jsou: Sdružení
Růže, Jaderná elektrárna Temelín, dále je akce
je podpořena z grantového programu Jihočeské cyklostezky na podporu pořádání cykloturistických akcí. Generální partner je Nadace
Jihočeské cyklostezky pro rok 2008.

Ó Čt – 8.5. Státní svátek – ZAVŘENO
Ó Po – 12.5. Volný program / Tanečky
Ó Čt – 15.5. Tvoření pro nejmenší
Ó Po – 19.5. Cvrnkaná – pokud nám počasí dovolí, zahrajeme si s dětmi kuličky /
Já malý muzikant
Ó Čt – 22.5. Volný program
Ó Po – 26.5. Odlitky ze sádry – každé dítě si odlije svého pejska, či kočičku / Tanečky
Ó Čt – 29.5. Tvoření pro nejmenší – sádrové odlitky si děti pomalují barvičkami
Setkání mateřských center a klubů se uskuteční v Mateřském centru Človíček Nebojsa v Trhových Svinech (v budově polikliniky, hned za lékárnou) ve čtvrtek 15. května od 10.30. Děti
můžete vzít s sebou – bude o ně postaráno.
Z naší knihovničky:
Zd. Matějček: Co, kdy a jak ve výchově dětí
Kritické periody vývoje, těhotenství, první chvíle spolu, jak na školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a úzkost dětí.
J. Prekopová: Malý tyran
Nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých
dětí.
J. Liedloffová: Koncept kontinua
Autorka po několika expedicích mezi jihoamerické indiány rozpoznala, že pocity nespokojenosti lidí žijících na Západě mohou pramenit z neuspokojených potřeb miminek a malých dětí, které
se snažíme vychovávat podle všemožných teorií, jen ne podle vlastní intuice a evolucí vytvořených jednoduchých pravidel a očekávání.
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Ó 10. 5. 2008 – sobota

VIII. ročník požární soutěže
Memoriál FRANTIŠKA JANÁČKA
Pořádá: Sbor dobrovolných hasičů Ledenice
fotbalové hřiště v Ledenicích
soutěž je rozdělena na dvě části:
dopolední pro děti a odpolední pro dospělé
prezence: děti: od 8.00 ráno; dospělí: od 13.00 odpoledne
start: děti: od 8.30 ráno; dospělí: od 13.30 odpoledne
občerstvení: v kavárně přímo u hřiště
hudba: reprodukovaná, ozvučuje Karel Mejta
Všichni jsou srdečně zváni

Ó 11. 5. 2008 – neděle
Oslava Dne matek
Pořádá: městys Ledenice
divadelní sál Ledenice
začátek ve 14 hod.
účinkují děti z MŠ a žáci ZŠ a ZUŠ Ledenice
Všechny maminky, babičky i tetičky jsou srdečně zvány !!!

Ó 17. 5. 2008 – sobota
Krajský přebor lodních modelářů
Pořádá: KLOM Ledenice
rybník Lazna
začátek v 9.00 hod.
soutěží žáci z celého Jihočeského kraje
přijďte podpořit domácí soutěžící
občerstvení zajištěno

Ó 20. 5. 2008 – úterý
ŠKOLNÍ AKADEMIE
srdečně všechny zve ledenická škola
sokolovna
začátek v 18.00 hodin
vstup dobrovolný

Ó 24. a 25. 5. 2008 – sobota a neděle

POZVÁNKA NA OSLAVY DO OHRAZENÍČKA
Osadní výbor Ohrazeníčko
a Sbor dobrovolných hasičů Ohrazeníčko
pořádá při příležitosti stoletého výročí od postaven í a posvěcení
kaple „Nejsvětější Trojice“ našimi předky v Ohrazeníčku r. 1908
a šedesátého výročí od posvěcení nového zvonu v této kapli v r.1948
(původní zvon byl vzat pro válečné účely)

oslavy s následujícím programem:

· sobota 24.5.2008 od 13.00 hodin na hřišti v Ohrazeníčku
hasičská obvodová soutěž
k poslechu hrají hudební skupiny SAM a Country Fotr&s
občerstvení zajištěno
· neděle 25.5.2008 od 10.00 hodin u kaple v Ohrazeníčku
Program: 10.00 hod. zahájení
10.30 hod. slavnostní mše sv.
11.30 hod. vystoupení ženského pěveckého
sboru z Ledenic
13.30 hod. vystoupení národopisného
souboru „DOUDLEBAN“
14.00 hod. vystoupení divadelního souboru
SDH Borovany
V průběhu programu bude hrát dechová kapela „Netolická pětka“.
K této příležitosti bude vydána brožura o historii kaple.
Občerstvení zajištěno

Ó 25. 5. 2008 – sobota
13. ročník soutěže ŽRALOČÍ STEZKA
Přírodovědně tábornická soutěž, kterou pořádá oddíl Žraloci Ledenice. Soutěží (maximálně) 5 členné hlídky. Soutěží se ve dvou kategoriích – mladší (do 5. třídy), starší (6. – 9. třída). Na trase dlouhé
cca 3 km jsou umístěna stanoviště s úkoly jako např. poznávání
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ohňů, vázání uzlů, morseovka, stavba stanu, poznávání rostlin a zvířat, zdravověda, šplh po provaze atd. Přihlásit se mohou jakákoliv
družstva (nemusí být nikde organizováni, může být méně než 5
v družstvu, minimálně 2) u H. Korčákové, DDM, tel 386 447 313
nebo mobil 724 094 869.
Kdy: od 8.15 hod., sraz v 7.45 hod., ukončení cca 12-13.00 hod
Kde: fotbalové hřiště Ledenice
S sebou: přiměřené oblečení a obuv, pláštěnku,
příp. jednoduchá svačina
Hlavní cena obou kategorií PUTOVNÍ ŽRALOK
VELKÉ MNOŽSTVÍ CEN A OBČERSTVENÍ PŘIPRAVENO!!!
Přijďte všichni, kdo můžete!!

Ó 31. 5. 2008 – sobota
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Pořádá: MO ČRS Ledenice
rybník Lazna
Prezence: od 6.30 hodin závody: 7.00 – 11.00 hodin
Večer od 18.00 hodin posezení u táboráku – opékání buřtů aj.
(u klubovny MO ČRS)
zveme všechny mladé rybáře i nerybáře

Ó 31.5.2008 – sobota
Jízda pro Růži (viz informace na str. 4)

Připravujeme na červen:
Ó 7. 6. 2008 sobota
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MEMORIÁL JAROSLAVA CUKRA
Pořádá: MO ČRS Ledenice
rybník Horní Jáma
Prezence: 5.00hod. / zahájení: 6.00hod. / ukončení 11.00hod.
Startovné: 200,- Kč (v ceně pečená klobása v době přestávky)
Program závodů: 6.00– 11.00 – rybářské závody
(týden před závody bude revír hájen a dosazen kaprem)
11.00 – 12.00 – vyhodnocení závodů – předání cen
Odpolední program pro veřejnost:
12.30 – 15.00 – chytání pstruha duhového (cca ve 12.00 bude
revír zarybněn pstruhem duhovým), možnost zapůjčení prutů a návnad
15.00 - …….
„Ještě nekončíme“
po celé odpoledne točené pivo, speciality na grilu, hudba aj.
„Přijďte posedět s přáteli do pěkného prostředí“
Rádi přivítáme rybáře i nerybáře z širokého okolí
Občerstvení s hudbou po celý průběh akce

Ó 7. 6. 2008 sobota
DĚTSKÝ DEN ve Zborově
Ó 8. 6. 2008 neděle
DĚTSKÝ DEN
aneb odpoledne plné zábavy, soutěží a písniček
Pořádá: komise pro mládež, kulturu a sport při ÚM Ledenice
Začátek v 15 hod.
Fotbalové hřiště, při nepříznivém počasí sokolovna
Občerstvení zajištěno. Pořad je určen především menším dětem

TJ SLAVOJ – oddíl tenisu
TJ Slavoj Ledenice oddíl tenisu oznamuje, že dne 9.5.2008 od 20.00
hod. bude v restauraci „Na plácku“ projednán rozvrh hodin tenisového
kurtu na novou sezónu. Dále je možno projednat rozvrh v týdnu před
uvedenou schůzkou pro ty, kteří se nemohou dostavit, v cukrárně U Fabiánů. Zároveň budou vybrány členské příspěvky.
V sobotu dne 28.6.2008 bude sehrán tradiční turnaj ve čtyřhře na kurtech p. Mrkáčka v Lišově, přihlášky a informace u p. Fabiána v cukrárně.
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Zborovští fotbalisté nezapomínají a blahopřejí
V měsíci dubnu fotbalový klub Zborov ocenil dva své dlouholeté příznivce.
V prvním jarním kole obdaroval dlouholetého hráče místního klubu a později věrného fanouška pana Antonína Bukovského, který oslavil 80. narozeniny. Protože víme, že je to velký
příznivec Sparty, rozhodli jsme se ho obdarovat rudým dresem s jeho jmenovkou a číslem 80
Pan Bukovský provedl slavnostní výkop a přijal gratulace od hráčů i návštěvníků.
Druhým oslavencem byl nejstarší z rodu Vazačů, Jirka Vazač senior, který oslavil 60. narozeniny. Během své bohaté fotbalové kariéry působil v mnoha klubech, vychoval řadu mladých
vynikajících fotbalistů z pozice trenéra, v řadě klubů hrál a nyní působí na pozici asistenta trenéra právě u nás. Nejvíce je však spjat s fotbalem v Nové Vsi a Zborově. I jemu bylo dopřáno provést slavnostní výkop a pak dovést tým Zborova k prvnímu jarnímu vítězství.
Oběma oslavencům přejeme nadále plno zdraví a štěstí, pohodu v rodinném kruhu a samozřejmě stále trvající náklonnost k zborovskému fotbalu.

TURNAJ V BULCE
Dne 22. března na Bílou sobotu se uskutečnil turnaj v Bulce. Sjelo se 39 hráčů, z toho
bylo 14 domácích karbaníků.
Po 3 hodinovém boji si odnesl vítězství Miroslav Havránek ze Včelné.
Další pořadí:
2. Jos. Alfons Jindra z Ledenic
3. P. Konzal z Č.Budějovic
4. P. Pelech ze Srubce
5. P. Holomel z Ledenic
6. M. Steinhäusel z Ledenic
Všichni hráči si odnesli cenu, ale tu hlavní
nám odnesl zase „cizinec“!!!

Již 8. února se uskutečnilo Masopustní Prší!
Přišlo 16 hráčů z toho 2 byli z Veverkova.
Pořadí:
1. J. Šaršoun
2. R. Dvořák
3. M. Holomel
Po tomto turnaji se promítal film z minulosti Ledenic, v němž byla i ukázka z doby,
kdy se i zde slavil masopust.
Moc děkuji všem sponzorům za věcné ceny.
Pavel Holomel

Slavoj Ledenice oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Mužstvo mužů sehrálo v jarních odvetách
čtyři utkání. Všechna vítězně a to znamená, že
vede tabulku OP o pět bodů před fotbalisty
z Borovan, kteří jsou i nadále největšími favority soutěže. Postupně mužstvo porazilo venku Nemanice 4:1 (Jarůšek, Lamáček, Pavlík, Peter), doma Štěpánovice
3:0 (Kučera, Lamáček, Pavlík), venku Nové Hrady 1:0 (Kučera) a v domácím prostředí deklasovalo Mokré 6:0 (Pavlík 2, Lamáček 2, Medek,
Bicera). 27. dubna hráli na Hluboké a v měsíci květnu hraje áčko postupně na Včelné, doma s Akrou, jede do Hrdějovice, 24. května přivítá
Borovany a 1. června hraje v Týně. Muži naposledy prohráli 20. října
loňského roku, když doma nešťastně podlehli Týnské rezervě 0:1. Soutěž rozehráli i naši benjamínci, kteří v domácím prostředí nestačili na
mužstvo z Mladého (2:3). Jsou ale příslibem do budoucnosti ledenického fotbalu. Poměrně dobře si vede i naše mužstvo pětatřicítky, která
hraje pod hlavičkou firmy ŠTROB. Porazilo Mladé 3:1, Nové Hrady
4:1, podlehlo SK Dynamu ČB 0:4 a remizovalo 2:2 Propomem. Ještě
ho čekají utkání se Čtyřmi Dvory a Hlubokou.
Ještě přidávám příjemný pohled na tabulku.
Zdeněk Vitoušek
TABULKA PO 17. KOLE
1.

LEDENICE

17

12

3

2

36:15

2.

BOROVANY

17

10

4

3

63:20

39
34

3.

HRDĚJOVICE B

17

10

4

3

32:21

34

4.

TÝN B

17

10

3

4

39:24

33

5.

NOVÉ HRADY

17

10

1

6

41:29

31

6.

NEMANICE

17

9

2

6

34:23

29

7.

SRUBEC

17

8

5

4

33:29

29

8.

AKRA ČB

17

7

0

10

23:36

21

9.

LIŠOV B

17

6

2

9

27:35

20

10.

HLUBOKÁ B

17

4

3

10

26:34

15

11.

SEDLEC

17

4

2

11

25:41

14

12.

ŠTĚPÁNOVICE

17

3

5

9

21:39

14

13.

MOKRÉ

17

3

4

10

20:49

13

14.

VČELNÁ

17

3

2

12

15:40
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ŠACHOVÝ ODDÍL
LEDENICE
Šachový oddíl se stává v tomto roce dalším sportovním oddílem TJ Sokol Ledenice a je registrovaný v šachovém svazu ČR.
Členům šachového oddílu je tím umožněna
účast na akcích pořádaných ŠSČR, zejména účast ve III. divizi družstev Jihočeského
kraje. O této soutěži budeme informovat
v Ledenickém zpravodaji po jejím rozlosování.
Ledenický přebor šachistů hraný od 2.2. –
30.3.2008 byl ukončen tímto pořadím:
1. František Pouzar
2. Josef Jindra
3. Jiří Vazda
Turnaj v bleskovém šachu (časový limit
7 minut/partie) hraný 2.4.2008 měl tento
výsledek:
1. František Pouzar
2. Miloslav Tomek
3. Josef Jindra
Člen našeho oddílu Ruda Cajkář se
účastnil kvalifikačního turnaje GP2007/
2008 šachového přeboru Jihočeského kraje
žáků ve věkové kategorii H16 hraného
v Horní Stropnici. Za účasti 16 hráčů, žáků
šachových škol, je jeho 8. místo příjemným
překvapením a příslibem do budoucnosti.
Hráči šachového oddílu touto cestou
děkují Radě městyse Ledenice a představenstvu TJ Sokol Ledenice za finanční příspěvek a organizační pomoc. Josef Jindra
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MANDA LEDENICE
prodej všech druhů písků, drtí,
možno i s dopravou

OD 17. BŘEZNA
CO NEJDELŠÍ

JARNÍ SLEVY UHLÍ!

UHELNÉ SKLADY
LEDENICE NABÍZEJÍ:
· kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných

pánví BÍLINA – LEDVICE do Ledenic
zaplachtovanými kamiony
· hnědé uhlí
· brikety
· rozvoz uhlí zdarma při množství nad 15q

Rozvoz uhlí zdarma dle Vašich
požadavků našimi auty

Nabízíme:
uhlí hnědé, černé, brikety,
koks
Pásovým dopravníkem Vám uhlí složíme
přímo do sklepa nebo na jakékoliv
Vámi určené místo
Nedřete se zbytečně, nechte těžkou
práci se skládáním uhlí na nás.
Rychle, čistě a bez námahy.

NOVĚ PRODEJ PÍSKU
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7 – 16 hod.

sobotní prodej a rozvoz 7 – 12 hod.
Manda Antonín, Ledenice 515, PSČ 373 11
tel.: 387 995 427, 607 100 980

Na Vaše objednávky se těšíme na telefonu:
387 981 235
720 422 144
Objednávky a rozvozy uhlí
Po – SO 7.00 – 15.00 hod.
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1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Nepřetržitá havarijní služba 387 761 911
Nepřetržitá info-linka 800 120 112
E-mail:1.jvs@1jvs.cz, http://www.1jvs.cz

Nabízíme Vám:
Ó zneškodňování

zvláštních odpadních vod
/septiky, tukové lapoly bez dopravy/
Ó montáže přípojek
Ó lokalizace úniků vody z potrubí
Ó poradenská, inženýrská a technická činnost
Ó laboratorní rozbory pitné vody
Ó čištění kanalizačních přípojek

Vaše provozní středisko
Borovany
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MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK

sídlo: ČOV U Stropnice, Borovany
tel., fax: 387 981 313
vedoucí střediska: Pavel Božák
mobil: 602 421 814

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!

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

Náměstí 145, Ledenice
tel. č.: 607 930 786
ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY
Po
Út
St
Čt
Pá
So

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

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

