Červen 2008

CO VÁS ZAJÍMÁ?
Pane starosto, do programu posledního jednání Zastupitelstva městyse Ledenice byla
zařazena i problematika týkající se nedostačující kapacity mateřské školy. Můžete čtenářům k tomuto říci něco bližšího?
Ano, je pravda, že se zastupitelé zaobírali
tímto problémem a já jako starosta jsem byl
pověřen zadat odborné firmě zpracování studie o možnostech provedení stavebních úprav
vedoucích k navýšení kapacity v mateřské
škole. Současně zastupitelstvo pověřilo ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice zpracováním průzkumu zájmu – tj. počtu dětí narozených,
přistěhovaných či osvojených s trvalým bydlištěm v Ledenicích a osadách a předpokládaný vývoj těchto čísel v následujících letech.
Co se nyní staví či opravuje?
• V současné době jsou hotové opravy místních komunikací ve Zborově a Ohrazeníčku, které si vyžádaly finanční náklady ve
výši 600.000,- Kč.

MĚSTYS LEDENICE
pronajme od 1.10.2008

Zdarma

• Dále mohu všechny občany s radostí pozvat na slavnostní otevření nového softballového a fotbalového hřiště ve sportovním
areálu v Ledenicích, které proběhne v pátek
13. června (blíže viz. pozvánka na str. 5)
Toto sportoviště se začalo budovat v říjnu
roku 2006 a právě v červnu bude předáno
sportovcům do užívání.
Tímto slavnostním otevřením byla ukončena
výstavba jedné velké stavby, začne se v Ledenicích se stavbou „něčeho dalšího“?
Počátkem měsíce června dojde k zahájení
nejrozsáhlejší stavební akce tohoto roku v Ledenicích, kterou je výstavba II. etapy obtokového kanálu. Stavba se napojí na ukončenou
I. etapu obtokového kanálu u benzinové pumpy a povede nad objekty zemědělské společnosti k Mysletínské ulici a dále pak směrem
pod provozovnou Ledenického nábytku (viz.
mapka).
Realizací díla dojde k završení významné
části protipovodňové ochrany Ledenic. Do
užívání by mělo být předáno do konce roku
2008. Stavbu zaštiťuje Zemědělská vodohospodářská správa –
pracoviště Jindřichův Hradec a finanční náklady okolo 10 mil. Kč
jsou hrazeny z prostředků Ministerstva zemědělství ČR z programu „Podpora prevence před
povodněmi“.
V průběhu stavby dojde k přesunu velkého množství zeminy,
zvýšenému množství a pohybu
nákladních automobilů, dopravnímu omezení a zcela nevyhnutelně i k občasnému znečistění
vozovek.
Prosím proto obyvatele o shovívavost a trpělivost s omezeními
souvisejícími s výstavbou obtokového kanálu.
Pane starosto, děkuji za rozhovor

INFORMACE ČTENÁŘŮM
• příští vydání Ledenického zpravoda-

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.

•

je bude dvojčíslo na měsíc červenec a
srpen. Vyjde v prvním týdnu měsíce července. Prosíme o zaslání příspěvků i na
měsíc srpen do 25. června 2008.
otevírací doba Místní knihovny
v Ledenicích v červnu:
pouze čtvrtky od 12 do 18 hod.

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 7.5.2008
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 závěrečný účet městyse Ledenice za rok
2007 bez výhrad dle ustanovení § 17
odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.
 finanční vztah rozpočtu zřizovatele městyse Ledenice k rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice pro rok 2008
 rozpočet ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice pro
rok 2008
 odpisový plán ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
na rok 2008
 půjčky z fondu rozvoje bydlení v roce
2008 žadatelům:
Antonín Chadima – částka 215.000,- Kč
na dům v Ledenicích: na obnovu střechy, izolace domu, fasády domu a koupelny
Slavomír Vaněk – částka 185.000,- Kč
na dům v Zalinech: na obnovu střechy,
fasády domu, koupelny a ekologické vytápění
Půjčky budou poskytnuty za podmínek
stanovených komisí pro rozvoj bydlení
uvedených v zápisu z porady ze dne
19.3.2008. Na účtu Fondu rozvoje bydlení je pro rok 2008 k dispozici celkem
400.000,- Kč
 zadání výběrového řízení malého rozsahu na opravu výklenkové kaple na Sv.
Voršile v k.ú. Zborov a jmenuje členy
hodnotící komise: František Jelínek,
Ing. Michal Vazač a Helena Juříková
 pořízení změny č. 1 územního plánu městyse Ledenice (dále jen „změna“) dle § 6
odst. 5 písm. f) a § 44 písm. a), d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona
č. 68/2007 Sb. (dále též jen „stavební
zákon“), která se bude pořizovat z vlastního podnětu a na návrh právnické osoby.
Jelikož je pořízení změny výhradní potřebou všech navrhovatelů, je podmínkou
pořízení změny částečné uhrazení nákladů na zpracování a na mapové podklady
změny (dle § 45 odst. 4 stavebního zákona) právnickou osobou jako navrhovapokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1















telem, a to částky 90.000,- Kč za zpracování a
mapové podklady změny
zastupitele městyse Jiřího Benedu dle § 6
odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování
(např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 49 odst. 1,
§ 53 odst. 1 stavebního zákona) po celé
funkční období tohoto zastupitelstva
uzavření smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti při pořizování změny č. 1
územního plánu městyse Ledenice pro Úřad
městyse Ledenice) dle § 6 odst. 6 písm. b)
stavebního zákona se společností UPLAN,
s.r.o., jejíž pracovník splňuje kvalifikační
požadavky pro výkon územně plánovací
činnosti dle § 24 odst. 1 stavební zákona.
(návrh k pořízení změny č. 1 územního plánu městyse Ledenice – příloha č. 15)
záměr realizace projektu „Výstavba nového
školního pavilonu pro potřeby výuky pracovního vyučování a pěstitelských prací“
včetně předfinancování a financování tohoto projektu v roce 2009 a 2010
bezúplatný převod pozemků (ostatní komunikace) v k.ú. Ledenice o celkové výměře
2
15 672 m od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví městyse Ledenice, dle přílohy zápisu
směnu pozemků parc.č. 193/53 díl a), díl b)
zahrada a část parc.č. 4609/12 ostatní komu2
nikace o celkové výměře 2951 m v k.ú. Ledenice ve vlastnictví městyse Ledenice oddělené
geometrickým plánem č. 1090-33/2008 za pozemky parc.č. 1194/1 trvalý travní porost
2
o výměře 261 m , parc. č. 1121/5 ostatní
2
plocha o výměře 336 m a parc. č. 1136/2
2
orná půda o výměře 1549 m (pozemek
č. 1136/2 je určen územním plánem k zástavbě), všechny uvedené pozemky jsou
v k.ú. Ledenice ve spoluvlastnictví Antonína Mandy a Milady Mandové
výkup pozemků:
– parc. č. 167/1 ostatní plocha o výměře
2
393 m za cenu dle znaleckého posudku
v k.ú. Ledenice
– parc. č. 167/2 ostatní plocha o výměře
2
683 m v k.ú. Ledenice za smluvní cenu
Vše od vlastníka pozemků pí. Marie Fišerové, bytem Horní Těrlicko za účelem vybudování chodníku pro pěší
výkup pozemku parc. č. 982/4 orná půda
v k.ú. Zaliny od spoluvlastníků Pavla Viktory, Stanislava Bláhy a Jaroslava Klečky
za smluvní cenu s tím, že z rozpočtu městyse
Ledenice bude realizováno pouze vybudování hlavního vodovodního řadu na uvedeném pozemku s termínem do konce roku
2008. Tento pozemek bude sloužit jako přístupová cesta k novostavbám rodinných
domů v Zalinech

 prodej st. pozemku parc.č. 65/2 zastavěná
plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Zaliny žadateli
Jiřímu Pitrovi za smluvní cenu
 prodej pozemků parc. č. 2/67 orná půda
2
o výměře 123 m a část pozemku parc. č. 2/1
orná půda v k.ú. Ledenice ve vlastnictví
městyse Ledenice žadateli Josefu Fenclovi
za smluvní cenu s tím, že žadatel Josef
Fencl zajistí na vlastní náklady zpracování
geometrického plánu na oddělení části pozemku parc. č. 2/1
 prodej pozemku určeného územním plánem
k zástavbě parc. č. 4627/16 ostatní plocha
2
o výměře 143 m v k.ú. Ledenice žadatelům
Zbyňku Slachovi a Věře Krauskopfové za
smluvní cenu
 prodej pozemků parc. č. 194/2 trvalý travní
2
porost o výměře 313 m a parc. č. 4745 os2
tatní plocha o výměře 22 m vše v k.ú. Ledenice žadateli Mgr. Pavlu Koblasovi za
smluvní cenu
 prodej pozemků v k.ú. Ledenice:
parc. č. 344/15 trvalý travní porost o výmě2
ře 45 m a parc. č. 352/8 vodní plocha o vý2
měře 112 m žadateli Pavlu Jindrovi za
smluvní cenu
výkup části parcely PK 81 v k.ú. Zborov
část sv. Voršila od vlastníka Jaroslava Vrzala o výměře nutné k provedení oprav kaple sv. Voršily za cenu určenou znaleckým
posudkem, který vlastním nákladem zajistí
městys Ledenice. Důvodem výkupu je možnost čerpání dotace na opravu památné kaple
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok 2007 od
Krajského úřadu, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ze dne 16.4.2008 a
přijalo tato opatření k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření
Zastupitelstvo městyse ukládá:
 předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva městyse zajistit provedení veřejnosprávní
kontroly příspěvků poskytnutých z rozpočtu
městyse v roce 2007 kontrolním výborem zastupitelstva, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Termín do 30.6.2008
 hlavní účetní městyse:
– vést pronajatý majetek státu na základě
nájemních smluv na podrozvahových účtech dle ČÚS č. 501, 4.1 písm. b)
– v průběhu roku 2008 věnovat zvýšenou
pozornost při provádění povinných rozpočtových opatřeních tak, aby nedošlo
k porušení ustanovení § 16 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
 starostovi městyse ve smyslu ust. § 13 odst.
1 zákona č. 420/2004 Sb., podat nejpozději do
15-ti dnů od projednání zprávy o přezkumu
spolu se závěrečným účtem v zastupitelstvu
městyse písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu o přijatých opatřeních k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu a dle ust. § 13 odst. 2 ve lhůtě do
14.7.2008 podat přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření

červen 2008
Zastupitelstvo městyse jmenuje:
 členy hodnotící komise za městys Ledenice
na veřejnou zakázku (zjednodušené podlimitní řízení) na zakoupení hasičské cisternové
automobilové stříkačky. Členové jmenovaní
za městys Ledenice do hodnotící komise:
Mgr. Miroslav Franěk – náhradník František
Jelínek
Mgr. Vladislav Šesták – náhradník Marie
Kolářová
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 informaci starosty městyse o problematice
transformace pečovatelské služby k 31.12.
2008 připravovanou Jč. krajem týkající se
poskytování pečovatelských služeb. Zastupitelstvo městyse doporučuje starostovi jednat se společností LEDAX o.p.s. České
Budějovice o provozování pečovatelských
služeb na území městyse Ledenice od
1.1.2008 na zkušební dobu jeden kalendářní rok 2009
 zprávu předsedy kontrolního výboru Ing.
Michala Vazače o provedených kontrolách
dle zápisu ze zasedání kontrolního výboru
ze dne 17.4.2008
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí
dle přílohy zápisu :
 znalecký posudek č. 3999-052-2008 o ceně
bytových jednotek v domě č.p. 424 dle
vyhl. MF ČR č. 3/2008 Sb., dle ust. zákona
č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku
 stanovení aktuální věcné hodnoty prohlášením vlastníka vymezených bytových jednotek v budově č.p. 424 jako podklad pro
návrh obvyklé ceny dle míry drobných stavebních úprav a vybavení bytů
 odborný posudek č. 3999-052-2008-D1 Návrh kupní ceny k jednání pro specifický případ prodeje bytů dosavadním nájemcům
 vyjádření podílů ceny pozemku st. 524 k jednotlivým bytům
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 prodej bytů v bytovém domě č.p. 424 z vlastnictví městyse Ledenice dosavadním nájemcům za ceny stanovené Zastupitelstvem
městyse Ledenice

Humanitární sbírka
Děkujeme všem dárcům za věnované
oděvy, hračky i domácí potřeby pro humanitární účely. Každým rokem se množství darovaných věcí zvětšuje, z čehož je vidět, že
věříte významu a užitečnosti této sbírky.
Dále děkujeme těm, kteří ukládají věci do
krabic rozumné velikosti a hmotnosti, protože
se lépe skládají a více vydrží. Igelitové pytle
často praskají a při několikerém překládání
činí potíže a zpomalují expedici.
Je třeba poděkovat všem, kteří nezištně
pomáhali při výběru i nakládání balíků při
odvozu. Odvoz se uskutečnil dne 7.5.2008 se
zpožděním proti plánu, protože objednaný vagón k tomu určený stál až v Jindřichově Hradci.
Letošní akce skončila a doufáme, že ji
v příštím roce opět zopakujeme.
S.K.
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 27. června 2008 oslaví Mons.
Václav Dvořák 60 let kněžství. Gratulujeme a přejeme do dalších let hodně
zdraví a Božího požehnání.
Vděční farníci
S gratulací Mons. Václavu Dvořákovi k tomuto významnému jubileu se
připojuje také starosta městyse Ledenice Mgr. Miroslav Franěk a členové
Zastupitelstva městyse Ledenice

KRONIKA ŽIVOTA

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

Místní akční skupina připravuje 1. výzvu
a školení pro zájemce o dotaci
V minulém zpravodaji jsme představili Místní akční skupinu Sdružení Růže i její program
podpory místním projektům v letech 2008–2013.
První výzva k podávání žádosti o dotaci (na projekty realizované v regionu) bude vyhlášena
koncem června a to pro následující opatření:

Infrastruktura pro
předškolní výchovu

Vytváření lepších materiálních a prostorových podmínek pro předškolní výchovu v MŠ i mateřských centrech. Každý předkládaný
projekt by měl být podložen analýzou současné nabídky a poptávky po příslušných aktivitách.

Konkurenceschopnost
mikropodniků

Zakládání nebo rozvoj mikropodniků v podnikatelských činnostech zařazených do těchto sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností :
CB 14 (Těžba a úprava ostatních nerostných surovin), D (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Obchod;opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost, s výjimkou oddílu 51);
Nezbytná je kooperace dvou či více subjektů do poskytování těchto služeb.

Podmínky pro volný
čas

Rozvoj a modernizace infrastruktury potřebné pro plnohodnotné
trávení volného času v oblasti kultury, sportu, tradičních spolkových aktivit a neformálních výchovných aktivit pro děti a mládež

Gratulujeme k jubileu:
70 let oslaví:
Miloslav Vacek z Ohrazeníčka
Jozefína Holubová z Ledenic
75 let oslaví
Štěpán Doležel z Ledenic
Kristina Outlá z Ledenic
83 let oslaví
Alois Dvořák z Ledenic
84 let oslaví
Drahomíra Fojtů z Ledenic
85 let oslaví
Anna Keslová z Ledenic
86 let oslaví
Marie Janáčková z Ledenic
92 let oslaví
Růžena Žahourová z Ledenic
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Zároveň proběhnou školení pro zájemce o dotaci a to ve dvou termínech
1. 18.6. od 17.00 v Trhových Svinech v klubovně Kulturního domu
2. 19.6. od 17.00 v Benešově nad Černou v zasedací místnosti Obecního úřadu
Výzva bude vyhlášena prostřednictvím webových stránek MAS, úředních desek obcí, regionálních novin a následně také místních zpravodajů.
2. výzva pro opatření
Infrastruktura vzdělávání, Podmínky pro kultivací životního prostředí v obcích, Konkurenceschopnost cestovního ruchu, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví na území MAS, Podmínky
pro sociální služby a zdravotní péči bude vyhlášena přibližně v září.
Kontakty: Zuzana Guthová Jarkovská, Žižkovo náměstí 107 (zadní trakt radnice), Borovany,
tel.: 724 643 050, 386 327 055, e-mail: guthova@cb.gin.cz, http://mas.sdruzeniruze.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V květnu jsme se rozloučili:
s panem Jaroslavem Hůrkou z Ledenic,
zemřel 13. května věku 79 let

Dne 29.4.2008 proběhlo v obřadní síni
Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků
do života.
Malé slavnosti se zúčastnila čtyři miminka
se svými rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky.

Vystoupení s dětmi ze ZUŠ Ledenice připravila pí. učitelka Jitka Dudová. Pan starosta
společně s matrikářkou předali maminkám
drobné dárečky věnované úřadem městyse a
každému miminku i dárek věnovaný paní
Evou Staňkovou (prodejna textilu Ledenice).

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Borovany – Ledenice
Základní organizace zdravotně postižených Borovany – Ledenice pořádala 26. dubna
v hasičárně Borovany setkání heligonkářů.
Chci touto cestou poděkovat občanům z Ledenic, kteří akci podpořili svou účastí. Doufám,
že se tam všem líbilo, ať už si zazpívali s heligonkáři, odnášeli si výhry z tomboly nebo si
nakoupili domácí pečivo.
Všem vám děkuji.
Poděkování patří i MěÚ Borovany, který
nám přispěl na pronájem sálu a aparatury, paní
Marušce Tomáškové za květiny a hlavně panu
Františku Koubovi, který se velkou měrou podílel na organizaci a ještě celý program uváděl.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

Na fotografii zleva: Nela Nechanická z Ledenic, Gabriela Vitoušková z Ledenic, Martin Sigmund z Ledenic a Jáchym Kubín z Ledenic
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A je to za námi
Čas pádí rychleji, než bychom si mnohdy
přáli, čtyři roky uplynuly, a proto si žáci zdejší
školy připravili vystoupení pro tradiční školní
akademii. Vše vypuklo v úterý 20. května úderem 18. hodiny v místní sokolovně. Onu pověstnou téměř půldruhahodinovou špičku ledovce,
za níž se ukrývalo několikaměsíční snažení,
odříkání a někdy i zklamání během nácviků,
mělo možnost spatřit více jak tři sta rodičů,
příbuzných a přátel našich školáků.
Během programu, který svým vystoupením zahajovali žáci základní umělecké školy,
se v rychlém tempu vystřídala hudební, taneční, divadelní i sportovně laděná čísla, jež děti
nacvičovaly pod vedením učitelů ZŠ, ZUŠ a
školní družiny za podpory některých rodičů.
Ti svým ratolestem pomáhali s výrobou kostýmů a rekvizit, nebo se podíleli na přípravě choreografií.
Jestliže někdo z diváků předpokládal, že
jednotlivé body programu budou poskládány
podle věku účinkujících, tedy od nejmladších
po nejstarší, byl asi zklamán. Organizátoři (po
dohodě s ostatními pedagogy) totiž namixovali jednotlivé výstupy tak, aby co nejvíce vynikla pestrost aktivit našich školáků. Propojit pak
všechny části vtipným a výstižným komentářem byl úkol pro dvojici deváťáků, Kláru Nováčkovou a Daniela Máchu, kteří se na vlastní
kůži přesvědčili, že dělat legraci není zas tak
velká „legrace“.
Školní akademie 2008 byla od samého počátku chápána jako akce pro žáky ZŠ dobro-

Taneční vystoupení dívek VIII. třídy
volná, a tudíž se jí nemuseli nutně všichni
účastnit jako účinkující. O to více dozajista
naše malé hudebníky, herce, tanečníky, sportovce a recitátory potěšil potlesk, kterým je
spokojené publikum oceňovalo. Poněkud nás i
za naše malé svěřence zamrzela „ohleduplnost“ některých diváků odcházejících daleko
před koncem, protože vystoupení jejich ratolesti už skončilo a to ostatní je přece nezajímá.

Co dodat závěrem? Podle ohlasů těch, kdo
byli na jevišti, i těch, kdo z hlediště aplaudovali, se letošní akademie vydařila. Drobné chybičky, nechť laskavý divák promine a podnětné
připomínky v naší škole rádi uvítáme.
Za organizační tým Mgr. Josef Pařízek

Sbor dobrovolných
hasičů Ledenice
Poděkování

Ve dvou se to lépe táhne – naši moderátoři

Pravěká škola v podání páťáků

Děkujeme paní Janáčkové za její peněžní dar, který jsme dostali za likvidaci padlého stromu (orkán Emma). Tento dar byl
uložen na účet městyse a bude použit na
nové hasičské auto.
Děkujeme také za podporu od baráčníků – VITORAZ – s penězi bylo naloženo
stejným způsobem.
Nesmírně si ceníme Vaší pomoci a
ochoty podpořit dobrou věc.

Gratulace
Miroslavu Hrdinovi, Jiřímu Kolářovi, Stanislavě Brůhové, Jiřímu Strakovi
Všem oslavencům chceme popřát vše
nejlepší, hodně pohody a zdraví ve Vašem
životním jubileu. Děkujeme za Vaši přízeň.
hasiči Ledenice

Nejmenší recitátoři – I. třída

Dne 17. 5. 2008 někdo odcizil za restaurací Na Plácku z dětské sestavy žebřík umožňující dětem použít skluzavku.
Tímto se omlouváme za její dočasnou
nefunkčnost. Nový žebřík necháme vyrobit
ZLODĚJI PŘEJI, AŤ MU UKRADENÝ
ŽEBŘÍK DOBŘE SLOUŽÍ!
David Lederer

červen 2008
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CO SE DĚJE V OSADÁCH
OSLAVY V OHRAZENÍČKU
Pouťové oslavy stého výročí od postavení a
posvěcení kaple Sv. Trojice v Ohrazeníčku a
šedesátého výročí od pořízení a posvěcení
zvonu v této kapli, které připravil sbor dobrovolných hasičů společně s občany z Ohrazeníčka na víkend 24. a 25.5.2008 se skutečně
vydařily.
Sobotní hasičská obvodová soutěž s hudebním programem skupiny S.A.M. a Country
Fotr&s měla velkou účast nejen soutěžících
(celkem 28 družstev ze 14-ti sborů dobrovolných hasičů), ale také ostatních návštěvníků a
příznivců hasičského sportu, kteří soutěžící
přijeli podpořit.
Nedělní oslavu u kaple zahájil za SDH
Ohrazeníčko pan Pavel Hronek, pozvání přijali pan Václav Žižka starosta Okresního a Krajského sdružení hasičů ČMS, starosta městyse
Ledenice Mgr. Miroslav Franěk, místostarosta
pan František Jelínek, zástupci a občané z okolních osad a obcí, rodáci z Ohrazeníčka a samozřejmě místní obyvatelé a jejich příbuzní a
známí. Mši sv. celebroval Mons. Václav Dvořák, hudební doprovod zajistil varhaník Ing. Jaroslav Korčák s ženským pěveckým sborem
z Ledenic. Kulturní program pokračoval lidovými písněmi ženského pěveckého sboru pod
vedením p. Jaroslava Masopusta a Mgr. Ireny
Doškové, následovalo hudebně-taneční vystoupení národopisného souboru Doudleban a
návštěvníci měli možnost shlédnout humorné
divadelní představení TITANIC ochotnického
divadla z Borovan.
Pořadatelé děkují sponzorům těchto oslav
Městysu Ledenice, firmě Beton Hronek s.r.o.
a hejtmanovi Jč. kraje RNDr. Janu Zahradníkovi za poskytnutí záštity nad touto akcí.
Děkujeme všem, kteří dvoudenní oslavy
v Ohrazeníčku připravovali, autorce brožury
o historii kaple PhDr. Ludmile Ourodové a
všem návštěvníkům, rodákům a přátelům za
účast a podporu.
Jana Fuková

Zástupce sdružení hasičů ČMS Václav Žižka a Pavel Hronek při zahájení oslav

Součástí oslav byla i Mše sv.

Z OHRAZENÍ
V sobotu 26. dubna uspořádal osadní výbor
v Ohrazení soutěžní odpoledne s názvem Vítání jara. Soutěžilo se ve cvrnkání kuliček do
důlku a v pétanque. Po náročných turnajích
dětí i dospělých si všichni zasloužili občerstvení přímo z grilu, u kterého naplánovali
průběh další akce. Ta se odehrála 30. dubna
bylo jí tradiční stavění májky.

Stavění májky v Ohrazení

Kuličkové klání

Turnaj v pétanque

červen 2008
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Stavění májky a slet čarodějnic a čarodějů v Zalinech
Stavění májky je tradiční záležitostí pro všechny Zaliňáky, a proto
se maminky rozhodly tuto tradici zpestřit. Uspořádaly I. ročník sletu čarodějnic a čarodějů.
30. dubna jsme se sešli na návsi už v 16 hodin, abychom stihli ozdobit májku a vycpat panáka, kterého jsme na ni později připevnili. Maminky s dětmi začaly vyrábět čarodějnické klobouky, které si děti samy

ozdobily barevnými papírky a zlatými hvězdičkami. Některé děti přišly
už převlečené za čarodějnice a čaroděje a všechny si s sebou přinesly
svá létající košťata. Některá byla opravdu originální, například se sedátkem a světlem, s houkačkou nebo s bonbony.
Asi v 18 hodin se začala stavět májka a protože všichni už v tom
mají praxi, za 15 minut stála. Děti už se těšily na soutěžení, a když přišly dvě opravdové čarodějnice, mohlo se začít. První čarodějnickou
soutěží bylo létání na koštěti a odměnou byly marcipánové myšky. Při
druhé soutěži se děti vžily do role zlé ježibaby a nosily Mařenku na lopatě. Za svou šikovnost dostaly červíky, samozřejmě želatinové. Dalším bodem programu bylo skákání v pytlích pro pitíčka a tuto
disciplínu si zkusili i dospělí. Poslední hra na slepou bábu děti moc bavila a za odměnu dostaly gumové hady. Potom zasedla porota a malé
čarodějnice a čarodějové předváděli svá košťata. Všechna byla krásná,
a proto nové upíří zuby a čokolády potěšily každého. Po ocenění byl
vhodný čas na loupání perníčků. Neměli jsme perníkovou chaloupku,
ale perníkový strom, ze kterého musely děti perníčky okusovat. Protože
byly pověšeny hodně vysoko, musely děti poprosit o pomoc tatínky,
aby je vyzvedli na ramena.
Během večera děti vycpaly čarodějnici a umístily ji na vatru, kterou
připravili místní hasiči. Po setmění se vatra zapálila a čarodějnice a čarodějové létali kolem ohně.
Všechny místní čarodějnice magickou noc přežily a hasiči statečně
hlídali májku až do rána.
Eliška Kocábková

Kdo dožene kozla aneb ledenické hasičky v akci
V sobotu 10.5. jsme vyrazili do Plzně, abychom se zúčastnili soutěže Český pohár Velkopopovického kozla. Jedná se o seriál šesti soutěží
v překážkovém běhu na 100 metrů, body za výhry se sčítají a vyhodnocení se provádí na MČR dospělých.
K této soutěži nás v minulém roce přizval Jan Nýdl z Borovan, když
řekl, že se aspoň podíváme do světa a zkusíme trochu jinou atmosféru a
uvidíme špičky v tomto sportu. Strach byl, jeďte na závody, když víte,
že časy u žen na 100m jsou kolem18-ti sekund. Tenkrát jsme jeli do Kamence a protože se nám celkový průběh závodů líbil, řekli jsme si, že
v letošním roce zkusíme objet co nejvíce těchto soutěží.
Věnovali jsme čas na přípravu právě této disciplíny přes zimu a
mohli tak zkusit „dohonit“ kozla právě už v Plzni. Výsledek je dobrý
(z mého pohledu super, protože holky rezervy mají a pokud se povede
vypudit i nervozitu, půjde výkonnost výš). Z 66-ti závodnic Lenka Tomandlová (3. místo), Kateřina Toločková (45. místo), Kateřina Candrová
(47. místo), Tereza Koblasová (59. místo), Ivana Šestáková (60. místo),
Helena Vondrušová (62. místo).
Do druhého dne jsme zůstali ještě na soutěž dorostu Memoriál Vendulky Fránové (57 soutěžících) – Lenka Tomandlová (2. místo), Kateřina

Candrová (17. místo), Kateřina Toločková (27. místo), Hana Bušková (34.
místo), Tereza Koblasová (39. místo), Helena Vondrušová (53. místo).
Zapsal: Mgr. Vladislav Šesták

STŘÍPKY Z HISTORIE aneb VÍTE, ŽE…
S použitím archivních pramenů, obecní kroniky a historických dokumentů sestavuje Jiří Cukr
… strýc známého českobudějovického fotografa Michala Tůmy byl
v letech 1972 – 1975 ledenickým obecním kronikářem. Jmenoval se
Jan Tůma a narodil se stejně jako Michalův otec Miroslav v Cehnicích na Strakonicku, kde jejich otec (ledenický rodák) provozoval
obchod koloniálním zbožím.
… po delším handrkování bylo v Ledenicích roku 1897 opět po 12 letech povoleno konání dobytčích trhů? První se konal 16. srpna, ale
ne tak jako kdysi na náměstí, ale za domy čp. 64 a 65 v dnešní ulici
5. května (zhruba před sběrným dvorem v místech domů čp. 236 a
243).
… před sto lety byly Ledenice domovskou obcí pro rozvětvenou kramářskou rodinu Hubených? Její příslušníci pohybující se na okraji
společnosti kočovali po celé zemi a všude s nimi bývaly problémy.

Je přirozené, že jako partnery si vybírali obdobná individua a proto
nepřekvapí, že někteří nejednou okusili pobyt ve vězení a řada dětí
byla nemanželského původu.
… Ohrazeníčko se až do roku 1950 jmenovalo Německé Ohrazení?
K současnému pojmenování došlo po druhé světové válce, kdy slovo „německé“ v názvu české obce nebylo žádoucí. Místní výbor doporučoval název Malé Ohrazení, který se od roku 1945 neoficiálně
užíval, ale vyhláškou ministerstva vnitra z 8. srpna 1950 byl úředním název stanoven na Ohrazeníčko. Sousední České Ohrazení bylo
zároveň přejmenováno na Ohrazení.
… prostory ledenického pivovaru, který byl v provozu do roku 1880, sloužily po jeho zrušení různým účelům? Část obýval farář a obecní písař,
sídlila tu jedna školní třída, jedna místnost byla vyhrazena nemocným a
v části zasedala obecní rada. Ve 20. letech 20. století tady bylo mj. sídlo
knihovny, kampeličky, hasičské zbrojnice a sokolovny.
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Fanouškové dodali utkání skvělou atmosféru

FOTBAL
LEDENICE – BOROVANY
5:0
V sobotu 24. června se v Ledenicích konalo
derby TJ Slavoj Ledenice – Calofrig Borovany.
A bylo to derby fanoušky velmi očekávané, protože se hrálo o vedoucí pozici v tabulce
okresního přeboru v kopané mužů. Za velké
podpory cca 300 ledenických a borovanských
fanoušků skončilo utkání stavem 5:0 pro Ledenice. Radost z vítězství a ovace fanoušků
nebraly konce.
Do ukončení celé sezóny zbývají odehrát
ještě čtyři kola, ale pokud by našim fotbalistům
vydržela forma, mohli by v nadcházející podzimní části nové sezóny sbírat body v I. B třídě.
Popřejme jim tedy hodně štěstí ve zbývajících zápasech a přijďte je také v domácích zápasech podpořit.

Místní knihovna
v Ledenicích nabízí
svým čtenářů
literární novinky

Horní řada zleva: Petr Vítovec – trenér, Pavel Beneš, David Fyrbach, Radomír Kučera, Milan
Bicera, Josef Princl, Jiří Řimnáč, Karel Havelka, Pavel Krofika, Petr Máče.
Dolní řada zleva: Zdeněk Vitoušek, Jan Pavlík, Pavel Vítovec, Pavel Medek, Miroslav Strouha,
Marek Jarůšek, Tomáš Lamáček, Petr Vítovec ml.
Na snímku chybí: Václav Fabián – prezident klubu, Martin Štěch – vedoucí mužstva, Stanislav
Čížkovský – asistent trenéra

Šulc Jiří
– Dva proti Říši
Uher František
– Dlouhá nepřítomnost
Váňová Magda
– S tváří beránka
Vejvoda Jaroslav
– Smrtihlav v lázních
Viewegh Michal
– Krátké pohádky pro unavené rodiče
Vondruška Vlastimil
– Vládcové ostatků
Wilson Jacqueline
– V hlavní roli Tracy Beakrová

Radost z vítězství

fota: Jiří Cukr

červen 2008
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Žraločí stezka
V neděli 25.5.2008 proběhl 13. ročník
přírodovědně-tábornické soutěže Žraločí stezka. Na startu se sešlo 12 starších a 4 mladší
soutěžní kolektivy. Nejvíce znalostí v kategorii mladších prokázal 5 členný kolektiv – Ježci
z Č. Budějovic a odvezli si na rok putovního
plyšového žraloka. Ve starších již 3. rokem za
sebou obhájili prvenství ledeničtí Žraloci 1
(Jana Borovková, Míša Pecková, Míša Egnerová, Verča Čermáková a Zuzka Hoštičková)
a získali trofej nejcennější – dřevěného vyřezávaného žraloka.

MATEŘSKÉ
CENTRUM
LEDŇÁČEK

Program na červen
Ó Pondělí 2.6. od 16.30 do 18.30 hod
Volný program (pokud bude hezky, půjdeme na hřiště)
Ó Čtvrtek 5.6. od 10 do 12 hod
Princezny a rytíři
S dětmi vyrobíme korunky pro princezny a
zbroj pro rytíře.
Ó Pondělí 9.6. od 16.30 do 18.30 hod
Mýdlová žínka
Z barevné ovčí vlny si za pomocí mýdla
ufilcujeme voňavou a praktickou žínku.
Následuje Já malý muzikant
Ó Čtvrtek 12.6. od 10 do 12 hod
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 16.6.
sraz v 16.30 hod u MC ledňáček
ŠIPKOVANÁ
Budeme sledovat šipky, plnit jednoduché
úkoly a snad najdeme i POKLAD!!! Společně si pak ještě opečeme buřty a pohrajeme.
Ó Čtvrtek 19.6. od 10 do 12 hod
Vaříme a pečeme nejen pro panenky
Ze samotvrdnoucí hmoty vyrobíme dobrůtky pro panenky.
Ó Pondělí 23.6. od 16.30 do 18.30 hod
Zdravá hostina
Na rozloučenou si na něčem smlsneme. Vítáno je celozrnné pečivo, dobré pomazánky, saláty, ovoce apod. S dětmi pohoštění
připravíme, a taky sníme ;-)
Ó Čtvrtek 26.6. od 10 do 12 hod
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 30.6. od 16.30 do 18.30 hod
Volný porgram
Do MC je vstup zdarma, příspěvek na činnost je dobrovolný. Program i herna jsou
přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let.
Pokud máte zájem o pravidelné zasílání nabídky našich akcí, napište nám prosím na
náš email.
Kontakt: A. Chadimová, tel. 728 889 616,
mclednacek@seznam.cz

TIP NA VÝLET
Krčma u Jany Žižky z Trocnova (v obci Trocnov u hlavní silnice)
Ó 7. 6. sobota – 14.00 hod. DĚTSKÝ DEN V TROCNOVĚ
Srdečně zveme rodiče, babičky, dědečky, tetičky a strýčky se svými ratolestmi na dovádění, soutěžení a zábavu
Večer, posezení u táboráku s country a folkovými písničkami
Vstupné dobrovolné
Ó 21. 6. sobota –14.00 hod.

V. TROCNOVSKÉ MEDOBRANÍ
oslava 120. výročí založení včelařského spolku v Ledenicích
Program: ukázka živých včel za sklem, vytáčení, ochutnávka a prodej medu, prodej
včelařských potřeb a medoviny, výroba a prodej svíček, prodej medového
pečiva, včelařská přednáška, ukázka výroby úlů, vyřezávané úly
Bohatá tombola, vystoupení folklorního souboru Malý Furiant – 14.00 h., k tanci a poslechu hraje S.A.M. od 15.00 h.
Vstupné dobrovolné
Po celý den občerstvení a speciality na grilu
Ó 27. 6. a 28. 6. pátek a sobota – 17.00 hod.

ŘEMDICH PANÍ KATEŘINY – rockový festival

Památník Jana Žižky z Trocnova
Ó 20. 6. pátek – 18.00 hod. COUNTRY VEČER
hraje kapela Drobek a Klondyke, vstupné 155 Kč
Ó 21. 6. sobota – 10.00 hod.

POTLACH U JANA ŽIŽKY aneb VÍTÁNÍ LÉTA – 0. ročník country
setkání
hrají: Nezmaři, Kamelot, Texmeni, F. Nedvěd, P. Jíšová, COP, R. Křesťan a Druhá
tráva, T. Linka a Přímá Linka, J. S. Lenk a jeho parta předprodej vstupenek v infocentru Borovany a v síti TICKETPRO
Vstupné 330 Kč, vstupné na pátek i sobotu 395 Kč

Ó 28. 6. sobota – 19.00 hod. KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS
nádvoří Státního hradu Nové Hrady
Předprodej vstupenek: KIC Nové Hrady, tel.386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz
Cena vstupenky 200 Kč
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S P O R T O V N Í

P O Ř A D Y

Ó sobota 7. června 2008

Ó středa 18. června 2008

prostor u Horní Jámy

divadelní sál Ledenice

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – MEMORIÁL
JAROSLAVA CUKRA

Absolventský koncert žáků ZUŠ

Pořádá místní organizace Českého rybářského svazu
Prezence: 5.00 hod.
Startovné: 200,- Kč /v ceně pečená klobása v době přestávky/
Program závodů: 6.00 – 11.00 rybářské závody
11.00 – 12.00 vyhodnocení závodů - předání cen
Odpolední program pro veřejnost:
12.30 – 15.00 – chytání pstruha duhového
(cca ve 12.00 bude revír zarybněn pstruhem duhovým),
možnost zapůjčení prutů a návnad
15:00 – ……. „Ještě nekončíme“ – po celé odpoledne točené pivo,
speciality na grilu, hudba aj.
„Přijďte posedět s přáteli do pěkného prostředí“
Rádi přivítáme rybáře i nerybáře z širokého okolí
Občerstvení s hudbou po celý průběh akce

Ó neděle 8. června 2008

Zborov
DĚTSKÝ DEN
Začátek ve 14 hodin na antukovém hřišti
Dětské soutěže a hry vždy s odměnou, plnění úkolů v kouzelných
domečcích, dětská diskotéka.
Za splnění všech úkolů drobný dárek.
Pohoštění všem dětem zdarma. Občerstvení připraveno i pro rodiče.
Srdečně zve Svaz žen a hasiči Zborov

Začátek: 17 hod.
Vstupné dobrovolné.

Připravujeme na červenec
Ó sobota a neděle 5. – 6. července 2008

Svatoprokopská pouť
Zborov
oslava 100 let místní kaple Svatého Prokopa
sobota: 15.00 – pouťový fotbal
20.00 – pouťová zábava pod širým nebem
neděle: Pouťová neděle s muzikou:
9.00 – tradiční kolo štěstí pro děti
11.00 – mše svatá při příležitosti 100. výročí postavení
a vysvěcení místní kaple sloužená Mons.
p. Václavem Dvořákem
13.00 – pouťový turnaj ve volejbale
Po celý den bude hrát živá hudba, připraveno pohoštění pro návštěvníky,ukázka historických vozidel
Od pátku do neděle pouťové atrakce pro děti i dospělé
Srdečně zvou hasiči Zborov

Ó neděle 8. června 2008

fotbalové hřiště Ledenice
DĚTSKÝ DEN
aneb odpoledne plné zábavy, soutěží a písniček
Pořádá: Komise pro mládež, kulturu a sport při ÚM Ledenice
Začátek v 15 hod.
Při nepříznivém počasí bude program přesunut do sokolovny.
Pořad je určen především menším dětem.
Občerstvení zajištěno.

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH

33. KONCERTNÍ SEZÓNA 2007–2008
246. hudební večer

STAMICOVO KVARTETO
Kulturní dům Trhové Sviny

středa 4. červen 2008
Začátek v 19.00 hodin
Vstupné:
dospělí 120 Kč, studenti a důchodci 60 Kč, děti zdarma
Odjezd autobusů:
Ledenice 18.15 – Borovany 18.30 hod.
Kaplice 18.00 – Besednice 18.15 hod.
Nové Hrady – 18.00 – Horní Stropnice – 18.15 hod.

www.ledenice.cz

červen 2008
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MANDA LEDENICE
prodej všech druhů písků, drtí,
možno i s dopravou
Od 17. března co nejdelší jarní slevy uhlí!
NOVINKA PRO VŠECHNY NAŠE ZÁKAZNÍKY

Od 1. června též v provozu vozidlo s dopravním pásem.
Složení uhlí přímo na vámi určené místo.

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

pánví BÍLINA – LEDVICE do Ledenic
zaplachtovanými kamiony
· hnědé uhlí
· brikety
· rozvoz uhlí zdarma

Rozvoz uhlí zdarma dle Vašich
požadavků našimi auty

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

NOVĚ PRODEJ PÍSKU
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7 – 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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MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK
Tel. č. 608 761 236
Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů.
ADECCO spol. s r.o.
Radniční 133/1
České Budějovice 370 01
Tel.: 380 600 137, 721 258 304
ceske.budejovice@adecco.cz

„ MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

BRIGÁDA 70,- Kč/hod
JEDNORÁZOVÁ NOČNÍ AKCE – INVENTURA

16.6. – 18.30 až cca 4.00 hod.
v Českých Budějovicích
Minimální věk 18 let!
Bližší informace nebo nabídka dalších pracovních míst
na telefonním čísle 721 258 304
www.adecco.cz

Pronajmu pozemek
na zahrádku v Ledenicích. Západní
svah. Rozloha 380 m2.
Nájem 250,- Kč/rok.
K doptání na tel.č. 602 579 013.

Kdo inzeruje, ten prosperuje!
· Hledám babičku nebo kamarádku. Jsem na
mateřské dovolené se třemi dětmi.
Tel.č. 774 545 743
· Prodám zahradu s chatou v Ledenicích na
Hradě. Tel.č. 602 861 115

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.

