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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz

tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

Zapište si do diáře…
KONCERT KE DNI MATEK
Neděle 14. květen, začátek 14 h
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – MEMORIÁL
JAROSLAVA CUKRA
Sobota 20. květen
JARNÍ PROBUZENÍ – koncert
TRIO RIDENTE
Úterý 23. květen
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníku Parčáček
Sobota 27. květen
DĚTSKÝ DEN
Neděle 28. květen od 14 h
KONCERT ZŠ, ZUŠ A MŠ
Úterý 30. květen
Jaká byla letošní velikonoční výstava, si můžete přečíst na str. 6 v článku Výstava šikovných rukou

Městys Ledenice pořádá výlet

Z BESEDNICE ÚDOLÍM MALŠE
PŘES POŘEŠÍN DO KAPLICE
Z Besednice přes rozhlednu Slabošovka přijdeme v Malči k Malši.
Jejím romantickým údolím pak přes zříceninu hradu Pořešín s expozicí
a možností občerstvení dojdeme podél řeky do Kaplice.
Celkem ujdeme asi 14 km. Trasa není fyzicky náročná,
ale terén je místy obtížný - dobré boty!

HASIČSKÉ SOUTĚŽE
LEDENICKÁ „60“
soutěž mladých hasičů v běhu
na 60 metrů s překážkami
Pondělí 8. květen od 9 h
LEDENICKÝ DVOJBOJ
seriálová soutěž pro mladé hasiče
Sobota 13. květen od 8 h
MEMORIÁL FRANTIŠKA JANÁČKA
Sobota 13. květen od 13 h
Více info na str. 8 a 9

Průvodce Milan Koželuh

Starosta městyse svolává

Sobota 20. květen

XVII. veřejné
zasedání
Zastupitelstva
městyse Ledenice,

8.30 hod. odjezd – Ledenice autobusové nádraží,
8.40 hod. odjezd – Borovany aut. nádr.
Předpokládaný návrat 18.30 h. Cena 200 Kč, děti do 15 let 100 Kč.
Přihlášky v knihovně v Ledenicích
nebo telefonicky pí Křížová 389 604 755 a 606 443 518, e-mail: kultura@ledenice.cz

které se uskuteční

ve středu

17. května od 18 h
v zasedací místnosti
budovy radnice v Ledenicích
(Náměstí čp. 89)

2

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 5. dubna 2017
Rada městyse schválila:
 úpravu cen dle zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
a dle Cenového věstníku č. 12/2016 takto:
dvousložková cena při zachování stávající
ceny za
hrobové místo
nájem/rok | služby/rok | celkem pronájem
2

urnový pomník do 1 m
5,- Kč 35,- Kč 400,- Kč na deset let
2
jednohrob do 2 m
5,- Kč 35,- Kč 400,- Kč na deset let
2
dvojhrob do 4 m
10,- Kč 70,- Kč 800,- Kč na deset let

Rada městyse projednala:
 žádost Domova pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda čp. 54 ze dne 24. 3. 2017 a
schválila uzavření Darovací smlouvy s žadatelem o poskytnutí finančního daru ve
výši 5000 Kč na aktivity pro uživatele služeb v Domově pro seniory, ve kterém jsou
umístěni také občané z Ledenic.
Rada městyse projednala:
 žádost Žraloci Ledenice zs. o poskytnutí
mimořádné dotace na částečné krytí nákladů spojených s účastí na turnajích nejlepších softbalových klubů v Evropě:
– Evropský pohár žen, který se koná
21.-26. 8. 2017 v Montegranaro v Itálii
– Evropský pohár mužů, který se koná
28. 8.–2. 9. 2017 v Amersfoortu v Holansku

květen 2017
Rada městyse schválila poskytnutí mimořádné účelové dotace žadateli Žraloci
Ledenice zs. ve výši 25 000 Kč z rozpočtu
městyse Ledenice na výše uvedený účel a
pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace.
Rada městyse schválila:
 pronájem části veřejného prostranství pozemku parc. č. 4651/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k. ú. Ledenice o výměře
2
6,25 m , za smluvní cenu žadateli Janu Junkovi, za účelem dočasného umístnění prodejního stánku. Doba pronájmu na dobu
určitou 6 měsíců od dubna do září 2017.
Rada městyse pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy.
Rada městyse stanovila:
 úhradu za jednorázový pronájem částí pozemků parc. č. 4651/1, 100, 4651/2 a
4656/8 (veřejné prostranství) v Ledenicích
za účelem umístění pouťových atrakcí na
ledenické pouti, která se uskuteční 13. 8.
Rozsah jednorázového pronájmu je graficky vyznačen na snímku z mapy, který bude
přílohou nájemních smluv. Rada městyse
pověřuje starostu podpisem nájemních
smluv.
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 10300357714/001 na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 4632/1,
4632/17 v k. ú. Ledenice s E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu „Ledenice, K 3646/2,
Jílková – úprava NN“ za jednorázovou
úhradu za omezení vlastnického práva ve
výši 3900 Kč bez DPH dle platného ceníku
městyse Ledenice.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne
26. dubna

Prvního dubna vyjížděli ledeničtí hasiči k požáru trávy ve Srubci (Na Štětkách)

Rada městyse projednala:
 tři podané nabídky na pronájem objektu pohostinství na adrese Ledenice, Náměstí čp. 68
za účelem provozování pohostinské činnosti.
Rada městyse na základě podaných nabídek
vybrala společný podnikatelský záměr –
v pronajatém objektu vybudovat lokálně
orientovaný minipivovar spolu s restauračním zařízením a pražírnou kávy. Konkrétní
podmínky pronájmu objektu čp. 68 a stanovení předpokládaného termínu realizace navrženého podnikatelského záměru bude
předmětem dalšího jednání.
Rada městyse schválila:
 zápis do kroniky městyse Ledenice za rok
2016 sepsaný kronikářem PhDr. Jiřím Cukrem s tím, že do zápisu budou doplněny připomínky členů Rady městyse.
 jednorázovou odměnu kronikáři PhDr. Jiřímu Cukrovi za rok 2016.
Vážený pane starosto,
rádi bychom touto cestou poděkovali Vám
a městysu Ledenice za vybudování tolik
potřebného chodníku v ulici Dr. Stejskala.
Pohyb v blízkosti jedné z nejvíce frekventovaných komunikací v obci je nyní výrazně
bezpečnější.
Steinhäuslovi
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci květnu oslaví své jubileum
70 let
Karel Mejta
75 let
Jan Žahour
82 let
Růžena Hinterhölzová
84 let
Bohumila Svitáková
88 let
Božena Dvořáková
František Macek
Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 387 995 437, 606 443 518, případně e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce

Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Alžbětou Filipovou ze Zborova,
zemřela 28. 3. ve věku 90 let,
t s panem Karlem Mejtou z Ledenic,
zemřel 16. dubna ve věku 84 let,
t s panem Júliusem Gunarem z Ledenic,
zemřel 18. dubna ve věku 73 let.

Jarní úklid u příjezdových
cest kolem Zborova
Sobotní dopoledne 25. března se uskutečnil
jarní úklid odpadků a černých skládek kolem
příjezdových cest do obce Zborov. Každoroční téměř plný traktorový vlek ukazuje, jací
jsou lidé „prasata“. Díky dvěma čtyřkolkám
jsme se mohli rozdělit na tři úklidové týmy a
tak práce rychle ubíhala. Nejvíce odpadků je
tradičně v lese U Jesení u silnice II. třídy ve
správě a údržbě silnic Jihočeského kraje a pak
kolem silnice směr Nová Ves. Tyto odpadky
nejsou dílem místních, ale jsem přesvědčen,
že především těch, kteří tudy jen projíždí. Letos také k tomu přispěla stavba Revitalizace
železniční trati České Budějovice – Borovany
a s ní velké množství techniky a obsluhujícího personálu, který čistotu přírody neřeší.
Vedení stavby bylo v průběhu roku na toto
několikráte upozorňováno a nyní mají ještě
podél železniční tratě uklidit, jak to je uvedené
v předávacím protokolu.
Těší mě, že se této akce účastnilo plno dětí
s rodiči i bez nich, kteří se tak mohli názorně
přesvědčit, jak nehezky odpadky v přírodě vypadají. Tímto bych všem rád poděkoval za jejich ochotu udělat přírodu kolem nás zase
o něco čistější.
Michal Vazač – předseda osadního výboru
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CMUNDAŘI HLASTE SE!
Pro další ročník Ledenického bramborování hledáme kuchařské týmy,
které by se rády účastnily soutěže

O NEJLEPŠÍ LEDENICKOU CMUNDU
Informace:

Kdy: sobota 23. září
Kde: náměstí Ledenice
Soutěž: maximálně šest soutěžních týmů. Každý tým musí být složen ze tří osob.
Soutěžní týmy obdrží od pořadatele 12 kg brambor, olej nebo sádlo na pečení
a základní přísady. Elektrické vařiče, pánve apod. dodá pořadatel.
Po dohodě je možné použít vlastní.

CHCETE SE I VY ZÚČASTNIT LEDENICKÉHO BRAMBOROVÁNÍ?
Děláte bramborové placky, skvělou bramboračku, nebo jiné jídlo, jehož součástí
jsou brambory? Potom neváhejte, navařte, napečte a přijďte obohatit Ledenické
bramborování i vy svým produktem. Po dohodě s pořadateli můžete své variace
na bramborová jídla prodávat na Ledenickém bramborování.
Přihlásit do soutěže se můžete od úterý 8. května SMS zprávou
na tel. č. 606 443 518, nebo e-mail: kultura@ledenice.cz.
V případě většího počtu zájemců o soutěž, rozhoduje datum a čas přihlášky.
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ZE ŠKOLY

O četbě
a našich dětech
Březen je u nás tradičně spojován s akcí nazvanou Měsíc knihy. I my učitelé pamatujeme
jako žáci na dobu čtenářských deníků, literárních, čtenářských a recitačních soutěží. Tradice nezaniká ani dnes a mnohé kulturní
instituce, zejména knihovny a školy, na ni svými aktivitami navazují.
Bohužel – jak je všeobecně známo – ne
všechny děti rády čtou. Ne všechny mají vztah
ke knížkám a četbě jako takové. Je nepsaným
pravidlem, že v rodině, kde rodiče čtou, čtou
s radostí i děti. Číst jim tak patrně připadá jako
něco, co představuje přirozenou součást jejich
života.
Školy se pak s menším či větším úspěchem
snaží dětem svět knihy objevit. Ve své snaze
jsou podporovány například projektem Celé
Česko čte dětem jako celostátní osvětovou a
mediální kampaní zaměřenou na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, jejímž cílem není jen snaha podpořit „fenomén“ kniha
v nelehkém soupeření s internetem a dalšími
moderními médii, ale i vybudovat dnes tolik
potřebné sociální vazby mezi mladšími a staršími žáky, vychovateli, učiteli a v neposlední
řadě i dětmi, rodiči a prarodiči. Do této akce se
každoročně zapojuje i naše škola, kdy mladší
žáci předčítají z knížek v mateřské škole a ti
z vyšších ročníků svým mladším spolužákům.
Čtenářskou gramotnost se naši učitelé snaží posilovat nejen v hodinách českého jazyka a
literatury, ale i v rámci ostatních předmětů a
mezipředmětových vztahů tak, aby se naše
děti dokázaly nejen orientovat ve sdělovaném,

Páťáci v Třeboni
V úterý 25. dubna jsme s panem učitelem
Fraňkem navštívili Záchrannou stanici živočichů v Třeboni, která je zaměřena na odchov
handicapovaných zvířat. Nalezeným nebo zraněným zvířatům je zde poskytnuta základní
pomoc a případně i veterinární ošetření. Poté
jsou některá zvířata vypouštěna zpět do volné
přírody, jiná zůstávají na dožití. Provázela nás
Ing. Zuzana Štětková a postupně nám ukázala
poštolku obecnou, výra velkého, sovu pálenou, lišku obecnou, včelojeda lesního a mnohé
další. Nejvíce nás zaujalo krmení volavky popelavé rybami. Záchranná stanice se nám
velmi líbila a její návštěvu doporučujeme i pro
výlet rodin s malými dětmi.
třída 5. A

Posloucháme přednášku o Indii
získávaly znalosti, rozšiřovaly si slovní zásobu, představivost, logické uvažování, ale i
uměly vést věcný dialog, diskutovat, interpretovat text a srozumitelně prezentovat své myšlenky. Samozřejmě přiměřeně svému věku,
stupni vzdělání a sociální zralosti.
Probudit zájem o literaturu mají i jiné akce.
Jmenujme například celoškolní recitační soutěž, která se uskutečnila dne 21. března v sále
U Králů. Jednalo se první pokus tohoto typu,
o jakýsi pilotní projekt, který nám měl ukázat
další cestu, jak takovou akci zorganizovat i
napříště, a třeba i lépe a atraktivněji.
Přiblížit žákům svět knihy mělo rovněž setkání s novinářkou a spisovatelkou Hankou
Hosnedlovou konané dne 16. března. Pro žáky
8. a 9. třídy si připravila velmi zajímavé a poutavé vypravování o svém tříměsíčním putování po Indii. Žáci tak během dvou vyučovacích
hodin získaly mnohé poznatky o hospodářském, sociálním, politickém a především kulturním dění a především každodenní realitě
v této rozporuplné zemi. Bonusem přednášky
byla jistě i příležitost vidět autora knih „naživo“ a možnost přímého kontaktu s někým, pro
koho se kniha stala věrným přítelem.
Hana Jílková, učitelka ZŠ

Návštěva novinářky a spisovatelky
Hanky Hosnedlové
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LOGOPEDICKÁ PŘEDNÁŠKA
Dne 27. 3. proběhla v mateřské škole logopedická přednáška klinické logopedky Mgr. Kláry Doubkové. Paní logopedka nás seznámila
s tím, jak je důležitá logopedická prevence pro další rozvoj a učení
každého dítěte, jak předcházet logopedickým vadám už u nejmenších
dětí a velmi důkladně rozebrala otázku školní zralosti a připravenosti
předškolních dětí. I když byla přednáška odborná, byla pro všechny
srozumitelná, poučná, zajímavá a na velmi vysoké úrovni. V závěru
přednášky paní logopedka ochotně odpovídala na dotazy všech přítomných.
Jedinou trhlinou byla návštěvnost rodičů – jejich počet byl stejný,
jako počet učitelek. Všem nám to bylo velmi líto.
Mě, jako vedoucí učitelku mateřské školy mrzí, že snaha poskytnout
vám informace týkající se rozvoje vašich dětí od odborného pracovníka
vyšla naprázdno.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní magistře Doubkové za její
ochotu, milý přístup a skvělou přednášku, všem rodičům, kteří přišli a
učitelkám, které se dostavily v plném počtu.
Bc. Kamila Saláková, vedoucí učitelka MŠ

Ledenická farnost připravuje:
Májové pobožnosti v Ledenicích
- vždy po středeční mši
Ó Středa 25. 5. v 18.00 – vigilie ze Slavnosti Nanebevzetí Páně
Ó Středa 31. 5. v 18.00 – Svátek Navštívení Panny Marie
Aktuální informace naleznete na: www.ledenice-farnost.cz

Diecézní centrum pro rodinu
informuje a připravuje…
Jak se vyrovnat s rozvodem?
Setkání těch, kterým ztroskotal základní
životní vztah, kterým je manželství. Setkání,
které proběhne v sobotu 13. 5., zahájí přednáškou Mons. Aleš Opatrný, přítomen bude i
církevní právník P. Stanislav Brožka.
Na programu i diskuze, a osobní konzultace.
Koná se v Českých Budějovicích
v sále Orla - 2. patro, Lannova tř., č. 2.
Přihlášky pro usnadnění organizace na www.dcr.bcb.cz
Více informací o našich akcích a ohlasech na ně naleznete na webových stránkách www.dcr.bcb.cz nebo na t.č. 731 402 981.

V měsíci čtenářů nás navštívily děti z mateřské školy. Prohlédly si celou knihovnu a v dětském oddělení pobesedovaly nad pohádkovými
knížkami. Na fotografii třída Ježečků
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UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
Mateřská škola Ledenice bude během letních prázdnin

úplně uzavřena v termínu
17. 7. – 20. 8. 2017
Nahlásit děti k docházce v průběhu letních prázdnin
bude možné ve středu 7. června 2017 od 15.00 do 16.30 hodin
v kanceláři vedoucí učitelky mateřské školy
(1. patro, vchod a)
(Jiný den, nebo po naplnění kapacity, již nebude možné dítě
k docházce na letní prázdniny nahlásit)

Z KNIHOVNY
Jak jsme slíbili, i letos vyhlašujeme svého Čtenáře roku. Nejpilnější čtenářkou s počtem 575 vypůjčených knih se opět stala paní
Václava Slachová, druhé místo a 200 vypůjčených knih patří paní
Haně Trumpfové, třetí místo paní Marii Cukrové, ta přečetla knih
154. I v dětské kategorii máme stejného vítěze jako v loňském roce.
Je jím paní Libuše Holubová z Ohrazení se svými dětmi Deniskou a
Tomáškem. Ti si z naší knihovny odnesli během roku 182 knih. Blahopřejeme!
jf

Novinky v knižním fondu
Pro děti a mládež:
Erich Kästner
Sára Saudková
Eva Košlerová
Vladimír Jiránek
Joachim Krause
František Zacharník
Georgie Adamsová
Eva Bešťáková
Martin Kunetka
Magdalena Reifová
Lenka Pecharová

Luisa a Lotka
Půlnoční pohádky
Příběhy včelích medvídků – komiks
Bob a Bobek – komiks
Bagr jede na stavbu
Královské pohádky
Tři malí upíři
Oslík šedé kopýtko
O kouzelné skříňce
Kde se schovávají pohádky?
Po stopách Karla IV.

Pro dospělé čtenáře:
Hana Marie Körnerová
Táňa Keleová-Vasilková
Lenka Chalupová
Markéta Harasimová
Jana Jirásková
Irena Dousková
Petra Nachtmanová
Markéta Hejkalová
Helena Hardenová
Jaroslav Kuťák
Martina Kempffová
Peter Watt
Susanna Kearsleyová
Brigitte Riebeová
Angela Marsonsová
Caroline Erikssonová
Robert Bryndza
Sharp Lapena

Hodina po půlnoci
Okénko do snů
Tyrkysové oko
Mrazivé hry
Zbláznila ses?
O bílých slonech
Vdaná potvora
Andělé dne a noci
Příliš mnoho vítězů
Vraždy na turnaji hvězd
Lovkyně stínů
Ve stínu kletby
Mariana
Krásná Filipína
Ďábelské hry
V mlze
Noční lov
Manželé odvedle
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VÝSTAVA ŠIKOVNÝCH RUKOU
I tak by se dalo hovořit o dubnové velikonoční výstavě U Králů. Letos bylo opravdu na
co se dívat. Členky svazu postižených civilizačními chorobami Borovany - Ledenice přivezly na výstavu mnoho rukodělných výrobků
k vystavení, ale i k prodeji. K obohacení výstavy přispěla i spolupráce s Klubem aktivního
stáří ze Suchdola nad Lužnicí, jehož členky zapůjčily na výstavu své výrobky. Svou šikovnost
předvedly také děti z mateřské školy, školní
družiny, obou stupňů základní školy a RC Ledňáček. A tak návštěvníci mohli obdivovat pletené, háčkované i vyšívané jarní a velikonoční
dekorace, výrobky z papíru, různými technikami malované kraslice, ozdoby z drátků a korálků a mnoho dalšího. Pro děti byly připravené
tvořivé dílničky, ve kterých si mohly vyzkoušet
zdobení kraslic a jako tradičně byl u návštěvníků veliký zájem o domácí pečivo.
Děkujeme všem zúčastněným za milou
jarní inspiraci.
jk

Další úspěchy
ledenických roztleskávaček
Dne 14. 4. se SHARKS Cheerleaders účastnili Národní Soutěže Malých Divizí (NSMD) neboli Mistrovství ČR pro malé kategorie skládající se z jednotlivců, dvojic, nebo 4-5 členných skupinek různých
věkových kategorií. I přes veškeré peripetie, které nás při přípravě potkaly, jsme zabojovaly o slušné umístění. Přivezly jsme si dvě zlata, a to
v kategorii individuál junior Nikol Hartová a groupstunt allgirl Group
Bigy (Eva Hajná, Lucie Kadlecová, Natálie Cmuntová a Eliška Bicerová). Stříbro vybojovala v kategorii individual peewee Eliška Uhlířová.
O bronz se zasloužily Sharks Aventure (Jana Fenclová, Terezka Hajná,
Lucie Grausgruberová, Hana Straková a Elena Herdová) v kategorii
groupstunt allgirl senior. Těžce zasloužené 4. místo v kategorii doublepartnerstunt junior (Eva Hajná, Adéla Sabó a Eliška Bicerová), 7. místo
v kategorii junior groupstunt (Klára Hajná, Adéla Sabó, Rozálie Křešničková a Simona Koktová). A naši nejmladší soutěžící na této soutěži
si v kategorii peewee groupstunt vybojovali 8. místo.
13. 5. se v Praze koná Mistrovství ČR pro týmové divize, kterého se
také účastníme. Zde týmy porovnají své síly a
týmového ducha ve větším měřítku a to ve skupinách o 15-25 členech. Držte nám palce!
Za Sharks Elen Herdová

Peewee level 3

Malé divize

Oddíl tenisu TJ Slavoj Ledenice

MOŽNOST PROJEDNÁNÍ ROZVRHU
NA TENISOVÝ KURT PRO ROK 2017
Projednání bude probíhat až do 15. května
v Cukrárně u Fabiánů v Ledenicích.
Do tohoto termínu je možné v cukrárně zaplatit
i oddílové příspěvky.
Václav Fabián za TJ Slavoj Ledenice oddíl tenisu
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ZO SPCCH Borovany – Ledenice

Jízda zručnosti v Ledenicích

V měsíci květnu oslaví své životní jubileum 70. let naši členové paní Marie Lieblová z Ledenic, pan Josef Netrefa z Jílovic.
Oběma přejeme: hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné. Hodně lásky, bez níž se žít nedá, hodně smíchu, protože je k životu taky třeba.
Velké poděkování našim pekařkám, které se opět vyznamenaly
svými buchtami, řezy a perníčky. Poděkování i Klubu aktivního stáří - děvčatům ze Suchdola nad Lužnicí, které nám zapůjčily své pěkné velikonoční motivy. Krásné nápady a hlavně práce byla od paní
Slávky.
¡ Ještě poslední možnost podívat se na týden do léčebných
lázní v Podhajské. Pobyt 27. 5. - 3. 6. 2017. Letos jedeme naposled, kdo tam nebyl, neměl by si nechat ujít tuto příležitost.
Doprava až k penzionu, blízko na koupaliště,
1denní výlet na hrad v Bratislavě.
Informace podá paní Himlová, tel.č. 724 771 343.
¡ Na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou můžete zhlédnout
4. 8. představení „Zkrocení zlé ženy“.
Vstupenka 200 Kč, členové ZO 150 Kč.
Příspěvek na dopravu 100 Kč. Rezervace u paní Himlové.
¡ Jednodenní zájezd na hrad Zdíkov, Orlík a projížďku na lodi
připravujeme na 9. září. Informace v příštím zpravodaji.
Jarmila Himlová, předsedkyně ZO SPCCH

I přes aprílové počasí se v neděli 23. 4. přijeli mezi sebou utkat vyznavači kol a také odrážedel. V kategoriích MŠ, 1.-2. ročník, 3.-5. ročník, 6.-9. ročník se všichni museli poprat s tratí, na níž tradičně
nechyběly kužely, převážení kelímku s vodou, podjezdová laťka, jízda
mezi provazy a kromě dalších i oblíbená houpačka. Všichni borci vyhráli sladkou odměnu, ti na stupních vítězů ještě pravou medaili.
Pořadatelé děkují všem účastníkům za účast a skvělé výkony, ÚM
Ledenice, ZŠ Ledenice a SDH Ledenice za podporu

VOLEJBALOVÉ JARO 2017
DOMÁCÍ ZÁPASY
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽENY A
ST 17. 5. Slavoj Ledenice A – Loko ČB B
ST 24. 5. Slavoj Ledenice A – Hluboká B
ST
7. 6. Slavoj Ledenice A – Slávia ZF ČB A
OKRESNÍ PŘEBOR ŽENY B
ST 10. 5. Slavoj Ledenice B – VS Pohůrka
PO 22. 5. Slavoj Ledenice B – Tj Zvíkov
PO
5. 6. Slavoj Ledenice B – Hluboká C
KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI A
ČT 11. 5. Slavoj Ledenice A – Loko ČB B
ČT 18. 5. Slavoj Ledenice A – Spartak Kaplice A
ÚT 30. 5. Slavoj Ledenice A – Slovan ČB B
ÚT 13. 6. Slavoj Ledenice A – ČZ Strakonice A
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI B
ÚT 16. 5. Slavoj Ledenice B – Staré Hodějovice A
ÚT
6. 6. Slavoj Ledenice B – Relax Habří B
Začátek zápasů v 17.30 hodin.

4. ročník Ledenického
trailového běhu
V sobotu 22. 4. se v Ledenicích již počtvrté uskutečnil Ledenický
běžecký závod. Přestože počasí běhu a pobytu venku zrovna nepřálo,
na akci se dostavilo 82 běžců, čímž se překonal loňský rekord. A rekord
v počtu účastníků nebyl jediný, který byl překonán. Jan Macoun z Českých Budějovic zaběhl 3,4 km za neuvěřitelných 10:57 a utvořil tak
nový traťový rekord.
Rád bych poděkoval všem zúčastněným, ale také rodičům a fanouškům, kteří se na závod přišli podívat. To jen díky vám je atmosféra
sportovních akcí tak super a běžce povzbuzuje k lepším výsledkům.
Další poděkování patří všem sponzorům, díky nimž dostali výherci
tak krásné ceny. Speciální poděkování patří také Hospůdce na hřišti,
která se v tomto nevrlém počasí stala útočištěm nejen běžců, ale také
organizačního týmu.
Veškeré fotky a výsledky naleznete na www.ledenickybeh.cz
Za celý organizační tým LTB, Tomáš Tachecí

Výsledky
odrážedla – 1. Teodor Fencl, 2. Táňa Davidová
MŠ – 1. Ema Davidová, 2. Marcela Čechová, 3. Lukáš Pejša
1.–2. ročník – 1. Markéta Papoušková, 2. Matěj Papoušek, 3. Tomáš Fencl
3.–5. ročník – Denisa Hloušková, 2. Vilém Herda, 3. Martin Volf
6.–9. ročník – Vítek Kopecký, 2. Veronika Bláhová, 3. Filip Kopecký

Velikonoční badmintonový turnaj
Na Velký pátek 14. 4. se v ledenické sokolovně konal již druhý ročník velikonočního badmintonového klání - Turnaj o velikonočního berana. Akce se zúčastnilo čtrnáct beránkem motivovaných sportovců,
kteří se rozdělili do sedmi tandemů. Turnaj byl veřejný, a proto jsme
rádi přivítali i hráče z Třeboně. Prostory sokolovny překypovaly přátelskou i sportovní atmosférou, stejně tak jako stoly překypovaly občerstvením od cateringové agentury „co kdo přinese“. První místo
obsadila dvojice Tomáš Tachecí a František Berka, na druhém místě
byl Martin Schánělec s Lenkou Absolonovou a třetí místo na bedně vítězů vybojoval Michal Tachecí s Jarkou Koblasovou. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným. Domácím i hostům. V neposlední
řadě děkujeme i vedení obce Ledenice a TJ Sokol za sponzorské dary.
Už teď se těšíme a jsme zvědaví, kdo si berana odvede příště J.
za zúčastněné Lenka Bláhová
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ŽRALOCI LEDENICE
SOFTBAL
Sezóna 2017 začíná!
Žraloci jsou na ni připraveni
Celkem jsme přes zimu absolvovali 10 halových soustředění a 4 halové turnaje.
Zimní přípravu na Novém Zélandu absolvovali hráči Veronika Pecková, Jiří Korčák a
Martin Turek.
Nově máme do sezóny posily do extralig:
ženy – Dina Pfaifrová (Brno) a Lucie Halakucová (Kladno) - obě reprezentantky ČR,
ostatní zůstávají z loňska, včetně trenéra Miroslava Matuny. Muži mají jediného nováčka
– Luděk Opluštil (Břeclav), v květnu pak přiletí a zůstane zde do září hráč klubu Howick
z Nového Zélandu.
Ženy začaly sezónu 1. jarním turnajem
v Krči, který vyhrály a stejně tak i první kolo
Českého poháru žen o týden později. O víkendu 29. 4. - 30. 4. odstartovaly ženy extraligu.
Muži začali sezónu 2. místem v prvním
kole Českého poháru a mají za sebou první víkend extraligy, kde zatím prošli bez jediné
porážky.
Dále hrajeme v sezóně 2017 tyto soutěže:
2. liga mužů, 2. liga juniorek, 2. liga juniorů,
2. liga kadetů, 2. liga žáků, 2. liga žákyň, Coachball, Teeball.
Hana Korčáková
Srdečně zveme všechny děti na

21. ročník soutěže

ŽRALOČÍ STEZKA
Žraločí stezka je přírodovědně
tábornická soutěž, kterou pořádá
oddíl Žraloci Ledenice
Soutěžit mohou dvou až pětičlenné
hlídky, a to v kategorii mladší
(děti do 5. třídy) a starší (6.-9. třída).
Trasa je dlouhá cca 3 km a jsou
na ní umístěna stanoviště s úkoly jako
např. vázání uzlů, morseovka,
poznávání rostlin a zvířat,
zdravověda, šplh po provaze atd.

KDY: sobota 27. 5. od 8 h
(sraz v 7.45)
(ukončení cca 12.00–13.00)

KDE: fotbalové hřiště Ledenice
S SEBOU: přiměřené oblečení
a obuv, pláštěnka, svačina
Hlavní cena v obou kategoriích:
PUTOVNÍ ŽRALOK
VELKÉ MNOŽSTVÍ CEN
Přihlásit se mohou jakákoliv družstva
(nemusí být členy kroužku/oddílu),
a to u Hanky Korčákové, DDM,
tel. 386 447 313 nebo mobil 724 094 869.
Přijďte všichni! Těšíme se na Vás!!
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KULTURNÍ PŘEHLED
Ó RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MEMORIÁL JAROSLAVA CUKRA
Sobota 20. květen
Ledenice na Horní a Dolní Jámě
Prezence od 5.30 h, závody do 12 h
Startovné 200 Kč.
Týden před závody bude revír hájen a dosazen kaprem.
Rádi přivítáme rybáře i nerybáře z širokého okolí.
Občerstvení po celý průběh akce.
Ó DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – na rybníku Parčáček
Sobota 27. květen
Prezence: od 6.30 h, závody: 7.00–11.30 h
Pořádá MO ČRS Ledenice.
Ó DĚTSKÝ DEN
Neděle 28. květen
Zábavná stezka pro nejmenší, tentokrát na dinosauří téma.
Start mezi 14 a 15.30 hod. ve Školní ulici
– dětské hřiště u školní družiny.
U rybníka Lazny tvořivé dílny, pohádka, skákací hrad,
občerstvení.
Vstupné 30 Kč.
Ó KONCERT žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ
Úetrý 30. květen, začátek v 17 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné

HASIČSKÉ SOUTĚŽE
Ó LEDENICKÁ „60“
soutěž mladých hasičů v běhu na 60 metrů s překážkami
Pondělí 8. květen od 9 h ve sportovním areálu TJ Slavoj Ledenice.
Ó LEDENICKÝ DVOJBOJ – seriálová soutěž pro mladé hasiče
Sobota 13. květen od 8 h ve sportovním areálu TJ Slavoj Ledenice.
Disciplíny: štafeta CTIF a požární útok.
Ó MEMORIÁL FRANTIŠKA JANÁČKA
Sobota 13. květen od 13 h ve sportovním areálu TJ Slavoj Ledenice.
Občerstvení po celý průběh soutěže zajištěno.

UZÁVĚRKY
Ledenického zpravodaje
červnové vydání 25. květen
červencové vydání 22. červen
Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městys Ledenice, podatelna,
Náměstí 89, 373 11 Ledenice,
nebo na e-mail: kultura@ledenice.cz.

PAVEL SLÁMA
malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz
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Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz
geometrické plány a ostatní geodetické práce
Na Zahradách 512, Ledenice

mobil: 602 662 693

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14-19 týdnů

Cena 149 -180 Kč/ks
Prodej: Ledenice - u restaurace Na Plácku
9. května a 22. června 2017 - 10.10 hod.
10. května a 26. června 2017 - 15.45 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
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