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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 23. září 2009
Zastupitelstvo městyse pověřuje:
 starostu městyse připravit do příštího zasedání zastupitelstva nové znění zřizovací listiny ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice podle § 84
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), § 27 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a § 8 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke schválení nejpozději do
31.10.2009 a následné podání návrhu na zápis příspěvkové organizace do obchodního
rejstříku.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 znalecký posudek č. 4209-115-2009 o ceně
bytových jednotek v domě č.p. 440 dle vyhl.
MF ČR č. 3/2008 Sb., zák. č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku ve znění vyhlášky č.
456/2008 Sb.
 Odborný posudek č. 4209-115-2009- D1
Návrh kupní ceny k jednání pro specifický
případ prodejem bytů dosavadním nájemcům.
 návrh smluvních cen doporučené radou městyse dne 9.9.2009 usnesením č. 93 po předchozím projednání se všemi zájemci o koupi
bytu.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 prodej bytů dosavadním nájemcům v bytovém domě v Ledenicích, Na Oborách č.p.
440 na základě schváleného Prohlášení
vlastníka vymezených bytových jednotek
včetně podílu na společných částech domu
a st. pozemků pod bytovým domem parc. č.
560/1 a 560/2 v souladu s usnesením rady
městyse č.93 ze dne 9.9.2009 v celkové výši
3 555 707 Kč.
Zastupitelstvo městyse pověřuje:
 starostu městyse podpisem kupních smluv
s tím, že městys Ledenice jako prodávající
uhradí daň z převodu nemovitosti 3% z prodejní ceny (ust. zákona 357/1992 Sb., § 21
odst. 4, písm. d).
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 písemnou výzvu Ministerstva zemědělství
(odboru vodovodů a kanalizací) k podání

žádosti o registraci a o poskytnutí státní finanční podpory na připravovanou stavbu
“Zborov – kanalizace a ČOV“. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse
k zaslání písemné žádosti na Mze o prodloužení termínu pro předložení požadovaných dokumentů k výše uvedené stavbě do
30.6.2010.
Zastupitelstvo městyse odložilo:
 usnesení o projednání směny pozemků v k.ú.
Zborov v souvislosti s písemným vyjádřením Ing. Miroslava Víta ml. předaného
zastupitelstvu městyse dne 21.9.2009 prostřednictvím starosty. Zastupitelstvo doporučuje starostovi městyse dále projednávat
záležitost směny pozemků pro stavbu kanalizace ČOV ve Zborově a dalších požadavků Ing. Víta ml. na dalším řádném zasedání
rady městyse za přítomnosti Ing. Miroslava
Víta ml. a Ing. Miroslava Víta st.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 prodej zemědělské stavby (kolny) na st. po2
zemku parc.č. 410/1 (54 m ) v k.ú. Ledenice
vlastníkům st. pozemku č. 410/41 Aleně
Strakové, Marii Grófové a Františku Fixovi
za smluvní cenu 1,- Kč. Stavbu kolny postavil v roce 1946 otec žadatelů a po roce 1989
nebyla z neznámého důvodu tato stavba navrácena zpět do soukromého vlastnictví.

 prodej části pozemku parc. č. 3768/3 (ostatní plocha) v k.ú. Ledenice manželům Jaromíru a Šárce Michnerovým za smluvní
cenu za těchto podmínek:
1. část pozemku zabíhající za sousední rodinný dům č.p. 257 v jihozápadním rohu
pozemku parc. č. 3768/3 bude oddělena
geometrickým plánem a sloučena vedlejší parcelou č. 3768/1 (ostatní plocha)
2. žadatelé manželé Michnerovi zajistí vlastním nákladem zhotovení geometrického
plánu na oddělení části pozemku vyznačené na přiloženém snímku z mapy.
 prodej pozemku parc. č. 381/3 (zahrada)
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o výměře 1022 m v k.ú. Ledenice určeném
územním plánem k zástavbě (uvedený pozemek není zasíťován) žadatelce Anně Mátychové za smluvní cenu, s podmínkou
zapsání věcného břemene vedení dešťové
vody uloženého v části prodávaného pozemku – vyznačeno na přiloženém snímku
z mapy.
 prodej části pozemku parc.č. 88/5 v k.ú.
Ledenice (ostatní komunikace) manželům
Františku a Adéle Herdovým za smluvní
cenu s podmínkou, že kupující zajistí vlastním nákladem zhotovení geometrického plánu na oddělení prodávané části pozemku,
která je vyznačena na přiloženém snímku
z katastrální mapy.
 prodej částí pozemků parc. č. 3910/5,
3920/153 a 4627/15 v k.ú. Ledenice žadatelce Aleně Hruškové za smluvní cenu
pokračování na str. 2

Zima se blíží – informace občanům
Od 1. listopadu letošního roku dochází ke změnám v odpovědnosti úklidu chodníků. Nově
je podle zákona za úklid zodpovědný vždy vlastník chodníků. Bohužel většina měst a obcí
v ČR, stejně tak i městys Ledenice, nedisponuje finančními prostředky na tyto zvýšené náklady zimní údržby. Rozumní občané jistě pochopí, že ani není v možnostech pracovníků údržby a ÚM Ledenice, zajistit při větší sněhové nadílce včasný úklid všech chodníků a místních
komunikací v Ledenicích, Zalinech, Ohrazení, Ohrazeníčku a Zborově. Jen pro zajímavost,
pracovníci údržby se starají o 22 km místních komunikací a 6 km chodníků, tj. celkem
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118 000 m plochy. Proto městys Ledenice, po důkladném zvážení nově vzniklé situace, bude
přistupovat k úklidu sněhu dle těchto priorit: výjezd od hasičské zbrojnice, prostory autobusových zastávek, chodníky před ordinacemi ledenických lékařů a místní lékárny, chodníky
k mateřské škole a základní škole, dále pak vozovky a chodníky od centra Ledenic směrem
k okrajovým částem.
Věříme, že občané, kteří chodníky přilehlé ke svým domům poctivě uklízeli dříve, je budou uklízet i nyní.
Zároveň prosíme majitele automobilů: parkujte ohleduplně tak, aby jízdní pruh zůstal volný alespoň v šíři 3 m, jen tak je možné provést zimní údržbu vozovek.
Děkuji za pochopení
vedoucí údržby městyse Ledenice

2

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY Z RADNICE
pokračování ze str. 1
s podmínkou, že kupující A. Hrušková zajistí vlastním nákladem zhotovení geometrického plánu na oddělení částí prodávaných
pozemků vyznačených v příloze na snímku
z katastrální mapy. Pozemky jsou vedeny
jako ostatní plocha.
 prodej pozemku parc. č. 2438/4 v k.ú. Zbo2
rov (zahrada) o výměře 184 m žadatelce
Marii Dvořákové za smluvní cenu.
 prodej pozemku parc. č. 2438/5 v k.ú. Zbo2
rov (zahrada) o výměře 213 m žadatelce
MUDr. Janě Schindlerové za smluvní cenu.
 prodej pozemku parc. č. 2438/6 v k.ú. Zbo2
rov (zahrada) o výměře 165 m žadatelům
Karlu a Věře Horákovým za smluvní cenu.
Zastupitelstvo městyse zamítlo:
 prodej části pozemku parc. č. 3743/1 v k.ú.
Ledenice (ostatní komunikace) manželům
Miloslavu a Václavě Slachovým v souladu
s vyjádřením komise výstavby a územního
plánování ze dne 16.9.2009.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 7. října 2009
Rada městyse schválila:
 dohodu s Janem Šimkem, bytem Hůry o spolupráci při realizaci nové místní komunikace pro výstavbu 8 RD na soukromých
pozemcích v k.ú. Ledenice par. č. 1084/5
vlastník Jan Šimek a parc. č. 1084/15 spoluvlastníci Marie Rochová, Miroslava Pešková a Jindřich Petráš.
 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
včetně výběrového řízení na stavbu „Oprava opěrné zdi místní komunikace u retenční
nádrže „Parčák“ v Ledenicích“ a jmenuje
členy do komise pro posouzení nabídek na
zhotovitele stavby:
Mgr. Miroslav Franěk (náhradník František
Jelínek)
Václav Fabián (náhradník Radek Hůrka)
Jiří Beneda (náhradník Ing. Jiří Kopáček)
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede firma INAL Kájov.
 smlouvu o zajištění plavecké výuky žáků
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice v plaveckém bazénu ZŠ Borovany pro školní rok 2009/2010
(platba 25,- Kč za výukovou lekci a žáka).
Rada městyse rozhodla:
 o vyslovení souhlasu městyse Ledenice, jako
zřizovatele ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice, řediteli školy Mgr. Josefu Cukrovi s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč vč. DPH
pro potřeby ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice (vybavení učebny I. třídy žákovským nábytkem)
od dárce stavební firmy Josefa Šimčíka.
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty městyse o podání žádosti
městyse Ledenice ze dne 30.9.2009 Ministerstvu zemědělství o prodloužení termínu
do 30.6.2010 pro přeložení dokladů k žádosti o evidenci a žádosti o registraci o pos-

kytnutí státní finanční podpory výstavby a
obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu –
na stavbu Kanalizace a ČOV Zborov.
 žádost SDH Ledenice o zařazení částky
150 tis. Kč do rozpočtu městyse Ledenice
pro rok 2010 na výměnu oken v hasičské
zbrojnici v Ledenicích. Rada městyse doporučuje finanční komisi RM zařadit do rozpočtu na r.2010 částku 75.000,- Kč na výše
uvedený účel. Rada městyse doporučuje
SDH Ledenice zajistit podání žádosti o dotaci z krajských grantů na poskytnutí zbývajících finančních prostředků pro realizaci
výměny oken v hasičské zbrojnici v roce
2010.
Rada městyse schválila:
 zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemcích parc. č. 2608/1,
2608/3 v k.ú. Ledenice ve vlastnictví městyse Ledenice, které bude spočívat v právu
uložení nového kabelového vedení NN –
stavba pod názvem „Ohrazení, U Císaře –
zahuštění TS“.
Rada městyse pověřuje:
 starostu městyse zajistit do příštího zasedání rady městyse návrh ceníku pro stanovení
jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví
městyse Ledenice při umístění podzemních
inženýrských sítí do místních komunikací a
pozemků veřejné zeleně.
Rada městyse rozhodla:
 o doplnění smluvních podmínek v nově uzavíraných smlouvách o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve
vlastnictví městyse Ledenice v těchto bodech:
¡ věcné břemeno za úplatu dle platného
ceníku schváleného Radou městyse Ledenice v roce 2009
¡ povinnost oprávněného z věcného břemene předložit povinnému městysu
Ledenice protokol o hutnící zkoušce
u prováděných výkopů
¡ povinnost oprávněného z věcného břemene uvést povrchy dotčených pozemků do původního stavu
¡ povinnost oprávněného z věcného břemene v případech odstraňování vzdušného vedení odstranit na své náklady
opěrné body (sloupy)
¡ povinnost oprávněného z věcného břemene provést před zahájením a po ukončení prací protokolární převzetí a předání
dotčených pozemků mezi městysem Ledenice a zhotovitelem stavby
¡ v případě nedodržení povinností a závazků oprávněného z věcného břemene uvedených ve smlouvě uložení pokuty ve
prospěch povinného ve výši 20.000,- Kč
vč. DPH.
Rada městyse vzala na vědomí:
 žádost Miloslava Hinterhölze o souhlas
s vystavěním ochranné zdi na soukromém
pozemku v Ohrazeníčku (k.ú. Zborov) z důvodů ochrany před povodňovými vodami
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z obecního rybníka. Rada městyse rozhodnutí v této věci odložila s tím, že požadavek
bude nejprve projednán v osadním výboru
v Ohrazeníčku za účasti p. M.Hinterhölze.
Rada městyse schválila:
 zvýšení nájemného v bytech městyse Ledenice v domě č.p. 86 od 1.1.2010 do
31.12.2010 takto:
1. v bytech s regulovaným nájemným činí
od 1.1.2010 sazba nájemného 35,30 Kč/m2
podlahové plochy bytu dle sdělení MMR č.
180/2009 ze dne 25.6.2009.
2. v bytech se smluvním nájemným činí od
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1.1.2010 sazba nájemného 42,36 Kč/m ,
tj. o 20% vyšší než je sazba regulovaného nájemného.
Rada městyse doporučuje:
 starostovi městyse doplnit Spisový a skartační řád městyse Ledenice o vedení spisové služby úřadu v elektronické podobě
včetně určení pověřené osoby a jejího zástupce pro stahování elektronických datových zpráv z datové schránky městyse
Ledenice a přerozdělování těchto zpráv ostatním pracovníkům (referentům) městyse
Ledenice s platností od 1.11.2009 v souladu
se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 21. října 2009
Rada městyse schválila:
 cenovou nabídku firmy VIALIT Soběslav
spol. s r.o. na opravy asfaltového povrchu
v ulici Mysletínská za částku 174.275,- Kč
vč. DPH.
 plán lesní výroby v lesích v majetku městyse Ledenice pro rok 2010 zpracovaný odborným lesním hospodářem Ing. Janem
Jiráčkem.
Příjmy z těžby dříví . . . . . 366.000,- Kč
Náklady na těžbu, přibližování, zalesňování, prořezávku a ošetřování sazenic
. . . . . . . . . . . . . 146.000,- Kč
Plánovaný hospodářský výsledek
pro r. 2010 . . . . . . . 220.000,- Kč
Starosta seznámil členy rady:
 s písemným stanoviskem ředitele Skládky
Růžov a.s. k využití výkopových zemin ze
stavby ČOV uložených na okraji katastrálního území městyse Ledenice u těžebny LB
Minerals a.s.
 s usnesením Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů M.Červinkové, F.
Drobila a M. Drobila. Ústavní stížnost byla
Ústavním soudem odmítnuta.
 s písemným návrhem M. Červinkové, F.
Drobila a M. Drobila (zastoupeni advokátem JUDr. Karlem Šetkem) k vyřešení a
ukončení sporů o pozemkové parcely v k.ú.
Ledenice.
Rada městyse doporučuje:
 zastupitelstvu městyse provést změnu v
obecně závazné vyhlášce městyse Ledenice
pokračování na str. 3

listopad 2009

ZPRÁVY Z RADNICE
pokračování ze str. 2
o místních poplatcích v souladu se zákonem
č. 348/2009, kterým se mění zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích. Změna se týká poplatku z ubytovací kapacity.
Zákon č. 348/2009 Sb., nabývá účinnosti
dnem 1.1.2010.
Rada městyse jmenovala:
 komisi pro výběr uchazeče na funkci referenta stavebního úřadu Ledenice ve složení:
Jiří Beneda – předseda komise (předseda
komise výstavby a územního plánování)
Mgr. Miroslav Franěk – člen komise
Ing. Lenka Bicerová – členka komise
Jana Fuková – členka komise
Helena Paulová – členka komise
Rada městyse schválila:
 podání žádostí o poskytnutí grantů Jč. kraje
z programu „Jihočeské krajské programy na
podporu sportu“ na rok 2010:
1. Podprogram: Příspěvek na rekonstrukce stávajících sportovišť
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Název projektu: Úprava víceúčelového
hřiště Ohrazeníčko
2. Podprogram: Příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení
Název projektu: Pořízení časomíry pro
požární sport
Rada městyse pověřuje:
 starostu vydáním příkazu k provedení inventarizace veškerého majetku a závazků
městyse Ledenice k 31.12.2009 v souladu
se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.,
§ 29 a § 30.
Rada městyse jmenuje:
 hlavní a dílčí inventarizační komise ve složení:
1. hlavní inventarizační komise:
předseda: Jiří Beneda
členové:
Z. Sládková, J. Křížová, R. Hůrka
2. dílčí inventarizační komise:
místní knihovna:
předseda: Jaroslava Křížová, členové:
Jana Fraňková, Zdenka Sládková
kulturní zařízení:
předseda: Jaroslava Křížová,

Další úspěch Ledenic v získávání
dotací z Ministerstva životního prostředí
V letošním roce byl městys Ledenice opět úspěšný při podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků Ministerstva životního prostředí
v rámci programu péče o krajinu v roce 2009. Na projekt Výsadba liniové zeleně v k.ú. Ledenice poskytlo ministerstvo dotaci ve výši 117 696
Kč, která pokryje 80% nákladů, zbylých 20% uhradí městys Ledenice
ze svého rozpočtu. V rámci tohoto projektu byly stromořadím osázeny
následující lokality:
1) polní cesta nad zatáčkou u výrobní haly Ledenického nábytku směrem k Mysletínu. Vysázeno zde bylo v jednostranné linii 105 ks
lípy malolisté (stromy ve velikosti cca 180 cm)
2) polní cesta za benzínovou pumpou k rybníku Kačerovec.
Vysázeno zde bylo v jednostranné linii celkem 31 ks ovocných stromů ,
vysokokmenů.
Všechny stromky byly ukotveny ke dvěma kůlům, opatřeny ochranou proti okusu, obsypány mulčovací kůrou a dostatečně zavlaženy.
V minulé úspěšné žádosti byla stromořadím osázena polní cesta za
čistírnou odpadních vod směrem k rybníku Adamec.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta městyse Ledenice

Nové stromořadí k Mysletínu
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členové:
Jana Fraňková, Zdenka Sládková
místní knihovna Zborov:
předseda: Helena Juříková,
členové: H. Korčáková, H.Tůmová
SDH Ledenice:
předseda: Stanislav Bláha,
členové: Mgr. Vladislav Šesták, Karel
Musil
SDH Zborov:
předseda: František Vazač,
členové: Stanislav Janouch, Václav Levý
SDH Ohrazení:
předseda: Karel Nebáznivý,
členové: Jaroslav Dvořák, Pavel Malý
SDH Zaliny:
předseda: Jiří Viktora,
členové: Stanislav Bláha, Pavel Viktora
SDH Ohrazeníčko:
předseda: Lucie Hinterhölzová, Václav
Vacek, Petr Hronek

INFORMACE OBČANŮM
Místní knihovna v Ledenicích
bude ve čtvrtek 19. listopadu uzavřena
z důvodu čerpání řádné dovolené.

Královský nástroj mezi námi
Co se skrývá pod tímto názvem? Možná má doma někdo z vás
keyboard nebo elektronický klavír. Varhany v tom pravém slova
smyslu nemá doma nikdo. Ne snad, že by je nikdo nechtěl, ale domů
se prostě nevejdou, a i kdyby se vešly, k hraní potřebují i dostatečný
akustický prostor.
Je to zkrátka a dobře královský nástroj s různou silou jednotlivých rejstříků, s mnoha barvami hlasu od vysokých píšťalek po basové tóny pedálů. Je proto dobře si jich vážit a být rádi, že v našem
městysi takovou vzácnost máme.
V letošním roce se podařilo za pomoci MAS Sdružení Růže
v rámci evropského programu Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova získat prostředky k restaurování našeho
vzácného nástroje. Na doporučení českobudějovického organologa
PhDr. Víta Honyse byla tato práce svěřena varhanáři ing. Martinu
Poláčkovi, který varhany restauroval, konzervoval a naladil.
V adventní době nás čeká nyní krásná příležitost slyšet nástroj
opět v jeho plné síle. Nástroj přijede rozeznít profesorka konzervatoře v Českých Budějovicích a Plzni Mgr. Jitka Chaloupková. Věříme, že tuto jedinečnou příležitost si nenecháte ujít.
Při této příležitosti bych rád poděkoval všem, kteří se jakkoli podíleli na uskutečnění tohoto díla.
Pavel Poláček, jáhen

Ke Kačerovci
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Školce už se chystá střecha
Podrobné informace o průběhu přestavby a náhradním provozu mateřské školy přineseme v prosincovém vydání Ledenického zpravodaje.
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci listopadu oslaví své jubileum:
70 let
Stanislava Hátová z Ledenic
80 let
Zdeněk Pelikán z Ledenic
81 let
Eliška Bendíková z Ledenic
82 let
Štěpán Mejta z Ledenic
Marie Kudrlová z Ledenic
83 let
Růžena Nechanická z Ledenic
84 let
Jiří Fyrbach z Ledenic
85 let
Václav Šimek z Ledenic

Stručné dějiny hřbitova v Ledenicích
Každoročně si v tomto podzimním čase
připomínáme slavnost Všech svatých (1. 11.)
a Památku zesnulých neboli Dušičky (2. 11.),
se kterými souvisí uctění již nežijících blízkých osob a návštěva hřbitova. Právě historii
ledenického hřbitova si nyní v krátkosti připomeňme, protože se jedná o velmi zajímavou
kapitolu z dějin našeho městyse.
Pohřbívání zemřelých jedinců doprovází
lidstvo odjakživa a bylo zpočátku v režii různých pohanských rituálů a zvyků. Za nejstarší
pohřebiště v Ledenicích tedy můžeme považovat slovanský mohylník z 8. století našeho
letopočtu na Vápenickém kopci, kde odpočívají dávní a zřejmě vůbec první obyvatelé širokého okolí.
O počátcích a existenci vlastního hřbitova
v Ledenicích dlouhou dobu vůbec nevíme. Je
více než pravděpodobné, že krátce po založení
středověké osady (13.–14. století) sloužila
k pohřbívání plocha okolo kostela, tak jak bývalo v českých zemích ovlivněných již plně
křesťanstvím běžné. K roku 1712 máme zprávu o stavbě budovy využívané jako márnice
(uložení nebožtíkova těla před pohřbem) a
kostnice (uložení kostí vyzvednutých ze země
pro získání nového hrobu). V roce 1780 však
zřejmě přestal hřbitov vyhovovat a byla hledána nová alternativa. Na zkoušku se pohřbívalo
„asi 180 metrů od kostela při mysletínské cestě.“ Umístění lokalizuje jiný pramen přesněji
– „za městečkem vlevo od cesty k Mysletínu
asi 820 kroků od kostela.“ Do země byla uložena čtyři těla, avšak kvůli spodní vodě bylo
od dalšího pohřbívání na tomto místě upuštěno a dál se pokračovalo s ukládáním nebožtíků ke kostelu.
V té době vydal v rámci svých reforem císař Josef II. několik nařízení týkajících se hřbitovů. Mj. byla předepsána hloubka hrobů,
stanovena délka, po kterou se nesmí čerstvý
hrob otevírat (deset let), dále bylo přikázáno
hřbitovy přestěhovat mimo zástavbu obcí a pohřbívat se mělo v pytlích namísto dřevěných

rakví (poslední příkaz byl pro odpor veřejnosti
odvolán). Pro dějiny pohřebnictví je nejdůležitější výnos o přemístění hřbitovů, který však
u nás nenašel odezvu a celý problém, jenž postupně narůstal do neúnosných rozměrů, se definitivně podařilo vyřešit až po téměř 200 letech.
Mezitím byla v roce 1807 postavena nová
ohradní zeď a roku 1870 nechal ledenický farář
Karel Müller rozšířit stávající hřbitov směrem
k faře, čemuž musela ustoupit část farského
dvora. Tak se celková rozloha hřbitova vyšplhala na současným 33 arů (včetně stavební
parcely kostela). O snahách založit nový hřbitov se opět dovídáme roku 1880, tentokrát
bylo vyhlédnuto místo na „Králíků louce“ za
kostelem, kde se při orání nalezlo několik kostí, ale nakonec tu hřbitov nevznikl. U okraje
louky byly v roce 1892 alespoň uloženy kosti
pokračování na str. 5

Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Karlem Králem z Ledenic,
zemřel dne 23.10.2009 ve věku 63 let.
t s paní Miloslavou Slepičkovou
z Ledenic, zemřela dne 26.10.2009
ve věku 80 let.
t s panem Jindřichem Sikorou
z Ledenic, zemřel dne 26.10.2009
ve věku 63 let.

VZPOMÍNÁME
Dne 17.10.2009 již tomu bylo 10 let, co nás
navždy opustil manžel a tatínek pan Stanislav Štěrba z Ledenic.
Věnujte tichou vzpomínku.
Vzpomíná Hana Svobodová (Štěrbová)

Letecký pohled na nový ledenický hřbitov (foto Martin Vavera, www.zevzduchu.hostuju.cz)
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Program RC Ledňáček - listopad 2009
w Středa 4. 11. od 10.00 do 12.00

Výtvarné či didaktické hrátky
w Pondělí 9. 11. od 16.30 do 18.30

w Středa 18. 11. od 10.00 do 12.00

Výtvarné či didaktické hrátky
w Pondělí 23. 11. od 16.30 do 18.30

Obrázky z korálků

Kraví dekorace

Z korálků si poskládáme různé tvary a pak
z ůnich pomocí maminčiny žehličky vyrobíme trvanlivou destičku.

Obdarujte své blízké krávou vlastní výroby,
takový dárek zaručeně udělá radost.

w Středa 11. 11. od 10.00 do 12.00

w Středa 25. 11. od 10.00 do 12.00

Výtvarné či didaktické hrátky

Výtvarné či didaktické hrátky

w Pondělí 16. 11. od 16.30 do 18.30

w Pondělí 30. 11. od 16.30 do 18.30

Tluče bubeníček

Vystřihovánky z papíru

Tanečky, písničky, říkadla a hraní na hudební nástroje pro nejmenší děti.

Přijďte si zařádit s nůžkami, vyrobit něco
pěkného s námi zvládne každý.

Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost je dobrovolný.
Program i herna jsou přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let.

Stručné dějiny hřbitova
(pokračování ze str. 4)
umístěné dosud v přeplněné kostnici, na což
upomíná litinový kříž u cesty k rybníku Lazna,
který informuje o tom, že „zde pochováni jsou
kosti farníků zdejších.“
Na přelomu 19. a 20. století byly několikrát
prováděny drobné opravy na kostele, faře i
hřbitovní zdi (např. v roce 1889, kdy byl také
prolomen druhý vchod, v roce 1899, 1909 či
1916) a na přetřes se dostalo také přemístění
hřbitova. Nejprve v prosinci 1901 vyzvalo
Okresní hejtmanství v Českých Budějovicích
patronátní úřad v Třeboni jako dohlížitele nad
farností, aby „zavedl jednání o rozšíření posavadního hřbitova nebo zřízení nového.“ Výzva však nebyla respektována, protože prý
nebylo, trochu překvapivě, „nic známo o tom,
že by posavadní hřbitov v Ledenicích nedostačoval.“
Další příkaz z budějovického hejtmanství
(31. 10. 1912) byl již adresován přímo ledenickému starostovi Josefu Dudovi. V něm
úřad vybízí Dudu, aby „zřízení nového hřbitova uspíšil a podal zprávu o krocích těch učiněných do 1. prosince 1912.“ Je upozorněn, že
dosavadní hřbitov nemá potřebnou rozlohu a
„vykopávají se proti zákonu na něm mrtvoly
předčasně.“ Zpráva končí apelem na rychlé
vyřízení celé věci a hrozbou trestního řízení.
Duda poukázal na to, že do navrhovaného data
s touto problematikou nic neudělá a vymlouval se na to, že „spodek zdejší půdy jest ohnivzdorná hlína jílovitá, která naprosto ku
pohřbívání mrtvol se nehodí.“ Přesto uvedl, že
menší zkušební průzkumy byly zahájeny, nicméně kvůli blížící se zimě mohou pokračovat
až zase zjara. Vyhlédnutý prostor severně od
kostela, tedy opět na již diskutované Králíků
louce, se jevil jako nejvhodnější i tentokrát.

www.rclednacek.cz

Celá záležitost ale zřejmě vyšuměla, snad byla
narušena i vypuknutím první světové války a
další hlasy volající po zřízení nového hřbitova
v Ledenicích se ozvaly až po roce 1918.
Nový farář Kroiher, mj. také senátor ČSR,
publicista a národohospodář, který měl řadu
moderních myšlenek, ovšem o rušení stávajícího hřbitova nechtěl ani slyšet. V roce 1931
tak byla opět pouze upravována hřbitovní zeď.
Založit odpovídající pohřebiště bylo možné
až po Kroiherově smrti. Regulační plán obce
z roku 1948 počítal se zřízením hřbitova tam,
kde se dnes nachází ledenický sportovní areál, ale nakonec byl v roce 1950 jako nejlepší
prostor vybrán pozemek na „Láníků vršku“
severovýchodně za městečkem při silnici na
Třeboň. Dne 1. března 1951 zde hrobník František Krofika provedl kopání pěti zkušebních
hrobů. S pohřbíváním se tady započalo 1. srpna 1962 a trvá dodneška. Hřbitov má rozlohu
5 180 m2 a je na něm k dispozici 866 hrobových míst. Uprostřed stojí budova obřadní
síně postavená v letech 1974–1976 na místě
jednoduché kaple z 50. let 20. století.
Na starém hřbitově u kostela se občas pohřbívalo do roku 1981 a zrušen byl v roce
1991. Součástí této úpravy byla i rekonstrukce
obvodní zdi a vchodu do kostela. Plocha hřbitova byla zcela zplanýrována, zůstalo zde pouze
čtrnáct litinových křížů (převážně zrezivělých), několik kamenných pomníků a desek na
zdi, z nichž řada je osazena druhotně. Dodnes
zde objevíme např. hroby Františka Jana Kroihera (1871–1948), dlouholetého starosty Jana
Sládka (1839–1912), učitele Jana Bednáře
(1859–1892) či obětí první světové války Václava Školky ze Zborova (1886–1914) a bratrů
Františka (1882–1914) a Jana (1890–1915)
Vackových z Ohrazeníčka.
Bc. Jiří Cukr
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Vážený pane starosto,
rádi bychom velmi poděkovali všem hasičům, kteří pomáhali při požáru na Hradě,
dne 17. října 2009.
Prosím vyjádřete jim náš dík za velmi brzký příjezd a vysoce profesionální výkon.
Také děkujeme Vám a všem sousedům,
kteří nám nabídli svou pomoc.
S pozdravem Jiří Kräussl, Ledenice

PRAVIDELNÁ

VEČERNÍ
KERAMIKA
V RC LEDŇÁČEK
Keramické tvoření pro každého. Probíhá jednou za dva týdny ve středu (11.11. a
25.11.) od 19 do 21 hod v RC Ledňáček.
Cena 50,- Kč/hodinu + 20,- Kč za 1 kg
hotového výrobku
Několik večerů vede keramička Hana
Štarková, mimo jiné lektorka z borovanské
dílny Nazaret, s manželem vlastní keramickou dílnu Štark.
Není nutno se přihlašovat předem, lze
přijít kdykoliv a něco pěkného si vyrobit.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
¡ 3. října pořádala naše ZO poslední 15. setkání heligonek v hasičárně Borovany jako
vzpomínku na zakladatele borovanských
heligonek pana Františka Koubu. Potěšilo
nás, že návštěvníky heligonek byli nejenom
občané z Borovan a okolí, ale i milovníci
heligonek, kteří znali pana Koubu. Přijeli
třeba z Kaplice, od Č. Krumlova, z Vodňan
a Želetavy. Všem návštěvníkům děkujeme
za účast, jistě si pochutnali na domácích koláčcích a odnesli si také něco z tomboly.
Bylo to hezké a přátelské setkání, při kterém jsme si společně s heligonkáři i zazpívali. Heligonky v Borovanech končí, ale
vzpomínky na jejich setkání nám zůstanou
v paměti. Poděkování členkám i všem ostatním, kteří přispěli do tomboly nebo napekli
koláče. Za příspěvky poděkování městu Borovany, Mgr. Ludmile Brůhové – Rehabilitační a regenerační centrum Borovany, Petru
Pilátovi – Lassesberger a.s. Borovany, paní
Tomáškové za květiny heligonkářům.
Za kolektiv, který se podílel na setkání heligonkářů, děkuje předsedkyně.
¡ Členská schůze ZO se koná 19. listopadu
v klubovně podzámčí Borovany od 14.00 hod.
Srdečně zveme všechny členy k poslechu i
tanci zahraje nás člen Jan Mareš.
¡ 21.11. divadlo v Českých Budějovicích –
opereta Ptáčník. Odjezd asi v 16 hod.Přihlášky u pí Havelové na tel. č. 606 180 746.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně
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DRAKIÁDA
V sobotu 10. října se v ledenickém sportovním areálu konal další ročník již tradiční drakiády. Ani letos nám počasí nedopřálo byť jen
svěží větřík, a tak se draci na obloze proháněli
v oblíbeném stylu, kdo rychleji běží, tomu
déle letí. Při takovém pouštění draků dětem
rychle vyhládlo a tak si po soutěži rády pochutnaly na opečených špekáčcích.
Výsledky:
MŠ

1.
2.
3.
4.
5.

Tomáš Horký
Vít Kylian
David Pokorný
Tomáš Candra
Anna Kubínová

ZŠ I. 1. Roman Dědič
Kryštof Míka
Zdeněk Gunar
2. Ondřej Steinhäusl
3. Jaroslav Hauser

Soutěž o nejhezčího draka vyhrál Pavel Bečka z Českých Budějovic

MÍSTNÍ KNIHOVNA v Ledenicích nabízí
svým čtenářům LITERÁRNÍ NOVINKY

ZŠ II. 1. Václav Šrajer
2. Aleš Duda
3. Anna Kylianová
J.F.

Literatura pro děti a mládež:
Jan Balej
– Větvička a ploutvička
Jiří Havel
– Barbánek a já!
Marie Kubátová
– Pohádky lesního ticha
Jiří Žáček
– Kdo nevěří, ať tam běží
Joyce Carol Oates
– Z těch zelených očí jde strach
Enid Blyton – Tajemství spálené chaty
Enid Blyton – Amélie zase zlobí!

Literatura pro dospělé:
Roberts Nora – Srdce oceánu
Robert Ludlum – Rhinemannova výměna
Barbara Cartland – Květy vášně
Sandra Brown – Růžový víkend
Roman Cílek – Úkol pro spolehlivého kata
Bernard Werber – Den mravenců
Joan Liebmann-Smith – Signály těla
Ladislav Špaček – Velká kniha etikety
Zdeněk Krušina – Tajné dějiny světa 1+2

TJ Slavoj Ledenice – oddíl kopané

Drak vlastní výroby Tomáše Candry
z Borovan

Sezóna byla rozehrána dobře, ale v současné době se nacházíme na 5. místě se šestnácti body a pasivním skóre 20:22. Od zápasu v Třeběticích jsme nedokázali naplno bodovat (prohra v T. Svinech 1:2, domácí remíza 3:3
s Lomnicí, nepovedené derby v Borovanech 1:3, prohra 0:1 s N. Včelnicí,), a
to se projevilo nejen v tabulce. K mužstvu se vrátil trenér Vítovec a doufali
jsme, že se s ním vrátí klukům na kopačky pohoda a znovu začnou rozdávat radost
našim fanouškům. Láďovi Šolců děkuji za jeho práci a přeji mu ve sportovním i rodinném životě
hodně úspěchů. Pod vedením staronového trenéra jsme v Kunžaku zvítězili 4:1, doma porazili
Slavonice 3:2, v Olešnici prohráli 1:2, pak přišla domácí výhra se Suchdolem 2:1 a poslední
utkání skončilo debaklem 0:5 v Ševětíně. Jsou to výsledky jako na houpačce, ale i tak široký
kádr jako máme nedokáže nahradit absence Víti Moravce a Jirky Řimnáče. Teď se dá napsat:
„Kdeže loňské sněhy jsou“. Snad se nám v posledních dvou podzimních kolech podaří nějaké
body udělat, abychom měli klidnou zimu a mohli se připravit na jarní odvety.
Zdeněk Vitoušek

Osmdesát minut fotbalu, aneb když se sejdou chlapi z okolí
Blíží se zimní radovánky a mnoho z nás musí pověsit kopačky na
několik měsíců na hřebík. Ještě než se tak stane, ale přišel nápad, udělat
sranda mač jako rozloučení s letošním létem. Původně jsme měli v plánu odehrát poslední zápas naší amatérské sezóny proti týmu FK Břilice.
Utkání bylo domluvené týden dopředu, ale z technických důvodů nám
to „břiličáci“ dvě hodiny před plánovaným výkopem odvolali. Nastala
otázka: co teď? Když jsme všichni byli nabuzení, hřiště bylo připravené, ale soupeř žádný. A tak jsme společnými silami obvolali všechny
kamarády z okolí a nakonec se na hřiště do Radostic během 90 minut
sjelo úctyhodných 26 amatérských fotbalistů. Největší počet osmi hráčů přijel z Ledenic, sedm z Borovan, šest z Mladošovic, pět z Radostic a

jeden z Trocnova. Rovnoměrně jsme se rozdělili podle barvy triček na
týmy FC Bílá Trička - FC Barevná Trička a zápas mohl začít. První poločas vyhrál tým Bílých Triček 1:0, ale po změně stran se ke slovu dostali i barevní a skóre otočili na konečných 3:2. Góly za vítěze dávali
Havelka K. z penalty (Ledenice), Pletka F. (Mladošovice) a Heřman M.
(Borovany). Za poražené dvakrát skóroval borovanský Vašek Tröstl
(1x z penalty). Celé utkání s velkým přehledem odpískal pan Jaroslav
Čech z Ledenic. Za všechny hráče chci poděkovat sdružení FC Jana
Žižky Radostice, které nám umožnilo odehrát na jejich hřišti toto povedené fotbalové utkání.
Michal Heřman
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Nejúspěšnější sezona pro ledenický softbal
Během října vyvrcholila úspěšná sezona ledenického softbalu.
Hned v prvním víkendu tohoto
měsíce měl mužský tým, jako
vítěz Jihočeského přeboru,
šanci utkat se v kvalifikaci o
druhou ligu. Tento turnaj je
tradičně hraný v Kostelci nad
Orlicí za účasti vítězů regionálních
soutěží z celé České republiky a jednoho
druholigového týmu se kvalifikace účastní
díky předposlednímu místu v odehraném soutěžním ročníku. Žraloci Ledenice se ve svém
prvním zápase utkali s Chomutovem Beavers
B. Začátek prvního zápasu se nesl ve znamení
nervozity a ledeničtí se dlouho nemohli v útoku
prosadit. Ve třetí směně se postupně podařilo
stáhnout první bod a naplnit mety. Honza Borovka pak dlouhým homerunem připsal další
čtyři body. Zápas se dostal až do páté směny,
kdy Žraloci završili svůj výkon v úvodním
utkání výhrou rozdílem 10:0.
Druhý zápas s Lednicí se nesl v jiném duchu. Po dobrém začátku jsme šli do vedení 5:1.
Bulldogs se však nevzdali a do zápasu se vrátili v jeho samotném závěru, kdy se jim po chybách vnitřního pole a špatné komunikaci
povedlo srovnat na 5:5 v šesté směně. Žraloci

Argentinský nadhazovač Guido Silbert, hostující za Žraloky na kvalifikaci o 2. ligu mužů

Catcher Petr Čížkovský

Slavící Žraloci po postupu do druhé Českomoravské softbalové ligy mužů.
Stojící zleva: argentinská posila Guido Silbert, Jan Borovka, Jan Chuchma, Kryštof Effenberk,
Petr Frejlach, Tomáš Filip, Vít Pokorný, Matěj Volf, Jiří Korčák, trenér týmu Jaroslav Korčák.
Klečící zleva: Petr Čížkovský, Pavel Doležal, Jakub Staněk, Aleš Pavel, Josef Novák a Filip Fyrbach.
však udrželi klid a v dohrávce 7. směny vývoj
zápasu opět obrátili ve svůj prospěch třemi
hity v řadě.
Druhý den nás ráno čekají Tigers Kostelec.
Nejtěžší soupeř z celého víkendu je pro nás po
většinu zápasu tvrdým oříškem. Homerunem
Filipa Fyrbacha se nám nakonec podaří dostat
domů dva body. Tigers již dokáží jen v závěru
kontrovat jedním bodem.
Poslední zápas se Sedlčany se nese v klidném duchu, my s chutí pálíme do obrany Pegasů, ti naši obranu nijak zvlášť neohrožují.
Kromě kmenových ledenických hráčů nás
pro celý turnaj posílil i Guido Silbert – mladý
argentinský nadhazovač a účastník mistrovství světa juniorů z loňského roku. Bohužel po
celou podzimní část sezony nám chyběl Pavel
Čermák, který letošní školní rok tráví na střední škole v USA.
Ledenický mužský tým tak potvrdil roli favorita a postoupil do 2. České softbalové ligy
mužů jako historicky nejmladší tým (s věkovým průměrem 18,2). Příští rok se tak druholigové týmy představí v Ledenicích ve třech
hracích víkendech z osmi v základní části a, doufejme, i v následném play-off. Druhou ligu budou kromě Žraloků hrát v příští sezoně ještě:
Tigers Kostelec nad Orlicí (druhý postupivší
z kvalifikace), Univerzita Brno,
MFF Neratovice, Iuridica Praha, Softball Pardubice, Painbusters Most, PV Praha a Kotlářka
Praha, sestupivší z extraligy.
O víkendu 23.-25.10. se
odehrálo play-off extraligy kadetů, tedy smíšených družstev
do 16 let. Turnaj v podstatě
supluje mistrovství republiky.
Mladí Žraloci patřili rozhodně
k jednomu z favoritů celé soutěže. Složitý herní systém znamenal, že náš tým mohl za
víkend odehrát až 8 zápasů.
Rozhodli jsme se proto v pátečních a sobotních soubojích šetřit důležité hráče do nedělních
vyřazovacích zápasů, kde se

rozhodovalo o medailistech a poražených.
Silný ledenický tým i tak vyhrál všechna 4 svá
sobotní utkání a mohl se připravovat na nedělní těžké boje. V nich jsme narazili v semifinále nejprve na Chomutov Beavers. Silný
tým posílený o pardubické hráče a s koučem
reprezentace juniorů Martinem Chmelíkem
byl těžkým soupeřem. Žralokům se však hned
v úvodu povedlo několika hezkými zákroky v
poli udržet čisté konto a naopak v útoku body
přidat. Skóre se pak dařilo navyšovat i v dalších směnách. Chomutov byl proti Petru Frejlachovi na nadhozu ledenických bezzubý. Po
šesti směnách se pak zápas dostal do koncovky a sice 8:1 pro ledenické. Výhrou v semifinále jsme si zajistili zisk minimálně stříbrných
medailí. O ty zlaté jsme se ve finále poprali
v zápase s Hrochy z Havlíčkova Brodu. Tomu
dominovaly obrany na obou stranách. Tu ledenickou opět hájil na nadhazovacím prkně Petr
Frejlach, za Havlíčkův Brod se pálkařům Žraloků postavil Adam Vokál. Po třech směnách
bez bodu na obou stranách se Havl. Brod dostává po odpalu do zadního pole do jednobodového vedení. My dorovnáváme v páté směně.
Havlíčkův Brod pak několika odpaly ze začátku šesté směny opět strhává skóre na svou
stranu a to poměrem 3:1. V dohrávce šesté
směny na pálce ledeničtí již odpovědět nedokáží a stávají se tak druhým místem Vicemistry
České republiky do 16 let 2009. Třešničkou na
dortu je pak ocenění Nejlepší nadhazovač
mistrovství republiky pro Jiřího Korčáka.
Ledenická softbalová sezona tak byla
veleúspěšná. V červnu Žraloci obhájili třetí
místo z mistrovství České republiky juniorů,
žáci základní školy pak vybojovali stříbrné
medaile na mistrovství ČR základních škol.
Na přelomu června a července se v Ledenicích konalo mistrovství Evropy juniorů 2009,
na kterém český národní tým získal stříbrné
medaile. V závěru sezony pak mužský tým
postoupil do druhé nejvyšší soutěže a z posledního letošního turnaje – play-off hráčů do 16 let
přivážíme opět stříbro. Ledenický softbal se
pokračování na str. 8
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Nejúspěšnější sezona...
(pokračování ze str. 7)
tak již nadobro usadil mezi českou softbalovou elitou, přestože poslední krůček nám ještě
přeci jen chybí.
Hráči Žraloků letos opět reprezentovali
městys Ledenice i na mezinárodních turnajích. V dresu českého národního týmu se na
ME juniorů představili Jakub Staněk, Kryštof
Effenberk, Pavel Čermák a Petr Frejlach. Pavel Čermák navíc získal cenu pro nejlepšího
pálkaře Evropy. Jako trenér nadhazovačů
u týmu juniorů působí navíc Jaroslav Korčák.
V širším výběru do 19 let jsou navíc Jiří Korčák a Matěj Volf. Veronika Čermáková pak
reprezentovala Českou republiku na světovém
poháru dívek do 16 let, který se v srpnu konal
v Praze.
Nezbývá než poděkovat všem divákům a
sponzorům, protože bez jejich podpory by celé
naše snažení bylo o mnoho složitější. Tímto
také zveme všechny na náš stadion Shark’s Bay
i v sezoně 2010, kdy budeme v nových soutěžích vaši podporu opět potřebovat.
RNDr. Hana Korčáková, CSc.
Bc. Jaroslav Korčák

KADETI: stojící zleva: Tomáš Guth, Viktor Chuchma, Zuzana Hoštičková, Dan Pokorný, Michaela Egnerová, Veronika Čermáková, Jiří Korčák, trenér Jaroslav Korčák, klečící zleva: Václav
Chuchma, Kryštof Effenberk, Jakub Staněk, Jana Borovková, Petr Frejlach, Matěj Volf

JAK VYPADALA SOFTBALOVÁ SEZÓNA 2009
a co jsme všechno odehráli?
1) teebal (děti do 10 let)

¡ teebalovou miniligu našeho oddílu
¡ několik přátelských zápasů s Hlubokou n. Vl.
¡ Open M-ČR v teebalu, Choceň – 7. místo

2) kadeti B (děti do 14 let)
¡
¡
¡
¡

Jihočeská krajská soutěž kadetů – 2. místo
2. kadetská celostátní liga (odehrány 4 turnaje) – 7. místo
celostátní žákovská liga (odehrány 4 turnaje) – 7. místo
finálový turnaj ligy žáků (M-ČR), Kostelec nad Orlicí –
7. místo

3) kadeti A (do 16 let)

¡ celostátní kadetská extraliga (8 turnajů) – 3. místo
¡ finálový turnaj extraligy kadetů (M-ČR), Praha – 2. místo

4) juniorky

¡ Jihočeská krajská soutěž žen - 1. místo
¡ několik dalších turnajů (mezinárodní turnaj v Hluboké n.
Vlt. 2. místo, Krčanda Praha, 3. místo, Turnaj ligy kadetek Praha 5. místo)

Žáci na finálovém turnaji žáků 11.10.2009 v Kostelci na Orlicí

5) muži - junioři
¡
¡
¡
¡

Jihočeská krajská soutěž – 1. místo
M-ČR juniorů, Kostelec nad Orlicí – 3. místo
Interpohár (4 turnaje) – 3. místo
výhra kvalifikace o 2. celostátní ligu

Dále jsme uspořádali:

¡ Mistrovství Evropy juniorů v Ledenicích,
¡ 5 denní prázdninové soustředění teebalu, kadetů A a B,
juniorek a roztleskávaček v Hluboké nad Vltavou
¡ zájezd pro rodiče a děti do Babylonu v Liberci
¡ 3 brigády na hřišti
¡ sázení stromků na hřišti
¡ na hřišti proběhla 3 softbalová soustředění

Jak vidíte, není toho vůbec málo. Na toto vše potřebujeme nemalé finanční prostředky, ale také spoustu energie a chuti
něco dokázat a něco obětovat.
RNDr. Hana Korčáková, CSc., Bc. Jaroslav Korčák

Z letního soustředění v Hluboké nad Vltavou
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ODPADOVÝ SLOUPEK ... aneb Co o odpadech možná nevíte
Díl 6. Třídění a využití nápojových kartonů
w Obyvatelé Jihočeského kraje se postupně zapojují i do třídění nápojových kartonů (krabic od
mléka, džusů apod.), ale v loňském roce činil průměr na jednoho obyvatele jen necelé tři vytříděné nápojové kartony za rok.
w Nápojové kartony se skládají ze tří materiálu: papíru, hliníkové folie a polyethylenové folie.
Zpracovávají se hlavně v papírnách stejně jako sběrový papír, tj. rozvlákňují se v rozvlákňovači a využívá se z nich papírová složka, která činí až 75 % hmotnosti obalu. Papír, ze kterého
se nápojové kartony vyrábějí, je totiž velmi kvalitní a papírny ho používají pro výrobu nových
papírových obalů, zejména lepenkových krabic.
w Alternativou je využití nápojových kartonů k výrobě stavebních desek – tu lze považovat za
100% recyklaci. Nápojové kartony se rozdrtí na malé kousky a na speciální lince se při teplotách okolo 200 °C lisují do desek, které mají podobné použití jako sádrokartonové desky. Takovouto linku naleznete v Hrušovanech u Brna a s deskami se můžete setkat u vybraných
prodejců stavebnin.

K U L T U R N Í ,

S P O L E Č E N S K É

Ó 9. listopad – pondělí
ZDRAVÁ OBEC – VĚC VEŘEJNÁ
(jak chránit své životní prostředí)
Z historie ochrany přírody v jižních Čechách, možnosti zapojení veřejnosti do procesů rozhodování o životním prostředí
Začátek: v16 hod. ve farním sále.
Možnost hlídání dětí v RC Ledňáček
Pořádá RC Ledňáček

Ó 12. listopad – čtvrtek
K výročí 17. listopadu
pořádá Místní knihovna Ledenice
ČTENÍ Z KRONIKY
o letech 1989 – 1993 v Ledenicích
Čte: Bc. Jiří Cukr – kronikář městyse
Kde: Místní knihovna Ledenice

–––

MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ LEdenice
začátek 17.00 hod., Divadelní sál Ledenice

Ó pátek 4.12
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
VE ZBOROVĚ
začátek v 17.00 hod.
Program: ohnivá show – předvede Al Dahar, kejklířské vystoupení Vojty Vrtka, nadílka, čertovská tombola, hňostroj
Punč ( i dětský), grilované klobásky a další
občerstvení bude připraveno.
Srdečně zvou Voharčíkovi

Ó pátek – sobota 4. – 5.12.
ADVENTNÍ VÝSTAVA
pořádá: MC Ledňáček Ledenice, bližší informace na plakátech a na www. rclednacek.cz

S P O R T O V N Í

Ó 14. listopad – sobota
ZBOROVSKÁ
MARTINSKÁ ZÁBAVA
Kde: Zborovská Bumbálka
Začátek ve 20.00 hod.
Vstupné: 70,- Kč, Hraje S.A.M
Srdečně zve SDH Zborov

Ó 15. listopad – neděle
U příležitosti 20. výročí
od sametové revoluce
pořádá městys Ledenice
KONCERT SESTER KŘÍŽOVÝCH
Radka Křížová – soprán, housle
Marcela Křížová – klavír
Začátek v 19.00 hod.
Kde: Divadelní sál Ledenice

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

Ó úterý 1.12.

A

–––

P O Ř A D Y

Ó 19. listopad – čtvrtek
Koncert žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Kde: Divadelní sál Ledenice
Začátek: 17.00 hod.
Vstupné: dobrovolné

Ó 20. – 22. listopad – pátek až neděle
ZVĚŘINOVÉ HODY –
RESTAURACE NA PLÁCKU
v sobotu 21.11.
hraje COUNTRY FOTERS od 20 hod.

Ó 27. listopad – pátek
DISKOTÉKA VE ZBOROVĚ
začátek 20.30 hod.
hraje: DJ TOM
vstupné: 40,- Kč

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

Ó sobota 5.12.
TRADIČNÍ LEDENICKÝ MIKULÁŠ
začátek 17.00 hod. – náměstí Ledenice

Ó sobota 12.12.
KRÁLOVSKÝ NÁSTROJ MEZI NÁMI
koncert adventní varhanní hudby
začátek 17.00 hod.
kostel sv. Vavřince v Ledenicích
účinkuje: Mgr. Jitka Chaloupková
První předvedení nástroje po jeho restaurování provedené varhanářem Ing. Martinem
Poláčkem za finanční podpory Programu
rozvoje venkova.

Ó neděle 13.12
VÁNOČNÍ NADÍLKA
S POHÁDKOU O VODNÍ VÍLE
začátek 15.00 hod.
Divadelní sál Ledenice, vstupné dobrovolné

–––

Ó čtvrtek 17.12.
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ,
ZUŠ A MŠ LEDENICE
začátek 17.00 hod.
Divadelní sál Ledenice
vstupné dobrovolné

Ó čtvrtek 24.12.
KOLEDY
POD VÁNOČNÍM STROMEM
začátek ve 21.40 hod.
náměstí Ledenice

Ó neděle 27.12.
VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
začátek 18.00 hod.
Kostel sv.Vavřince v Ledenicích
Účinkují: Jihočeské pěvecké sdružení, Komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense a sólisté
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH

ADVENTNÍ KONCERT – BOROVANY

35. KONCERTNÍ SEZÓNA 2009 – 2010
254. – 259. hudební večer

Od 1. prosince předprodej v drogerii U Žaludů v Ledenicích.
Vstupenky zakoupené v předprodeji jsou za zvýhodněnou cenu
80 Kč, na místě 100 Kč. Děti vstup zdarma.
více informací:
město Borovany, tel.: 387 001 351, kultura@borovany-cb.cz

Ó 4. listopadu – Martin Vojtíšek
Pocta Frederyku Chopinovi, klavírní recitál
Ó 16. prosince – Gentlemen Singers
Vánoční koncert
Ó 20. ledna – Smetanovo trio
Jan Páleníček – violoncello
Jitka Čechová – klavír
Jana Vonášková – Nováková – housle
Ó 10. února – Pražské kytarové kvarteto
Marek Velemínský, Václav Kučera
Jan Tuláček, Patrick Vacík
Ó 3. března – Graffe quartet a Igor Ardašev
Štěpán Graffe – I. housle, Lukáš Bednařík – II. housle
Lukáš Cybulski – viola, Michal Hreňo – violoncello
Igor Ardašev – klavír
Ó 7. dubna – Jana Lahodná – klarinet, Irena Černá – klavír
Kulturní dům Trhové Sviny, středa 19.00 hod.
Koncerty jsou pořádány za finanční podpory Jihočeského kraje
Informace: ZUŠ T. Sviny,
tel. 386 322 487, e-mail: zusts@quick.cz
Předplatné je vhodným dárkem pro Vaše blízké!

Třeboňští pištci a Jen tak tak
neděle 13.12. od 17.00 hod., Kulturní dům Borovany

MO ČRS Ledenice pro vás připravuje
ve dnech 21. a 22. prosince u rybníka Lazna.
Bližší informace v prosincovém vydání Ledenického zpravodaje.
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
l

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví
Bílina zaplachtovanými kamiony

l

brikety pytlované

l

hnědé uhlí

l

uhlí ořech 2 - Bílina

l

brikety

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!

tel.: 387 995 427, 607 100 980
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 hod. 11.30 – 16.00 hod
sobota 7.00 – 12.00 hod.

REKONDIČNÍ MASÁŽE
Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA
St

Po, Pá 8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
Út, Čt 8.00 – 18.00 hod.
So
dle objednání

PEDIKÚRA NA OBJEDNÁNÍ

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

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

Simona Pelikánová – fyzioterapeut, Mysletínská 386, Ledenice

Informace a objednávky: mob. 606 742 040
V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
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PŮJČOVNA, VÝROBA
A PRODEJ

DÁMSKÝCH
SPOLEČENSKÝCH
ODĚVŮ
SALON PETRA, Zborov 3
tel. č. 777 342 929
Šití šatů:
w svatebních
w pro závodní tancování
w pro břišní tance, ...

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!

Kompletní servis
na trhu s nemovitostmi
REALITY ZA REÁLNÉ CENY
Přenechte nám starosti s prodejem své
nemovitosti.
Odhad nemovitosti zdarma.
Tel.: 774 721 319, 387 718 383
E-mail: balrea@seznam.cz
www.balrea.cz
Žižkova třída 12, 1. patro, č. dv. 129
370 00 České Budějovice

Ledenický zpravodaj vydává městys Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům městyse Ledenice, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na ÚM Ledenice v úředních hodinách a v Místní knihovně. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová.
Náklad 970 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

