Červenec - srpen 2008

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 21. května 2008
Rada městyse schválila:
 cenovou nabídku firmy Stavby silnic a železnic, závod Č.Budějovice na opravu části
místní komunikace v osadě Ohrazeníčko
v celkové výši 323.424,- Kč
 členské příspěvky městyse Ledenice pro
Sdružení Růže na rok 2008 v celkové výši
78.015,- Kč
 pronájem rybníka „Nový“ parc.č. 613/13 o
2
výměře 2376 m v k.ú. Zaliny žadateli SDH
Zaliny na dobu neurčitou za 500,- Kč ročně.
S nájemcem bude sepsána nájemní smlouva
 pronájem části pozemku parc.č. 373/1 o vý2
měře 222 m v k.ú. Ledenice manželům
Chadimovým, bytem Ledenice, za cenu
2
3,- Kč/ m /rok na dobu neurčitou za účelem
zřízení zahrádky. S nájemcem bude sepsána
nájemní smlouva
 pronájem části pozemku parc.č. 3845/4 o
výměře cca 20 m2 v k.ú. Ledenice v prostoru
sport. areálu na zřízení stánku s občerstvením žadatelce Kamile Candrové.
 schválila pronájem volného bytu č. 3 v bytovém domě č.p. 86 v přízemí o velikosti

INFORMACE
OBČANŮM
Ó Úřad práce kontaktní místo pro výplatu sociálních dávek v Ledenicích oznamuje, že
od 1.7.2008 dochází ke změně úředních
hodin pro veřejnost.
Kancelář v Ledenicích bude otevřena každou středu pouze od 13.00 do 17.00 hodin

Ó Stavební úřad v Ledenicích oznamuje čerpání řádné dovolené od 14.7. do 18.7. a od
25.8. do 5.9. V uvedených termínech bude
stavební úřad uzavřen.

Ó Místní knihovna v Ledenicích oznamuje
čerpání řádné dovolené v termínu od 7.7.
do 11. 7. Po dovolené bude knihovna otevřena opět každé pondělí a čtvrtek od 12 do
18 hod.

1+1 žadateli Miroslavu Strouhovi na dobu
určitou jeden rok od 2.června 2008 za
smluvní nájemné o 20% vyšší než je regulované nájemné v daném bytě. Pronajímatel
pronajímá byt č. 3 s podmínkou, že nájemce
uhradí z vlastních finančních prostředků základní vybavení bytu, které bude nutné vyměnit,nebo pořídit
 pronájem zatím neuvolněného bytu č. 9
v bytovém domě č. 86 o velikosti 1+0 žadateli Janu Metelkovi za smluvní nájemné o
20% vyšší než je regulované nájemné na
dobu určitou jeden rok od doby, než bude
byt předán novému nájemci po vyřešení dědického řízení po bývalém nájemci Hugo
Horovi. Pronajímatel pronajímá byt č. 9
s podmínkou, že nájemce uhradí z vlastních
finančních prostředků základní vybavení
bytu, které bude nutné vyměnit, nebo pořídit
Rada městyse vzala na vědomí:

 žádost MC Ledňáček o rozšíření kapacity
Mateřské školy v Ledenicích z důvodů nedostatku míst s tím, že Rada městyse doporučuje starostovi řídit se závěry
zastupitelstva uvedenými v zápise ze zase-

dání zastupitelstva ze dne 7.5.2008, týkající
se této problematiky
 vyúčtování provozu sokolovny za rok
2007, které předložila TJ Sokol
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 4. června 2008
Rada městyse projednala:

 cenové nabídky na rekonstrukci části chodníku v ulici Trocnovská a schválila cenovou nabídku firmy Josef Šimčík
 cenové nabídky na zpevnění parkovací plochy a úložiště pro kontejnery na komunální
odpad v ulici Školní a schválila cenovou
nabídku firmy REMSTAV
Rada městyse vzala na vědomí:

 informaci starosty ohledně vzniklých povodňových škod po přívalových deštích
v noci z 31.5. na 1.6.2008 s tím, že bude
proveden soupis zjištěných škod včetně fotodokumentace a finančního vyčíslení
Rada městyse jmenuje:

 Karla Šindeláře ,bytem Ohrazení, velitelem
SDH Ohrazení od 1.7.2008 dle návrhu výboru SDH Ohrazení.

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 na tel.č. 387 995 248.

Vyhlášení Fondu malých projektů
Dne 13. 6. 2008 rozhodl Regionální monitorovací výbor pro přeshraniční spolupráci Jihočeského kraje s Horním Rakouskem a s Dolním Rakouskem o vyhlášení Fondu malých projektů.
Vyhlášení Fondu je podmíněno schválením projektu Fond malých projektů jižní Čechy-Horní
Rakousko-Dolní Rakousko Monitorovacím výborem programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce, Rakousko – Česká republika 2007-2013 dne 3. 7. 2008.
Fond podporuje malé neinvestiční projekty (kulturní výměny apod.) a malé infrastrukturní
projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery částkou 2-20 tis. EUR.
Správcem a Administrátorem Fondu v Jihočeském kraji je sdružení Jihočeská Silva Nortica.
pokračování na str. 2
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AKTUÁLNĚ
z Ledenic

Po přívalovém dešti z 31.5. na 1.6. 2008 probíhá čistění a oprava zaneseného obtokového kanálu

V Trocnovské ulici byla dobudována zbývající
část chodníku a plocha pro kontejnery na komunální odpad od kruhového objezdu k bývalé prodejně obuvi

Vyhlášení Fondu malých projektů
dokončení ze str. 1
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Společně dosáhneme více
Sdružení Jihočeská Silva Nortica
vyhlašuje dne 18. 6. 2008 Fond malých
projektů v rámci OP Cíl 3,
Evropská územní spolupráce,
Rakousko – Česká republika 2007-2013.
Směrnice pro žadatele a formulář žádosti a povinných příloh je pro žadatele k dispozici na
www.silvanortica.com.
Žádosti je možné předkládat průběžně od
data vyhlášení osobně nebo doporučenou poštou na adresu Administrátora, kterým je sdružení Jihočeská Silva Nortica, Janderova
147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel./fax
384 385 359, paní Jana Adamcová, mobil
602 610 270, e-mail jana.adamcova@silvanortica.com. Zde je také možné přípravu žádosti bezplatně konzultovat. Termín pro
předkládání prvních žádostí o dotaci je stanoven do 29. 8. 2008. Další termín se předpokládá v listopadu 2008.
Výdaje projektu jsou způsobilé od data registrace žádosti u Administrátora. Proto je
možné na akce pořádané v průběhu prázdnin
2008 podat žádost ihned po vyhlášení Fondu.
Regionální monitorovací výbor sice rozhodne
o jejím schválení až koncem září 2008, ale výdaje bude možné u schválených projektů
uznat. Přitom je nutné dodržet zejména pravidla publicity EU a další pokyny pro realizaci
projektů uvedené ve Směrnici pro žadatele.

Začátkem června začala výstavba II. etapy obtokového kanálu v Ledenicích. Stavbu provádí firma Zvánovec a garantem stavby je VHS J.Hradec společně s městysem Ledenice

Dopravní situace u mateřské školy si vyžádala vybudování parkoviště pro osobní automobily a
zpevnění plochy pro kontejnery na komunální odpad.
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Živly už zase řádí
V noci z 31.5 na 1.6.2008 mezi 1 až 3 hodinou ranní se nad Ledenicemi opět přehnala silná lokální bouřka. Dle vyjádření Českého
hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích bylo v Ledenicích naměřeno 58,0
mm srážek, tj. 58,0 litru/m2.
Po této živelné události byly zjištěny škody
na majetku ve vlastnictví městyse Ledenice
zatím s finančním odhadem více než 2 mil Kč.
Škody v k.ú. Ledenice:
Ó poškozeno a zaneseno koryto obtokového
kanálu, došlo ke stržení vytarasených břehů – protipovodňové opatření
Ó poškozeny místní komunikace, chodníky a
kanalizační vpustě
Škody v k.ú. Zborov:
Ó stržené svahy nově vybudovaného
sportoviště
Ó poškozena hráz rybníka „Obecní“ v dolní
části návsi Ohrazeníčka
Ó splavený zásyp v místech vedení stavby
nové kanalizační sítě
Ó zcela zničen propustek a část místní komunikace na trase Zborov – Sv.Voršila

Zničený propustek u Sv.Voršily - Zborov

Průtrž mračen
ve Zborově 1. června 2008

Vzniklé škody po poslední živelné události
je nutné co nejrychleji odstranit a předejít tak
větším škodám na majetku v případě nových
živelních událostí zejména v letních měsících.
Městys Ledenice nemá ve svém rozpočtu na
rok 2008 dostatek finančních prostředků na
odstranění vzniklých škod a proto podal žádost Krajskému úřadu v Českých Budějovicích o poskytnutí případné finanční podpory
z rozpočtu Jč. kraje.

Zanesený obtokový kanál v Ledenicích

V noci z 23. na 24. června se přes Ledenice
přehnala další bouřka. Ta sice nebyla doprovázena přívalovým lijákem, ale mohutným
poryvem větru, který přelomil i tuto statnou a
zdravou lípu v ulici Dr.Stejskala.
Spadané větve na silnici bránily plynulému
silničnímu provozu, ale díky obětavému zásahu pánů Steinhäusela, Kopeckého a bratrů Volfových, byly větve ze silnice rychle odklizené.

Rozvodněný Zborovský potok

V brzkých ranních hodinách 1.června zasáhl Zborov a široké okolí velmi intenzivní
přívalový déšť doprovázený silnou bouřkou a
kroupami. Bouřit a pršet začalo kolem 1 hodiny ranní a vydrželo bez přestávky do 3:30.
Velká intenzita deště a k tomu ještě neobyčejně dlouhé trvání zapříčinilo, že během několi2
ka hodin napršelo téměř 60 mm (60 l/m ). I
když je Zborov na kopci, nevyhnul se potížím
ani on.Voda smetla z několika nezpevněných
cest v obci písek a štěrk, ucpala vpustě a dále
se neřízeně řítila dolů. Cestou vyplavila sklepy, přehnala se přes antukové hříště, které
z 60 % zničila, a cestou stačila ještě nadzvednout asfaltový povrch silnice. Zcela zničila
3
propustek na Sv. Voršile (vyrvala cca 10 m
kvádr z kamene a betonu) a podemlela tak
nově opravenou silnici. Dočasné jezero pak
voda vytvořila pod Zborovem kolem železniční tratě směrem na Novou ves, když nestačila
odtékat dvěma rourami DN 1500.
Voda z 90% poničila cestu
k „Vojdlesům“ a kompletně zanesla stoky kolem ní vyplaveným štěrkem. Opět byla také na
některých částech přelivem
vody poničená hráz rybníka
Mezník, která se v roce 2002
protrhla. Všechna tato voda se
pak vlila do Zborovského potoka, kde opět zčásti poničila
obecní cestu těsně s ním sousedící.
Prosím proto občany Zborova, aby byli trpěliví, co se týče
oprav poničených cest, protože
tyto opravy si vyžádají nemalé
finanční prostředky a děkuji,
byť přes některé vyjímky, za
klidný průběh odklízení škod.
Také děkuji městysu Ledenice
za rychlou opravu propustku na
Voršile a znovuzprůjezdění.
Předseda OV Zborov - M. Vazač
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Konec školního roku 2007 – 2008 v ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Základní škola:
Celkový počet žáků
195
Počet žáků na I. stupni
112
Počet ročníků
9
Počet tříd
9
Počet učitelů
13
Vyznamenání
104
Z toho samé jedničky
51
Žáci dostateční
46
Žáci nedostateční
7
Pochvaly
62
Napomenutí třídního učitele
1
Třídní důtky
4
Ředitelské důtky
0
Snížená známka z chování
4
Vycházející žáci:
Z 9. ročníku
17 žáků
z toho gymnázia
0
obchodní akademie
2 žáci
střední odborné školy
6 žáků
střední odborná učiliště
9 žáků
Z 8. ročníku střední odborné učiliště
0
Ze 7. ročníku víceleté gymnázium 1 žák
Z 5. ročníku víceleté gymnázium
0
Základní umělecká škola:
Počet žáků
97
Počet učitelů
5
Vyučované obory
hudební
Vyučované předměty
flétna, klavír, klarinet, akordeon, kytara,
zpěv, přípravná hudební výchova
Mateřská škola:
Počet dětí
50
Počet tříd
2
Počet učitelů
4
Školní družina:
Počet žáků
42
Počet oddělení
2
Počet vychovatelek
2
Školní jídelna:
Počet vařených obědů
260
Počet zaměstnanců
5

AKCE ŠKOLY:
Ó ZÁŘÍ
·
·
·
·
·
·
·

Zahájení školního roku
MŠ + 1. tř. „Pohádky z bedny“
Fotografování prvňáků
8. a 9. tř. „Vzdělání a řemeslo“
2. tř. výtvarná olympiáda Centropen
4. tř. turistická vycházka
Školní družina - Výtvarná soutěž „Ahoj
z prázdnin“
Ó ŘÍJEN
· 1. – 5. tř. hud. pořad „Já nic, já muzikant“
· 3. tř. exkurze na radnici
· 7. tř. pohádka „Tisíc a jedna noc“
· ZUŠ Vítání občánků
· 8. a 9. tř. – muzeum elektrárenství Č.B.
· MŠ a 1. třída - divadlo Okýnko „O koktavé
hejkalce“
· Regionální hry v Ledenicích

·
·
·
·

MŠ a 1 tř. – divadlo Luk „Smolíček“
Informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
9. tř. - Úřad práce + K-centrum
Výtvarná soutěž „Nesquik“ v dopravní výchově
· Přírodovědná vycházka 3. třída
· Školní družina - Soutěž ve skákání přes
dlouhé švihadlo
Ó LISTOPAD
· 5.-6. tř. divadlo „Ostrov pokladů“
· MŠ - schůzka rodičů
· 3.-6. tř. – Kluk nebo holka
· MŠ, 1.-2. tř. – Ekopohádky
· Večírek ZUŠ
· 5.-9. tř. koncert romské kapely
· MŠ a 1. tř. – Divadélko kouzel a soutěží
· MŠ a 1. tř. – Klaun a jeho kamarádi
· Školní kolo olympiády z anglického jazyka
· Školní kolo matematické olympiády
· Školní družina - turnaj v kulečníku
Ó PROSINEC
· Školní Mikuláš
· Školní kolo olympiády z českého jazyka
· MŠ – Vánoční pohádka
· Vánoční koncert ZUŠ
· MŠ, 1.a 2. tř. Maruška a Duch Vánoc
· MŠ – vánoční nadílka
· 3. třída zahájení plaveckého výcviku
· Poznávej zvířata – ZOO Dvorec
· 3. a 4. tř. – soutěž v úpolových sportech
· Vánoční besídky ve třídách
· Školní družina – pěvecká soutěž Super star
Ó LEDEN
· MŠ a 1. tř. – divadlo LUK – Perníková chaloupka
· Informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
· Večírek ZUŠ
· MŠ – předškoláci – návštěva v 1. třídě
· MŠ a 1. tř. – hudební divadlo BAMBINI –
Zpívám si o zvířátkách
· 5. tř. okresní kolo matematické olympiády
· 2. tř. – divadlo pro 1. tř. – „O Koblížkovi“
· Zápis dětí do 1. třídy
· 3. a 4. tř. – soutěž ve sportovních hrách
· Školní družina - turnaj v počítačových
hrách
Ó ÚNOR
· MŠ a 1. tř. – „Zakletá zámecká paní“
(divadlo OKÝNKO)
· Kytice – Malé divadlo
· Dinosauří park
· Recitační soutěž
· Školní kolo Pythagoriády
· Školní družina - turnaj ve stolním tenisu
Ó BŘEZEN
· MŠ a 1. tř. – Hudební studio BAMBINI –
„Cipísek“
· Okresní kolo olympiády z českého jazyka
· 4. třída zahájení plaveckého výcviku
· MŠ a 1.-4. tř. divadlo DUHA – „Čert a
Káča“

· Zápis dětí do MŠ
· Balet 6., 7., 8. třída
· Výtvarná soutěž „O nejkrásnější žabku“

(2.třída)
· Školní družina – turnaj v dámě

Ó DUBEN
· Okresní kolo matematické olympiády
· Velikonoční večírek ZUŠ
· MŠ + 1. tř. pohádka „Královská moudrost“
· 5.a 7. tř. – Jihočeské muzeum
· 1.-9. tř. – dravci
· Jízda zručnosti na kole(pro děti od 6 let)
· MŠ + 1. tř. – Pohádky z bedny
· Okresní kolo Pythagoriády ( 4. místo)
· Školní družina - turnaj ve stolním fotbale

Ó KVĚTEN
· Informační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
·
·
·
·
·

MŠ fotografování
MŠ a ZUŠ – vystoupení ke Dni matek
Koncert (3 lesní rohy)
Fotografování školy
Školní akademie
· Výlet MŠ – ZOO Hluboká
· MŠ + 1 tř. pohádky Z BEDNY
· 5., 6. a 7. třída – divadlo – Č. Krumlov
· Den dětí
· Školní družina - turnaj v kuželkách, turnaj
ve stolním fotbale
Ó ČERVEN
· Koncert žáků ZUŠ v kostele
· Recitačně naučné pásmo (2. třída pro 1. třídu)
· Exkurze do truhlářského učňovského stře-

diska (2. třída)
· Školní výlety: 1., 2., 3. třída ZOO Hluboká ,

·
·
·
·
·
·

4. třída Trhové Sviny – Buškův Hamr, 5., 6.
třída Karlštejn, 7. třída vodní turistika (Vltava), 8., 9. třída Pasov
MŠ – rozloučení s předškoláky
Absolventský koncert ZUŠ
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Sportovní den ZŠ
Školní družina – turnaj v přehazované
Ukončení školního roku

Ze školské rady
Skončilo první volební období školské
rady naší školy. Proběhly nové volby a podle
výsledků těchto voleb bude školská rada v dalším tříletém období od 1. září 2008 pracovat
v tomto složení:
Předseda: Jana Hajná
Členové: Mgr. Miroslav Franěk, Bc. Jaroslava Žaludová, Jaroslav Klein, Mgr. Naděžda
Hůdková, Mgr. Alena Kopáčková
Zahájení nového školního roku 2008 –
2009 - pondělí 1. září 2008
Vedení ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice děkuje
všem svým zaměstnancům za poctivě odvedenou práci ve školním roce 2007 -2008.
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy
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Z mateřské školy
„Přišly k nám prázdniny do naší krajiny,
loučím se školičko, loučím se maličko,
těším se na prázdniny.
Těším se velice, uvidím opice, přes moře poletím,
Afriku navštívím, těším se na prázdniny.“
Touto pěknou písničkou se rozloučily děti
z II. oddělení (předškoláci) na svém slavnostním odpoledni. Starší děti předvedly těm
mladším své krásné aktovky do školy, odpoledne všichni krátký program svým rodičům a
ostatním příbuzným, pochutnaly si na dobré
svačině a na památku si odnesly knížky, mladší děti omalovánky a snad i nějakou tu hezkou
vzpomínku na mateřskou školu.
Přejeme jim všem hodně úspěchů ve škole i
v životě.
Ráda bych se však ještě vrátila k tomu, co
předcházelo. V lednu navštívily děti z II. oddělení 1. třídu ZŠ při vyučování, aby zjistily,
co je čeká. Následoval zápis do školy, na který
se děti připravovaly i v mateřské škole.
V únoru nám divadélko Okýnko zahrálo
pohádku „Zakletá zámecká paní“, v březnu
duo Bambini v písničkovém pořadu „Cipísek“
seznámilo děti s některými hudebními pojmy.
V divadelním sále jsme zhlédli velice pěknou
a mile zpracovanou pohádku „Čert a Káča“,
kterou jsme hned využili v II. oddělení jak
v týdenním tématu, tak v programu na Den
matek. Po Velikonocích proběhl zápis do mateřské školy.

V dubnu nás čekal další mimořádný zážitek, jímž byla pohádka „ Královská moudrost“
s klasickými dřevěnými loutkami v režii potulného divadla „Já to jsem“ Víti Marčíka ml.
s pěknými písničkami a zajímavými efekty.
V květnu se děti vyfotografovaly na konec
roku, vystoupily na oslavě Dne matek v divadelním sále v Ledenicích. Maminky dostaly
od dětí dárek v podobě přáníčka s fotografií.
Odměnou za celoroční práci bývá výlet, na
který se všichni velmi těší. Letos jsme se vydali do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou
na pohádku „ O neposlušných telátkách“.

V ZOO jsme si prohlédli všechna zvířata, kterým bylo jistě příjemně v kožichu a peří, nám
ale bylo trochu více chladno.
Den dětí jsme oslavili dobrou zmrzlinou
v cukrárně v Ledenicích. V týdenním programu jsme pamatovali na dětmi oblíbené a zábavné činnosti.
Už jsme zase na konci, uteklo to neuvěřitelně. Zavoláme společně s předškoláky
„AHOJ“!
Hezké prázdniny!
Za kolektiv učitelek MŠ Vlasta Plchová

Ve čtvrtek 26. června proběhlo v obřadní síni městyse Ledenice slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy Základní školy
v Ledenicích. Tato malá slavnost za účasti starosty městyse Ledenice
Mgr. Miroslava Fraňka, ředitele školy Mgr. Josefa Cukra, členů učitelského sboru, ale i rodičů, sourozenců, babiček a dědečků proběhla
již počtvrté.

â

Výsledky soutěží ve školní družině za 2. pololetí školního roku 2007 - 2008
Stolní tenis
1. Michal Tachecí, 2.Tomáš Jirák
3. Jan Votruba

Stolní fotbal
1. Tomáš Gabriška, 2. Michal Tachecí
3. Ondřej Bodžár

Turnaj v dámě
1. Iveta Holomelová, 2. Ondřej Bodžár
3. Michaela Vacková

Kuželky
1. Aneta Horáčková, 2. Michal Tachecí
3. Vojtěch Šimek

á

Přehazovaná
1. M. Bartáčková, J. Tourková, M. Tachecí
2. M. Vacková, J. Brenkus, K. Hejdová, V.
Sobotík
3. T. Jordanov, V. Šimek, O. Bodžár
Marie Špulková, vychovatelka školní družiny
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KRONIKA
ŽIVOTA

Slavnostní předání výučních listů
V úterý 24. června se v obřadní síni ledenické radnice konalo slavnostní předání výučních listů učňům SOŠ a SOU v Trhových Svinech obor truhlář. V letošním roce učňovský obor dokončilo 10 učňů, všichni s celkovým hodnocením prospěl, bohužel nikdo neměl vyznamenání.
Malé slavnosti se zúčastnili zástupci školy, předsedkyně zkušební komise Alena Šauerová,
starosta městyse Ledenice Mgr.Miroslav Franěk, vedoucí učňovského střediska Jaroslav Šimek
s mistry a také rodiče.
Z rukou starosty si mladí absolventi převzali pamětní listy městyse Ledenice a drobné upomínkové předměty.
V příštím roce by učební obor truhlář mělo ukončit 16 učňů.
Poděkování Úřadu městyse Ledenice za umožnění slavnostního zakončení studia našich
učňů.
Jaroslav Šimek, vedoucí SPV Ledenice

MATEŘSKÉ CENTRUM LEDŇÁČEK
Letní program MC Ledňáček
Prázdninová otevírací doba :
Pondělí:
10:00 – 12:00 hod. - Volná herna
16:30 – 18:00 hod. - Výtvarné aktivity
Během léta se budeme scházet vždy jen
v pondělí a to dopoledne i odpoledne.
Dopoledne bude volný program. S dětmi si
najdeme zábavu, na kterou budeme mít chuť.
Odpoledne pak budou probíhat výtvarné
aktivity. Máme pro vás připraveny prstové
barvičky, výrobu bambulkových kuřátek,
skládačky z papíru a obkreslování dětí ve skutečné velikosti. Tyto aktivity se budou konat
vždy podle zájmu návštěvníků.

Na některé pondělky jsme
naplánovali program, na který byste
se měli předem připravit:
Ó 21.7. – Dopoledne - ZAVŘENO
Odpoledne - Uděláme si s dětmi procházku a zajdeme se podívat na koníčky. Sraz
před MC, s sebou si nezapomeňte vzít pití
pro děti, podle počasí pláštěnku, nebo opalovací krém.
Ó 28.7. – Dopoledne – ZAVŘENO
Odpoledne – Navštívíme Veterán muzeum

U Mandy. Sraz před MC, s sebou si vezměte peníze na vstupné – děti 10,- Kč, dospělí
30,- Kč.
Ó 4.8. – Dopoledne - Volná herna
Odpoledne - Nafukovací barvičky – Přineste si s sebou tričko, kšiltovku, nebo něco,
co si pomalujete barvičkami. Ty se během
zasychání lehce nafukují a vytváří tak plastický obrázek.
Ó 11.8. – Dopoledne – Volná herna
Odpoledne – Tvoříme z hlíny – děti si za
pomoci rodičů pohrají s hlínou a něco hezkého si vyrobí. Zdařilé kousky bude možné
později vypálit. S sebou jen šikovné ruce a
starší tričko na oblečení (není nutné, hlína
se dá z oblečení lehce vyprat).
*** Vstupné do MC je dobrovolné ***

Ve školním roce 2008/2009
MC Ledňáček opět otevře:
Ó JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY
A NĚMČINY
Účastníci se rozdělí do skupin dle pokročilosti na začátečníky a pokročilé.
Jednou týdně 90 minut, předpokládaná
cena: 500,- Kč/měsíc

V měsíci červenci oslaví své jubileum
75 let
Anna Soukupová z Ledenic
Vlasta Fraňková z Ledenic
(Trocnovská ul.)
80 let
Josef Janovský z Ledenic
82 let
Anna Chlupáčová z Ledenic
83 let
Josef Fencl z Ledenic
87 let
Jaroslav Sýkora z Ledenic
89 let
Jan Struska z Ledenic
V měsíci srpnu oslaví své jubileum:
75 let
Vlasta Fraňková z Ledenic
(Dr. Stejskala)
81 let
Noemi Bláhová z Ledenic
84 let
Marie Pokorná z Ledenic
85 let
Růžena Pokorná z Ledenic
Růžena Mejtová z Ledenic
86 let
Rozálie Bumbová ze Zalin
89 let
Marie Vaňatová z Ohrazeníčka

Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Věrou Pišingerovou z Ledenic,
zemřela 11. června 2008
ve věku nedožitých 78 let
s paní Miluší Janovskou z Ledenic,
zemřela 29. června 2008
ve věku nedožitých 83 let
Dotazy a přihlášky přijímáme na níže uvedeném telefonu a mailu.

Ó VEČERNÍ KERAMIKU
Keramické tvoření pro radost. Probíhá jednou za dva týdny ve večerních hodinách,
předpokládaná cena 500,- Kč/rok nebo
50,- Kč/hodinu. Není nutno se přihlašovat
předem, datum konání bude zveřejněno v
Ledenickém zpravodaji.
Mateřské centrum Ledňáček v Ledenicích
(poblíž masny),
tel. 728 889 616, mclednacek@seznam.cz,
http://rodina.cz/lednacek
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Nové víceúčelové hřiště již slouží sportovcům

Jak se slavil dětský den v Ledenicích

V pátek 13. června bylo v Ledenicích slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště určené pro
fotbal a softbal.
Symbolického přestřižení pásky se zúčastnili starosta městysu Ledenice Miroslav Franěk, zástupce Jaderné elektrárny Temelín
Marek Sviták a předseda České softbalové
asociace Gabriel Waage, starosta města Borovany PhDr. Stanislav Malík, zástupce Jč KFS
Josef Šafránek a další.
Na vybudování sportoviště přispěla Nadace ČEZ částkou 700 tisíc korun v rámci projektu Oranžové hřiště. Dále byl získán grant
350 000,- Kč ze Sdružení Růže a sponzorský
příspěvek 300 000,-Kč. Celkové náklady na
vybudování hřišťě a jeho zázemí činily okolo 6
milionů korun.
Softbalový klub Žraloci Ledenice a oddíl
fotbalu při TJ Slavoj Ledenice připravili k této
příležitosti pro návštěvníky pestrý program
plný sportovních exhibicí, turnajů a soutěží.
Nejprve vystoupily roztleskávačky Sharks Ledenice, prvního slavnostního odpalu se ujal
Milan Toman hráč HC Mountfield České Budějovice a poté proběhly na fotbalovém i
softbalovém hřišti zápasy mezi oddíly v jednotlivých věkových kategoriích. Vedle této
sportovní podívané si mohli malí i velcí návštěvníci akce vyzkoušet svou obratnost a sílu
v řadě soutěží, např. při odpalování na nadhazovací stroj, rychlostní hod měřený radarem,
děti si zaskákaly na nafukovacím hradu tvaru
softbalového hřiště atd.
Nové sportoviště má travnatý povrch pro
fotbal a antukový pro softbal. Pro hráče jsou
zde připraveny lavičky pro střídání během zápasů, cvičná softbalová klec pro nácvik odpalu. Diváci budou moci sledovat sportovní
utkání z tribuny, která pojme až 150 návštěvníků.
V neděli 8. června proběhl v Ledenicích
na dětském hřišti dětský den.
Po dvou letech konání dětského dne formou pořadu Putování za pohádkou jsme i pro
letošek zvolili program pod širým nebem, ale
na jednom místě – na fotbalovém hřišti.
Program, kterým provázely dvě veselé
moderátorky, byl určen především menším
dětem.
Celé odpoledne za příjemného počasí, se
spoustou písniček a soutěží rychle uběhlo nejen dětem, ale i nám dospělým. Bylo krásné
dívat se, jak se děti baví, dovádí a jak spontánně reagují na obě moderátorky. Soutěže nebyly těžké, odměn bylo také dost a tak se po
třech hodinách intenzivní zábavy, rozcházely
děti domů příjemně unavené a každé navíc
s nějakým tím pamlskem v kapse.
Ledenický dětský den měl i své sponzory,
paní Jaroslavu Žaludovou, pana Vladimíra
Mrkvičku a pana Václava Hejnu.
Děkujeme za Vaše dary.

(J.F.)
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Dětský den v Ohrazení
V neděli 1. června se v Ohrazení konal dětský den. Už tradičně to bylo odpoledne plné
soutěží, opékání párků a malování obrázků
s prázdninovými motivy.

à

Rybářské závody pro děti
Tak jako každý rok jsme i letos v sobotu
31.5.2008 uspořádali pro děti rybářské závody
na rybníce Lazna. Závodů se účastnilo 38 závodících dětí převážně z Ledenic. Zasoutěžit
si však přijely i děti z širokého okolí (Ohrazení, Zaliny, Suchdol nad Lužnicí, Kaplice atd.).
Závody začaly za pěkného počasí v 7:oo hod
ráno. Závod byl rozdělen do dvou časových
úseků a lovných sektorů, což umožnilo soutěžícím rybolov na dvou místech. První kolo
probíhalo od 7:oo – 9:oo hod., druhé pak po
krátkém občerstvení od 9:20 hod. Ukončení
závodů bylo v 11,00 hodin.
Letošní rok byl bohatý na úlovky a tak každou chvilku bylo vidět zdolávání kapra, amura, cejna či plotice. Pro vyhodnocení v první a
hlavní kategorii závodů platilo pravidlo 1cm =
1 bod a do soutěže se započítávaly všechny
ulovené ryby. Pro druhou kategorii platilo pravidlo, ulovit co největšího kapra.
A jaké byly výsledky?
I. kategorie (nejvyšší počet bodů)
1. místo Roman Dědič ml. (390 bodů)
2. místo Miroslav Sviták (361 bodů)
3. místo David Šíma (98 bodů)
II. kategorie (největší kapr)
kapr 45 cm Filip Jindra
Všechny děti obdržely po závodech cenu
s rybářskou tématikou a balíčkem sladkostí.
Obdarovány byly i děti, které přišly závodníky
pouze podpořit nebo doprovodit. Během dopoledne nás u Lazny navštívilo cca 80 příznivců ze všech věkových kategorií.
Na závěr byly dětem, které navštěvovaly
rybářský kroužek v období 2007/2008 předány povolenky k rybolovu. Zde patří poděkování panu Rudolfovi Dvořákovi st. a panu
Rudolfovi Dvořákovi ml. za obětavou práci
s rybářskou mládeží v roce 2007 / 2008.
Večer jsme dětský den ukončili posezením
u táboráku s opékáním špekáčků a občerstveza MO ČRS LEDENICE
ním.
Roman Dědič, jednatel

à

Den dětí ve Zborově à

Tak jako v loňském roce, tak i letos jsme se
rozhodli uspořádat oslavu ke Dni dětí. Tentokrát připadl datum na neděli 8.června. Počasí
nás trošku postrašilo, ale nakonec bylo krásně.
Již během dopoledne se muselo připravit vše
potřebné jako postavení podia, rozestavění kulis a bez občerstvovacího stánku by to nakonec
také nešlo. Když nastala ta správná chvíle a
nedočkavé dětičky už vyhlížely, co se kde
bude dít, tak všechny velice hlučně přivítaly
svůj Den dětí. Začalo se soutěžit ve skoku
v pytli, stříhání zavěšených ňaminek, jízdě na
koloběžkách, házení plyšového medvídka do
šaška, navlékání těstovin a vytvoření náramku. Byla zde chaloupka, kde kočička dávala
záludné otázky o své pohádce Pejsek a kočič-

ka nebo velký klobouk kouzelníka Pokustóna,
ve kterém nechyběli Bob a Bobek. Za každý
splněný úkol dostalo děcko odměnu v podobě
ňamky nebo napečené sladkosti od našich maminek a babiček. Za každou disciplínu razítko
do kartičky a za ně na konci soutěžení každý
získal pěkný dárek. Také střelnice byla stále
plně obsazena a vystřelené sladkosti a pouťové
růže byly pěkným dárkem pro maminky. Během soutěžení nechyběla dětská diskotéka,
kterou okořenili svým výstupem a obrovským
úspěchem Maxim Turbulenc revival se svými
písněmi, při kterých tančili úplně všichni. Ve
volných chvilkách mezi disciplínami zazněly
písně a básně v podání jak malých, tak i těch

starších dětí. Soutěžili ale i rodiče. Výhrou
jim byly jak drobné ceny, tak dobrá zábava.
Všichni se prostě skvěle bavili. Akce se nám
povedla a stejně jako v loni byla hojně navštívena a to nejen dětmi z naší obce. Nakonec
nesmím zapomenout na občerstvení v podobě
pikadorů a veškerého pití pro děti zdarma!
Chci poděkovat všem, kteří nám pomohli, ať
už formou financování, věcných dárků a nebo
jen pomocnou rukou. Bez této pomoci bychom se prostě neobešli. Už teď se těšíme na
příští rok a doufám, že ne sami.
Za Svaz žen a zdejší
Sbor dobrovolných hasičů I.Vazačová
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Z činnosti
ledenických rybářů
Rybářské závody - Memoriál
Jaroslava Cukra
Závody se konaly v sobotu 7. 6. 2008 na
Horní Jámě. Závodníků z Ledenic i širokého
okolí bylo celkem 40. Chytalo se od 6:oo 11:oo hod. I přesto, že jsme rybník týden před
závody osadili kapry o váze 2,5 – 6 kg, tak se
kaprům opět vůbec brát nechtělo. Závodníci
ulovili pouze 4 ks kapra, velký počet plotic a
okounů. A tak se o největší atrakci závodů postaral pan Bohuslav Klečka, který po napínavém souboji zdolal krásnou štiku o délce 90
cm (váha cca 6 kg).
Stejně jako na dětských závodech se měřily
a do výsledků závodů započítávaly všechny
ulovené ryby a největší kapr.
První místo obsadil Bohuslav Klečka s 90
body, druhé místo Petr Mádl s 81 body a třetí
místo Ludvík Fabián s 61 body. Cenu za „největšího kapra“ získal Petr Fňouka za úlovek
kapra 46 cm o váze cca 2,5 kg.
Kolem poledne byl přivezen a vysazen do
Horní Jámy pstruh duhový cca 180 ks. Od
12:30 hod. pak zde bylo možné si vyzkoušet
chytání pstruha duhového. Pruty a návnady
byly připraveny k zápůjčce u pořadatelů. I zde
byly ryby velmi neochotné přijímat rybářovu
potravu a tak většina z rybářů poznala, že ulovit pstruha není opravdu vůbec lehké.

Nápoje a dobré jídlo bylo zajištěno po celý
průběh dne a večera a tak se u Jámy po celý
den střídali návštěvníci, kteří přišli povzbudit
rybáře, zašli si posedět, popovídat s přáteli a
poslechnout skvělou muziku v podání skupiny
Country Fotrs. Nálada a atmosféra zde byla
velmi dobrá a tak se posezení s hudbou protáhlo až do večerních hodin.
Jménem MO ČRS Ledenice děkujeme
všem, kteří nás podpořili formou sponzorských darů, přišli si zarybařit nebo jen posedět
do krásného prostředí našich rybníků.
za MO ČRS LEDENICE Roman Dědič

Úspěchy ledenických občanů
Jitka Svobodová (Čížková) - kadeřnice
A právě tahle firma na jaře letošního roku
vyhlásila soutěž nazvanou Buďte kreativní.
Podmínek pro účast v soutěži bylo hned několik. Jenom vytvořit účes nestačilo. Soutěž byla
vyhlášena na téma hvězda filmového plátna a
tak musely být splněny i další podmínky, a to
nalíčení modelky a její obléknutí v požadovaných barvách, kterými letos byly černá a zlatá.
Aby byl výsledek práce co nejlepší, přizvala si
paní Svobodová do svého týmu ještě vizážistku a fotografa Michala Dudu z Ledenic.
V květnu poslala fotografie do soutěže a
čekala co bude dál. Netrvalo dlouho a telefonát s gratulací od pořádající společnosti ji ujistil v tom, že se stala jednou ze tří výherkyň.

Již od roku 2004 má paní Jitka Svobodová
z Ohrazení otevřený v Ledenicích kadeřnický
salón FREEDOM. Po celou dobu spolupracuje s kosmetickou firmou Matrix, která kadeřnicím dodává vlasové přípravky, ale také
zajišťuje jejich další vzdělávání v oboru.

Velkou radost z úspěchu teď trochu zastiňuje obava z nadcházejícího. Odměnou pro vítězky je šestidenní pobyt v Tunisku, spojený
s velkou kadeřnickou show, třídenním školením, ale především prezentací účesu v reálu. A
právě z této prezentace má paní Svobodová
trochu trému, protože zde budou její práci sledovat kadeřníci a kadeřnice z USA, Austrálie,
Velké Británie, Kanady a Irska.
A komu by v téhle situaci netřásly ruce?

Soutěžní účes
Paní Jitce Svobodové gratulujeme k vítězství a při prezentaci v Tunisku přejeme pevné
(J.K.)
nervy a ostré nůžky.
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Slavoj Ledenice oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Je dobojováno. Sezóna, ve které si připomínáme 75. výročí založení
oddílu kopané, byla po sportovní stránce velice úspěšná. Muži vyhráli
OP a ani starší přípravka si nevedla špatně.
Co se týče hodnocení sezóny, začneme u našich nejmenších. Starší
přípravka pod vedením pánů J. Čecha, M. Strouhy a M. Martana skončila na pěkném osmém místě s 11 body a skóre 41:123. Od nové sezóny
budou v Ledenicích fungovat dva mládežnické oddíly, a to mladší přípravka pod vedením trenérů R. Čouzy a M. Martana a nově mužstvo
mladších žáků pod vedením trenérů J. Čecha, M. Strouhy a M. Štěcha.
Víme, že velkou konkurencí je pro nás výborně reprezentující městys
Ledenice softbalový oddíl, přesto kluci a děvčata, kteří máte zájem o
kopanou, můžete se přihlásit v průběhu září u výše jmenovaných trenérů. Informace pro rodiče je možné získat u předsedy oddílu pana V. Fabiána. Rádi přivítáme dobrovolníky z řad rodičů, kteří by měli zájem
pracovat s ledenickými nadějemi.
Třešničkou na dortu je postup A mužstva do krajské soutěže „ Věčný čekatel “, jak nás mnozí nazývali, se dočkal. Na podzim roku 2007
přišel k mužstvu nový trenér pan Petr Vítovec, který vystřídal u kormidla pana Františka Švaňu, kterému tímto patří velký dík, když s týmem čtyřikrát po sobě atakoval postupovou příčku, ale vždycky chyběl
jenom pověstný krůček, a po podzimní části obsadilo mužstvo 2. příčku
se ztrátou tří bodů na vedoucí Borovany. V zimní přestávce se začalo
mluvit o tom, co kdyby to vyšlo. Ale určitě se o tom nemluvilo nahlas.
Kvalitní zimní příprava slibovala tuhé jarní boje. Ty odstartovaly 28.
března zápasem v Nemanicích. Po odehraných pěti jarních kolech jsme
měli náskok pěti bodů a už se začalo mluvit o vítězství nahlas. Jenomže
dvě remízy ( na Včelné a doma s Akrou ) a nešťastná porážka v Hrdějovicích rázem znamenaly, že před derby s Borovany bylo všechno jinak.
Měli jsme shodně 44 bodů. Sobota 24. května rozhodla o tom, že naše
mužstvo odskočilo pronásledovatelům o tři body a mělo i lepší vzájemnou bilanci ( v Borovanech 2:5, doma 5:0 ). V sobotu 14. června po vítězství v Lišově jsme se mohli radovat z vítězství v OP, a teď mohu
napsat i z postupu do I. B.
V sobotu 21. června po posledním zápase jsme vyzkoušeli teplotu
vody v ledenické kašně. Tyto chvíle máte jistě v živé paměti. O postup se
přičinili hráči: Pavel a Petr Vítovcovi, Pavel Beneš, Miroslav Strouha,
Josef Princl, Jiří Řimnáč, Milan Bicera, Tomáš Lamáček, Marek Jarůšek, Pavel Medek, Koloman Peter, Jan Pavlík, Radomír Kučera, David
Fyrbach, Petr Máče, Pavel Krofika, Karel Havelka, František Kopecký,
Jan Bureš, Milan Holomel, Martin Štěch, Tomáš Novodvorský, Zdeněk
Vitoušek a Petr Čížkovský. Trenér Petr Vítovce st. Dále členové realizačního týmu: manželé Krofikovi, Stanislav Čížkovský, Václav Fabián,
Jaroslav Čech a Erik Švaňa. Poděkování patří všem sponzorům v čele se
starostou městyse Miroslavem Fraňkem, dále Pavlu Blažkovi za perfektní přípravu hrací plochy a správu celého areálu, který se 13. června rozrostl o další dvě nové plochy, a to pro softbal a kopanou.
Sportovní stánek v této podobě nám mohou závidět mnohé obce
v našem okolí. Je zde myšleno i na fanoušky, pro které funguje stánek
s občerstvením, kde pochopitelně nechybí klobásky, které k fotbalu
patří. Zároveň nabízí hezký výhled na hrací plochu. Poděkování patří i
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věrným fanouškům, kteří nás hnali za úspěchem jak doma, tak i v utkáních na hřištích soupeřů.
Mužstvo mužů se začne na novou sezónu připravovat od 15. července v 18.00 hodin na hřišti. Kromě F. Kopeckého nikdo kádr neopustil,
naopak bude vhodně posílen. V rámci přípravy sehraje mužstvo 26.
července turnaj v Římově a 2. srpna domácí turnaj „ O pohár starosty
městyse Ledenice “ za účasti šesti týmů na dvou travnatých hřištích.
Během tohoto turnaje budou probíhat oslavy 75. let od založení oddílu
kopané v Ledenicích. Tímto zvu všechny bývalé hráče a funkcionáře.
Jste všichni srdečně vítáni. Týden na to, 9. srpna začínáme novou sezónu v I. B, která se v Ledenicích naposledy hrála před 30-i lety. Tato soutěž bude určitě po sportovní, ale i ekonomické stránce náročná, proto si
tímto dovoluji oslovit stávající i nové sponzory, kteří by měli zájem o
zviditelnění jejich firmy či osoby formou reklamy či jakýmkoliv jiným
způsobem o jakoukoliv finanční podporu. Dále vás chci pozvat na Pouťovou zábavu, která se koná v sobotu 9. srpna od 20.00 hodin v sokolovně a vstupné je 100 ,- Kč. Hraje skupina SARAH
Závěrem bych chtěl popřát jménem všech hráčů, trenérů a funkcionářů oddílu kopané všem příznivcům ledenické kopané hezké prožití
léta, příjemnou dovolenou a 2. srpna při oslavách a turnaji v Ledenicích
na viděnou.
Zdeněk Vitoušek
KONEČNÁ TABULKA
pořadí tým

zápasy výhra

remíza

prohra

skóre

body

1.

LEDENICE

26

18

5

3

58:23

59

2.

BOROVANY

26

16

6

4

90:32

54

3.

HRDĚJOVICE B

26

15

6

5

50:5

51

4.

SRUBEC

26

13

8

5

47:36

47

5.

NOVÉ HRADY

26

14

3

9

67:47

45

6.

TÝN B

26

13

5

8

58:47

44

7.

NEMANICE

26

11

2

13

46:42

35

8.

SEDLEC

26

9

4

13

47:53

31

9.

LIŠOV B

26

9

3

14

39:51

30

10.

HLUBOKÁ B

26

8

4

14

38:48

28

11.

MOKRÉ

26

7

7

12

34:58

28

12.

AKRA ČB

26

7

4

15

28:53

25

13.

ŠTĚPÁNOVICE

26

4

7

15

32:69

19

14.

VČELNÁ

26

4

4

18

29:69
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Sobota 23. 8. 2008
Ledenice – Horní Planá (Č.K.)
další mistrovské utkání I.B třídy mužů
kde: fotbalové hřiště Ledenice, začátek: 17 hod.
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Vrchol hasičské sezony opět
za účasti týmu ZOO
Ano, čtete dobře. Už zase hasiči. Mladí hasiči ze Zborova, Ohrazeníčka a Ohrazení, kteří
už osmým rokem fungují pod hlavičkou ZOO.
Někdo by řekl – osm let, to už je dost. Jiný zas,
poučen z hasičské historie, ohrne nos – osm
let? To u nás máme devadesát, sto, sto deset
let fungující sbor. Ano, to je pravda. Ale myslíme si, že málokterý sbor se může pochlubit
podobnou statistikou jako ZOO. Za osm let trvání oddílu mladých hasičů šest účastí na nejvyšší republikové soutěži – na Mistrovství
republiky hry Plamen a dorostu. Tato soutěž je
vyvrcholením postupových bojů, počínaje obvodovými koly přes kola okresní a krajská.
Letošní vítězství dorostenců podtrhlo úspěšnou bilanci týmu, který začínal ještě v kategorii mladších hasičů. Tři účasti v kategorii dětí
– tam soutěží společně chlapci i děvčata v jednom týmu – a tři účasti v kategorii dorostenců
jsou skutečně velkým úspěchem. Kromě toho
se dorostenky, kterých nebylo dost na vytvoření samostatného týmu, účastnily dvou mistrovství v barvách SDH Žabovřesky a SDH
Ledenice.
Letošní Mistrovství se koná v Trutnově.
Jak jsme si již v minulosti ověřili, dorostenci
ZOO zde budou mít možnost změřit síly se

skutečně špičkovými týmy, v jejichž řadách
jsou závodníci, dosahující časů na úrovni profesionálních hasičů – sportovců. Pro všechny
je další účast na šampionátu velkou výzvou.
Fantastická atmosféra, která tyto nejvyšší
soutěže provází, pohltí všechny a závodníky
motivuje k dosažení co nejlepších výkonů.
Není výjimkou několik set fanoušků na tribunách a atmosféra, připomínající vypjaté fotbalové zápasy – bubny, sirény, houkačky a
povzbuzování desítek hlasů. A po úspěšném
absolvování pokusu hlasitý potlesk.
Na Mistrovství jedeme již pošesté. Pokaždé ale před samotným začátkem všechny
ovládne stejný pocit – tréma, napětí, pocit
zodpovědnosti. Vždyť stačí jedna nepozornost, zakolísání, a výsledek ročního snažení
týmu může být ohrožen nebo docela ztracen.
Ale – snad právě proto je ta atmosféra tak
krásná a nezapomenutelná. Snad proto se
všichni snaží vydat ze sebe maximum.
Přejme tedy dorostencům ZOO, ale i dorostenkám Ledenic, které se na šampionát
probojovaly podruhé za sebou, aby letos skutečně vychutnali tu radost z účasti na Mistrovství republiky až do dna.
za vedoucí ZOO Jaroslav Vlášek

Bolest v širších
souvislostech
Není snad člověka, kterého by nikdy nic
nezabolelo. Bolest je nepříjemný společník. I
když medicína tuší, ba spousta lékařů to ví, a ti
co se zabývají i alternativní medicínou, ti to i
respektují, že bolest skutečně signalizuje, někdy přímo a někdy nepřímo, poruchy určitých
orgánů nebo přirozených procesů v organismu.
Jakákoliv bolest je jako zvon ve vsi, který
ohlašuje požár „HOŘÍ – něco se děje“. Tlumení bolesti je vlastně odstranění zvoníka, který
svolává pomoc. Je minimum lidí, kteří se zamyslí nad smyslem bolestí a již skoro nikdo
neví, že ona bolest se dá odstranit tzv. „lusknutím prstů“.
Jaký je důvod, proč se bolest tvoří?
Člověk bohužel chápe bolest jako nutné
zlo, bez jakéhokoliv smyslu.Bolest je skutečně přímá, nekompromisní, ale spravedlivá
„učitelka“. Věřte, že se nedá utlumit ani léky.
Nejlevnější a neúčinnější lék je prevence =
předcházet problémům nebo je okamžitě řešit.
Náš přístup je hledat příčiny, souvislosti a
aktivizovat samotného člověka k sebepoznávání a ke schopnosti sebevyléčení pomoci
imunitního systému.
Filozofie Sebepoznání, jako celostní a
komplexní pohled na člověka a jeho přirozený
dynamický vývoj, neopomíjí ani jednu stránku
lidské existence.
Na naši přednášce s následnou besedou budeme hovořit:
· o imunitním systému (dětí i dospělých)
· o stravě jako léku

· o progresivním pitném režimu
· co je to irisdiagnostika – oko do duše okno
· o příčinách zdravotních problémů např.

nadváha, podváha, nemocí u dětí, cukrovka,
artróza, závislosti na kávě, čajích, kouření
atd.
· jak navrátit člověku rovnováhu = zdraví

Přednáška se koná
dne 8. července 2008
od 18.00 hodin v Ledenicích,
divadelní sál.
Přednášejí:
Odborníci – irisdiagnostikové, imunoterapeuti
a dietetikové
Bělohlavová Jana, Hanzalová Jitka
… PRVNÍ HARMONIZAČNÍ PORADNY
MEDYNAMIS … v České republice
Kontaktní telefony:
724 188 246, 732 867 571, www.glukan.cz
Po přednášce se pro zájemce uskuteční preventivní vyšetření metodou oční diagnostiky.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Bělohlavová Jana, Hanzalová Jitka
NATUR APATYKA
Dům služeb, 1. patro
Senovážné náměstí č. 9, České Budějovice
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Rybníky nejenom
na koupání
Léto a teplá voda v rybnících svědčí nejenom k osvěžení a rekreaci, ale pro takové lodní modeláře je to sezona plná soutěží a
tréninků.Těm ledenickým se letos daří obzvlášť.Už květnové krajské kolo na Lazně nasvědčovalo tomu, že levně nikomu nic
neponecháme a na Mistrovství ČR, které se
konalo v krásném prostředí v Sedlejově u
Třeště to také bylo znát.Vždyť ze dvou nejobsazovanějších kategorií /55 závodníků/ jsme
přivezli tvrdě vydobyté stříbrné medaile. Děti
z Klubu lodních modelářů v Ledenicích skutečně budí respekt i na seriálových soutěžích a
drží se na předních místech.O tom, že opravdu
umí, svědčí i to, že právě v těchto dnech reprezentuje náš klub a městys Ledenice junior
Igor Vondrášek na Mistrovství Evropy v Polsku, kam si svými výsledky v loňském roce
vybojoval postup a my mu nyní moc držíme
palce. Za jeho podporu na reprezentaci děkujeme Radě městyse Ledenice a za velkou spolupráci s lodními modeláři děkujeme Místní
organizaci svazu rybářů.
Nyní si trochu odpočineme, dětem přeji
pěkné slunné prázdniny plné hezkých zážitků a hned první sobotu v září se spolu s veřejností těšíme na velké závody v Ledenicích o
živou husu, krásné keramické medaile a boj o
piráta roku.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz

STŘÍPKY Z HISTORIE
aneb VÍTE, ŽE…
S použitím archivních pramenů, obecní kroniky a historických dokumentů sestavuje J. Cukr
… železniční stanice v Trocnově byla zřízena
v roce 1898 pod názvem „Záluží – Ledenice“? Jistou analogii můžeme pozorovat
např. v Borovanech, kde se nádraží jmenovalo „Borovany – Trhové Sviny“. Ještě dodejme, že ves Záluží byla přejmenována
v roce 1949 na Trocnov a tehdy změnila
své pojmenování na stejný název i železniční zastávka.
… v Ledenicích fungovala mezi světovými
válkami místní pobočka Československé
obce legionářské? Asi v roce 1939 po desetiletém působení zanikla. Po skončení druhé světové války v roce 1946 se opět
ustavila, čítala 16 členů, ale zanedlouho
byla likvidována.
… varhany v interiéru zborovské kaple sv.
Prokopa vytvořil Jan Tuček? Tuček (1842
– 1913) provozoval největší závod na výrobu varhan a harmonií u nás a jeho práci můžeme obdivovat nejen v Čechách, ale také
v Polsku, Litvě nebo Chorvatsku. Zhotovil
např. varhany pro chrám sv. Barbory v Kutné Hoře či Smetanovu síň pražského Obecního domu.
… dne 3. října 1847 se cestou z Hluboké v Ledenicích zastavili tři rakouští arcivévodové
z rodu Habsburků? Jednalo se o Františka
Josefa (pozdějšího císaře), Maxmiliána a
Karla Ludvíka, kteří se v hostinci nechali
pohostit kuřaty a poté si ve stodole, kde
právě čeleď mlátila obilí, vyzkoušeli práci
s cepem.
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S P O R T O V N Í

P O Ř A D Y

SRPEN - LEDENICKÁ
Ó “VESELÁ

KLOBÁSA”
vás zve o pouti
do průjezdu u Veselých

otevřeno od pátku 8.8. do pondělí 11.8.2008.
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
v sobotu 18.00 - 02.00
v neděli 8.00 - 02.00
“MODRÉ” pondělí 18.00 - 24.00
V pondělí máme připravené opět “překvapení”.

SOBOTA 9. srpen

Ó POUŤOVÝ

FOTBÁLEK
Stará garda Ledenice – XI BENEDŮ
Kde: fotbalové hřiště Ledenice
Začátek: 13,00 hod.

Ó KOPANÁ – I. MISTROVSKÉ

LUDVÍKA PETRŮ
se sólistou Pavlem Heidingerem

Kde: fotbalové hřiště Ledenice
Začátek: 15,00 hod.

Ó Soutěž

I POSLECHU HRAJE MONIKA

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.

mopedů

Kde: „ledenický okruh“ u fotbalového hřiště
Začátek: 17,00 hod.
Vítán je každý, kdo vlastní mopeda a má chuť závodit.
Přihlásit do soutěže se můžete ½ hodiny před startem.

Ó POUŤOVÁ

ZÁBAVA
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

Ó K TANCI

UTKÁNÍ I.B třídy

Ledenice - Chvalšiny (Č.K.)

PÁTEK 8. srpen

Ó METROPOLKA

POUŤ

Kde: sokolovna Ledenice
Vstupné: 100,- Kč
Začátek: 20.00 hodin
Hraje: SARAH

NEDĚLE 10. srpen

Ó Poutní

mše svatá
KOSTEL SV.VAVŘINCE V LEDENICÍCH

začátek v 8,15 hod.
Po skončení mše bude kostel do 12 hod. přístupný veřejnosti.

Ó TRADIČNÍ

LEDENICKÁ POUŤ
pouťové atrakce, prodejní trhy

Místní knihovna nabízí
Pro děti a mládež:
c Dickens Charles:
c Brezina Thomas:
c Stine R.L.:
c Osborne Mary Pope:

c Kimpton Diana:
c
c
c
c
c
Ve čtvrtek 26. června proběhl v ledenickém divadelním sále
Letní houslový koncert Kristiána a Heidi Vacek. Celý koncert uváděl a sólisty doprovázel prof.Jan Vacek, radostický rodák a otec obou
účinkujících. Vážnou hudbu v podání těchto mladých umělců si přišlo
poslechnout přes padesát návštěvníků a všem se vybrané skladby a jejich podání mladými umělci velmi líbily.

Dědková Jarmila:
Francková Zuzana:
Zadinová Radka:
Dětský lexikon zemí
Lidské tělo
Naučná literatura:
c Paul Allen:
c Bauer Jan:

Oliver Twist
Frankensteinův mrakodrap
Husí kůže
Výprava za tajemstvím pyramidy
Výprava do země samurajů
Eliška a statečný princ
Eliška má tajný plán
Slunce pro čokoládovou holku
Stíny minulosti
Proklínám tě, lásko

Katyň
Kdo je největší Čech?
Podivuhodné osudy v čes. dějinách
c Cukr Jiří: Netradiční turistické cíle Českobudějovicka
c Stein Siegfried:
Zelenina
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Borovanské borůvkobraní
Víkend 11.-13. července 2008 bude v Borovanech u Českých Budějovic patřit již tradičním borůvkovým slavnostem, při nichž si přijdou
na své především milovníci lesních i pěstovaných borůvek a dobrot z
nich. V pátek zahájí slavnosti koncertem cimbálová muzika Hradišťan
v kostele Navštívení Panny Marie.
Hlavní borůvkový program vyvrcholí v neděli „BORŮVKOBRANÍM“. Soutěž v pojídání kynutých borůvkových knedlíků se koná
u školní jídelny místní základní školy, další gastronomicko-kulturní
program a borůvkový i řemeslný jarmark proběhne v areálu zámku. Pro
děti jsou v zámeckém parku připraveny soutěže s pohádkovým kaprem
Jakubem Borůvkářem, loutkové pohádky i soutěž dvojic-jedlíků O poklad borůvkového koláče. V modré tvůrčí dílně si můžete nabatikovat
tričko, vyrobit korále…. Zahrádkáři zde najdou rady odborníka na pěstování kanadských borůvek i možnost zakoupení sazenic, hospodyňky
inspiraci v borůvkové kuchařce a rady kuchařských mistrů. Dozvíte se
také mnohé o léčivých účincích malých modrých bobulek a jejich magických silách. Borůvkové menu je v tento den nabízeno v místních
restauracích Alf, Valeš, Borovanský mlýn (zde i borůvkové pivo), U
Hofhanzlů a v kavárně Zámek. O kulturní program se během dne postarají kapely Prima Quintett, orchestr Péro za kloboukem, Pražský hradčanský orchestr, divadlo Studio dell arte či žonglér Vojtáno
Časový program celé akce a přihlášky do soutěže jedlíků najdete na
www.borovany-cb.cz.

Novohradské Znění 2008 - mezinárodní festival
WORLD MUSIC 11.7.-13.7. 2008, Nové Hrady
Příjemná prázdninová atmosféra malého jihočeského města Nové
Hrady a nedotčená příroda Novohradských hor každoročně umocňuje
pohodovou atmosféru letního festivalového šantění, na které vás tímto
srdečně zveme.
Festivalové koncerty proběhnou letos převážně v zámeckém parku,
hudební dílny, filmové projekce a přenášky budou probíhat na zámku.
Ve festivalovém programu můžete při koncertech vidět a slyšet následující interprety anebo s nimi aktivně pracovat při kurzech :
Wolfgang Saus (DE), Prof. Steffen Schreyer (DE), Jan Braunstein
(CZ), Monika Šramlová (Praha), Miloslav BAUER, Regina Lindinger
(DE), LÉTAJÍCÍ BUBEN, Hans Uijleman (NL), LeHarMonja (Praha),
Miro Žiarislav Švický, Gendos (Tuva).
KONCERTY FESTIVALU
· Pátek 11.7.2008
Zámecký park
19:30 - 22:00 - Do tanca ! – world music inspirovaná moravskou
tradiční muzikou. Vystoupí: Tomáš Kočko & ORCHESTR,
FLERET & Jarmila Šuláková
Vstupné 100,-Kč
· Sobota 12.7.2008
Kostel sv. Petra a Pavla
18:00-19:00 – VIA LUCIS - na cestě zvuku a světla
Koncert mezinárodního alikvotního sboru „European Overtone
Choir“. Sbor se zaměřuje na interpretaci klasické i novodobé hudby
za použití nových pěveckých technik.
European overtone choir vystoupí pod vedením prof .Steffena
Schreyera (DE) a Wolfganga Sause (DE), Vstupné 80,-Kč
Zámecký park
20:00-22:30 – SETKÁNÍ POD PLATANEM – koncert world music
Intuitivní zpěv, šamanský hrdelní zpěv, horalské divopiesne, koncovky, housle, rytmy přírodních národů v doprovodu psychedelické
trubky.
Vystoupí: intuitivní zpěvačka Regina Lindinger (DE), tuvinský zpěvák a šaman Gendos (Tuva), bard slovenských hor Žiarislav a Bytosti (SZ), alikvotní skupina a hudební rytmické UFO Létající
koberec a host Patric Pelauch „psychedelic trompet“ (Praha)
Vstupné 100,-Kč
FILMOVÉ PROJEKCE FESTIVALU
· Sobota - Zámek Nové Hrady
11:30-13:15 – What the Bleep Do We Know? - Co my víme? – dokumentární film USA

TIP NA VÝLET
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Na počátku byla Prázdnota naplněná nekonečnými možnostmi,
jednou z nich jsi ty...
· Neděle - Zámek Nové Hrady
9:30 – 10:00– TABU POSLEDNÍ ŠAMAN – dokumentární film
Vstup volný
FESTIVALOVÁ ŠKOLKA
V průběhu festivalu bude pro děti od tří let otevřena Festivalová školka,
kde se o děti postarají kvalifikovaní pracovníci. Školka dětem nabídne
bohatý program plný her. Ve třech časových vstupech se dětem budou
věnovat festivaloví lektoři.
PROGRAM PRO DĚTI:
Pátek 11.7. - 17:00 - 18:00 Zpívánky s Tomášem Kočkem (šikovné
děti mohou vystoupit s Tomášem Kočkem na večerním koncertě )
Sobota 12.7. - 10:00-11:00 - Hrátky s písničkou - Mgr. Lenka Šramlová
15:00-15:40 - Létající buben dětem - Létající koberec
Vstupenky:
Předprodej vstupenek v síti Ticketpro (www.ticketpro.cz) nebo přímo
na místě, permanentka v hodnotě 500,-Kč (platí na koncerty, páteční
dílny, filmové projekce a přednášky) lze objednat v Kulturním a informačním centru Nové Hrady.
paní Květa Jarolímková - tel.+420386362195, +420602150208
podrobný program festivalu získáte na: e-mail: kic@novehrady.cz
nebo www.novehrady.cz
Kurzy - bližší info, přihlášky:
Radka Šindlerová, Agentura Hathor
Tel.724 020 336, e-mail: sindlerova@hathor.cz, www.alikvotnifestival.cz,
Ubytování ve vlastních stanech - na hřišti TJ Nové Hrady - pro festivalové hosty za malý poplatek. K dispozici je sociální zařízení, sprchy, po
dohodě -hlídání batohů. Objednávky stanových míst: pan Jelínek (tel.
728 736 798). Penziony, hotely, camping -viz www.novehrady.cz/ubytování, Hotel Rezidence: www.rezidencenh.cz
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MANDA
LEDENICE
prodej všech druhů písků, drtí,
možno i s dopravou

Rozvoz uhlí zdarma dle Vašich
požadavků našimi auty

NOVINKA PRO VŠECHNY NAŠE
ZÁKAZNÍKY.
Od 1. června též v provozu vozidlo s dopravním
pásem. Složení uhlí přímo na vámi určené místo.

Nabízíme:
uhlí hnědé, černé, brikety,
koks

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
·

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví BÍLINA – LEDVICE do Ledenic
zaplachtovanými kamiony
· hnědé uhlí
· brikety
· rozvoz uhlí zdarma

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 – 17 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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· Až 5000 Kč měsíčně navíc získejte za pro-

Firma JECH
přijme
do pracovního
poměru

ŠIKOVNÉ
PRACOVNÍKY
DO VÝROBY
AUTOPLACHET

nájem plochy na Vašem autě, plotě, domě
či pozemku.
Volejte 399399299
· Prodám OA typ VAZ 2101.

Pojízdný, v dobrém stavu.
Cena 4.000,- Kč.
Tel.č. 373 466 046 Fr.Houska.

NAJDĚTE SI
www.ledenice.cz

ve Vrátě v ČB.
êêêê
Perspektivní zaměstnání,
platový růst zajištěn.

BOLÍ VÁS ZÁDA?
Žádný problém!
REKONDIČNÍ MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice
Bližší informace a objednávky
mob. 606 742 040

Od roku 2009 bude firma
sídlit v Lišově.
Volejte na tel.603 849 658,
nebo 386 322 917

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Místní akční skupina Sdružení Růže přijme od září 2008 na půl úvazku manažera projektů a
kontrol. Náplní práce je především kontrola realizace projektů podpořených dotací v rámci
programu LEADER, metodická a administrativní podpora úspěšných žadatelů. Předpokladem je zkušenost z oblasti projektového řízení a monitoringu projektů. Zájemci zašlou motivační dopis a profesní životopis do 18.7. v tištěné formě na adresu MAS Sdružení Růže,
Žižkovo náměstí 107, 372 13 Borovany, nebo elektronicky na guthova@rosacb.cz.
Výběrové řízení proběhne 31.7. v sídle MAS.
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

Ó

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

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

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

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

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.

