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Zdarma

CO VÁS ZAJÍMÁ
Pane starosto, co se v průběhu prázdnin v Ledenicích a okolních osadách udělalo nového?
l Za finančního přispění Jihočeského kraje, městyse Ledenice, SDH
Ohrazeníčko a firmy Beton Hronek bylo v Ohrazeníčku dobudováno víceúčelové hřiště s běžeckou dráhou, které bude sloužit zejména mladým hasičům

Ohrazeníčko – část hřiště se stěnou
l

Byly odstraněny povodňové škody vzniklé následkem přívalového
deště v noci z 31.5. na 1.6.2008 a to zejména vyčištění I. etapy obtokového kanálu od benzínového čerpadla k rybníku Lazna, včetně
pokračování na str. 3

Ohrazeníčko – část hřiště s běžeckou dráhou

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 25.6.2008
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky městyse Ledenice číslo: 9/1992,
10/1992, 2/1993, 3/1993, 1/2000, 2/2000.
 rozpočtovou změnu č. 2/1 a 2/2 za období
květen – červen 2008, rozpočtová opatření
pod čísly 23 až 64
 zadání výběrových řízení na dodavatele
k odstranění povodňových škod způsobených přívalovými dešti v noci z 31.5. na
1.6.2008 a jmenuje členy hodnotící komise
ve složení: Mgr. Miroslav Franěk, František
Jelínek, Ing. Michal Vazač.
 odstranění stavby domu č.p. 266 na st. pozemku parc. č. 293/1 a st. pozemku parc. č.
293/2 v k.ú. Ledenice za účelem výstavby
nového školního pavilonu
 výkup pozemku parc.č. 190 o výměře 209
2
m ostatní komunikace v k.ú. Ledenice od
spoluvlastníků Boženy Tůmové, Milana
Tůmy a Lady Egli za smluvní cenu
150 000,- Kč s tím, že uvedenou částku darují městysu Ledenice formou darovací
smlouvy vlastníci sousedních pozemků
parc. č. 175, 176, 177, 178 a 180/2 v k.ú. Ledenice určených uzemním plánem k zástavbě. Pozemek parc. č. 190 bude sloužit jako










příjezdová komunikace na uvedené stavební pozemky
schválilo přijetí finančního daru ve výši
150.000,- Kč od vlastníků pozemků parc. č.
175, 176, 177, 178 a 180/2 v k.ú. Ledenice
výkup pozemku parc. č. 191/1 o výměře
2
138 m , ostatní plocha v k.ú. Ledenice od
vlastníka Ing. Václava Tůmy za cenu určenou znaleckým posudkem. Pozemek parc.
č. 191/1 je příjezdovou komunikací
výkup pozemků parc. č. 4632/25 o výměře
2
87 m , ostatní plocha v k.ú. Ledenice od
spoluvlastníků Jana a Marie Tůmových za
cenu určenou znaleckým posudkem. Pozemek parc. č. 4632/25 je příjezdovou komunikací
výkup pozemku parc. č. 327/12 o výměře
2
251 m , ostatní komunikace v k.ú. Ledenice
od vlastníka Jany Hinterhölzové za cenu určenou znaleckým posudkem. Pozemek
parc. č. 4632/12 je příjezdovou komunikací,
o ceně za výkup dalších nabízených pozemků
parc. č. 334/6, 343/34 a 343/35 bude probíhat další jednání s pí. Hinterhölzovou
schválilo prodej pozemku parc. č. 4627/16
2
o výměře 143 m , ostatní plocha v k.ú. Ledenice žadatelům Bc. Zbyňku Slachovi a Věře
Krauskopfové za smluvní cenu s podmínkou, že kupující vlastním nákladem zajistí

přeložení současného vedení dešťových vod
na hranici tohoto pozemku
 směnu pozemku parc. č. st. 293/2 o výměře
49 m2, zastavěná plocha a parc. č. 54/2 o vý2
měře 92 m zahrada ve vlastnictví Josefa
Dudy za pozemek parc. č. 52/4 o výměře
2
154 m , zahrada ve vlastnictví městyse Ledenice. Všechny uvedené pozemky jsou
v k.ú. Ledenice
 schválilo prodej části pozemku PK parc. č.
1889/2 o výměře cca 4000 m2 v k.ú. Zborov
určeného územním plánem k průmyslové
zástavbě Pavlu Juhasovi za smluvní cenu
 prodej části pozemku PK parc. č. 1889/2
2
o výměře cca 2500 m v k.ú. Zborov určeného územním plánem k průmyslové zástavbě
Ing. Miroslavu Vítovi – zástupce zemědělské firmy AGROM Zborov za smluvní
cenu. Při geometrickém zaměřování oddělovaných částí výše uvedeného pozemku
parc. č. 1889/2 budou přítomni: zástupce
městyse Ledenice, zástupce osadního výboru Zborov, Milan Klíma vlastník sousedního pozemku a za strany kupující Pavel
Juhas a Ing. Miroslav Vít.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zápis z jednání kontrolního výboru ze dne
19.5.2008 a na doporučení kontrolního výboru pověřuje starostu městyse Mgr. Miroslava Fraňka jednáním se Sdružením Růže
o způsobu fakturace příspěvků městyse Ledenice do mikroregionu Sdružení Růže
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
 zprávu ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
o přijímání dětí do Mateřské školy v Ledenicích v letech 2001 až 2008 a přehled
o počtu narozených a přistěhovaných dětí
do 7 let věku od r. 1998 do r. 2008
Zastupitelstvo městyse ukládá:
 řediteli školy Mgr. Josefu Cukrovi zpracovat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP JZ) na
financování projektů – „oblast podpory 2.4.
rozvoj infrastruktury základního školství,
středního a vyššího odborného školství“ dle
konkrétních potřeb ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
tak, aby žádost o dotaci byla podána v termínu 3. výzvy ROP JZ
Zastupitelstvo městyse zrušilo
 usnesení č. 144 vydané dne 7.5.2008 o prodeji pozemku parc. č. 4627/16 v k.ú.
Zastupitelstvo městyse odložilo
 rozhodnutí o prodeji části pozemku parc. č.
3920/236, ostatní plocha v k.ú. Ledenice,
který je územním plánem určen k zástavbě a
ukládá komisi životního prostředí a lesního
hospodářství a komisi stavební a územního
plánování svolat společné místní šetření na
uvedeném pozemku, s tím, že zástupci obou
komisí předloží na příštím jednání zastupitelstva návrh optimálního řešení
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 2. července 2008
Rada městyse na základě ústního jednání se
zástupci SDH Zaliny rozhodla:
 ve věci pronájmu rybníka „Nový“ parc. č.
2
613/13 o výměře 2376 m v k.ú. Zaliny
schválený usnesením č. 60 dne 21.5.2008
takto: žadatel SDH Zaliny bude osvobozen
od úhrady nájmu po dobu tří let od podpisu
nájemní smlouvy
Rada městyse schválila:
 3,5 % pevnou úrokovou sazbu na splátky
prodejní ceny za bytové jednotky č. 1 a 4
v bytovém domě na Na Oborách č.p. 424
 uvolnění částky 18.000,- Kč z rozpočtu
městyse Ledenice v r. 2008 na úpravu stroje
PS 12 SDH Ohrazení na základě doporučení požární komise ze dne 4.6.2008
Rada městyse vzala na vědomí:
 písemné vyjádření Jana a Miroslava Mráze
k žádosti Ing. F. Martíška o prodej pozemku
č. 377/7 v k.ú.Ledenice ve vlastnictví městyse Ledenice a pověřuje komisi životního
prostředí a lesního hospodářství provést
místní šetření a vydat stanovisko k uvedené
žádosti
 stížnost paní Sádecké na zaplavování soukromého pozemku parc.č. 1517/4 dešťovými vodami v k.ú. Ohrazení a pověřuje
komisi stavební a územního plánování a zástupce osadního výboru Ohrazení provést

místní šetření a vydat stanovisko k uvedené
stížnosti
 informaci náměstka Správy a údržby silnic
Č. Budějovice o přípravě projektové dokumentace na stavbu nového mostu v ulici Dr.
Stejskala
Rada městyse odložila:
 rozhodnutí o žádosti ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice o uvolnění částky 250.000,- Kč z rozpočtu
městyse na zakoupení výškově nastavitelného nábytku pro třídy ZŠ II. stupně
Rada městyse jmenuje:
 projektový tým projektu „Obnova zahrady
Mateřské školy a pořízení projektové dokumentace na zvýšení kapacity Mateřské školy“ z programu vyhlášeného Místní akční
skupinou Sdružení Růže fiche č. 2 Infrastruktura pro předškolní výchovu
ve složení:
- manažer projektu:
František Jelínek
zástupce starosty městyse
- odborná spolupráce:
Hana Fyrbachová – vedoucí učitelka MŠ
Mgr. Adéla Chadimová
předsedkyně MC Leňáček
- účetní projektu:
Helena Paulová
hlavní účetní městyse Ledenice
- administrace projektu:
Jana Fuková
vedoucí sekretariátu starosty městyse
Rada městyse souhlasí:
 s užíváním místní komunikace parc.č. 1427
jako přístupové cesty na soukromý pozemek parc.č. 990/1 v k.ú. Zaliny, který je
územním plánem určen pro výstavbu RD,
s tím, že vlastníci pozemku manželé Jan a
Alena Bláhovi si nečiní nároky na úpravu
a údržbu této příjezdové komunikace
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Rada městyse rozhodla:
 na základě doporučení hodnotící komise
z výběrového řízení na dodavatele stavby
„Ledenice – oprava povodňové škody na
obtokovém kanálu I. etapa“ o dodavateli
této stavby firmě REMSTAV PLUS Č. Budějovice
 na základě doporučení hodnotící komise
z výběrového řízení na dodavatele stavby
„Ledenice část Zborov – oprava povodňové
škody na propustku u Sv. Voršily“ o dodavateli této stavby firmě Stavitelství Matourek, Rudolfov
 na základě doporučení hodnotící komise
z výběrového řízení na dodavatele stavby
„Ledenice část Ohrazeníčko – oprava povodňové škody na víceúčelovém hřišti“
rozhodla o dodavateli této stavby firmě Beton Hronek, Ohrazeníčko
Rada městyse schválila
 cenu pronájmu sportovních ploch fotbalového a softballového hřiště ve sportovním
areálu v Ledenicích sportovním oddílům a
organizacím neregistrovaných v Ledenicích:
- pronájem jedné sportovní plochy na
2 hodiny bez šaten a soc.zařízení
. . . . . . . . . . . . . . . 400,- Kč
- pronájem jedné sportovní plochy na
2 hodiny včetně šaten a soc. zařízení
. . . . . . . . . . . . . . . 600,- Kč
- Příjemcem nájmu je městys Ledenice.
 pronájem bytu č. 64/D v v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích od 1.8.2008
na dobu určitou jeden rok paní Zdeňce Pouzarové.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 6. srpna 2008
Rada městyse posoudila
 cenové nabídky na stavbu „Oprava lesní
cesty v k.ú. Zborov“a rozhodla o dodavateli
stavby – Libor VANDA Autodoprava –
zemní práce a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.

Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 16. července 2008

Rada městyse jmenovala:
 členy do komise pro výběr nájemce restaurace „Na hřišti“ ve složení:
- Václav Fabián – předseda komise
člen Rada městyse
- RNDr. Hana Korčáková CSc.
zástupce softbalového oddílu
- Zdeněk Vitoušek – zástupce TJ Slavoj
- Mgr. Vladislav Šesták
zástupce SDH Ledenice
- Jiří Mlsna – zástupce MO ČRS Ledenice
- Komise bude zasedat dne 3.9.2008 v 17.00
hodin v kanceláři starosty městyse.

Rada městyse posoudila:
 cenové nabídky na stavbu „Oprava kaple na
Sv. Voršile“ a vybrala dodavatelskou firmu
Malířství Josef Ženíšek České Budějovice
za cenu 79.800,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo
 nabídky na stavbu „Oprava hasičské zbrojnice v Zalinech“ a vybrala dodavatelskou
firmu Zednické práce Karel Račák, Kaliště a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo

Rada městyse schválila:
 cenovou nabídku firmy RESIT s.r.o. na
zhotovení kalendáře městyse Ledenice pro
rok 2009, nákladem 500 kusů
 cenu za kopírovací služby k pokrytí vynaložených nákladů takto:
- A4 jednostranně . . . . 2,- Kč
- A4 oboustranně . . . . 3,- Kč
- A3 jednostranně . . . . 4,- Kč
- A3 oboustranně . . . . 6,- Kč

Rada městyse projednala:
 žádosti spolků a organizací o příspěvky
z rozpočtu městyse Ledenice na II. pololetí
roku 2008 a schválila výše příspěvků dle přílohy zápisu v celkové výši 33.380,- Kč.Tyto
příspěvky budou vyúčtovány příjemci příspěvků v souladu s platnými zásadami
schválenými Radou městyse

září 2008
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CO VÁS ZAJÍMÁ (pokračování ze str. 1)
vytarasení kritických míst lomovým kamenem a byl vybudován
nový brod.

Výstavba II. etapy obtokového
kanálu
Opravená I. část obtokového kanálu
l

Na místní komunikaci mezi Zborovem a Sv. Voršilou byl postaven
zcela nový silniční propustek a odstraněny následky mimořádných
událostí ( přívalového deště) na již zmiňovaném hřišti v Ohrazeníčku.

l
l

l

Oprava kaple v Zalinech

Dále pokračuje výstavba II. etapy obtokového kanálu od benzinového čerpadla směrem k Mysletínské ulici.
Pracovník údržby městyse Ledenice Václav Pavlík opravil kapličku
u Sokolovny, která prošla generální rekonstrukcí a v současné době
pracuje na částečné opravě kaple v Zalinech.
V Zalinech taktéž probíhá oprava hasičské zbrojnice, která je částečně financována městysem Ledenice další částku 70.000,- Kč se podařilo získat z programu „Podpory obnovy venkova“. Ze stejného
programu je čerpána další část finančních prostředků (40.000,- Kč)
na opravu kapličky u Sv. Voršily. Na opravách se samozřejmě finančně podílí i městys Ledenice.

Opravený silniční propustek u Sv.Voršily
Na uvedené opravy poskytl Jihočeský kraj – Krajský úřad mimořádnou
finanční výpomoc ve výši 1,4 mil. Kč.

Oprava hasičské zbrojnice v Zalinech
Jako každoročně v letním období, tak i letos, jsou pracovníci údržby
městyse nejvíce zaměstnání sečením a mulčováním trávy na veřejných prostranstvích jak v Ledenicích, tak i v okolních osadách.
Jsou do konce roku naplánované ještě další významné finanční
investice?
Větší investice jsme zatím pozastavili, protože jsme nuceni šetřit.
Na podzim nás čeká nákup cisternové automobilové stříkačky pro potřeby zásahové jednotky městyse Ledenice. Výběrovou komisí bylo vybráno vozidlo na podvozku RENAULT MIDLUM 4 x 4 off road od
společnosti RS RENAULT TRUCKS Otrokovice. Cena vozidla včetně
veškerého vybavení se pohybuje kolem 5 mil. Kč. Z této částky zaplatí
3 mil. Kč městys Ledenice a dále byla získána dotace od MVČR generálního ředitelství HZS ve výši 2 mil. Kč.
V mnoha stavbách, opravách, či nových investicích hrají velkou roli
finanční prostředky přidělené z dotačních titulů. Jak byl městys Ledenice se svými projekty úspěšný, jaké projekty se v současné době připravují a v jakých programech bude o peníze žádat?
l získané finanční prostředky jsou okamžitě investovány v akcích, pro
které byly žádány (viz. výčet výše). Do seznamu úspěšných žádostí
je třeba zahrnout i vybudování víceúčelového hřiště v Ledenicích
l dále jsme například získali grant od ministerstva životního prostředí v rámci programu Péče o krajinu na projekt „Výsadba strol

Výstavba II. etapy obtokového kanálu

POZVÁNKA
na

XI. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Ledenice
středa 24. září 2008 od 18.00 hod.
zasedací místnost radnice v Ledenicích

pokračování na str. 4
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CO VÁS ZAJÍMÁ (pokračování ze str. 3)

l

l

l

l

mořadí od ČOV Ledenice směrem k Jedlí“ (sázet se bude na
podzim).
snad na dobré cestě, nechci to zakřiknout, je přidělení dotace od Ministerstva zemědělství ČR na odbahnění a navýšení hráze rybníka
Dolní Hradský.
v červenci jsme na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad předložili projekt „Výstavba nového školního pavilonu Ledenice“ pro potřeby výuky pracovních činností, vaření a pěstitelských
prací. Projekt byl podán v rámci oblasti podpory „Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství“ a žádáme
v něm o bezmála 20 mil. Kč.
Tato částka by měla představovat náklady na veškeré stavební práce
a vnitřní vybavení učeben tou nejmodernější technikou. Výsledky
výběru projektů by měly být známy koncem října 2008.
v srpnu jsme na MAS Sdružení Růže podali žádost o dotaci z programu Rozvoje venkova na projekt s názvem „Obnova hřiště na zahradě
MŠ Ledenice“ a žádáme v něm o téměř půl milionu Kč.
dále čekáme až státní fond životního prostředí (SFŽP) vypíše dotační
titul na projekt „Zateplení a výměna oken budovy prvního stupně ZŠ
a budovy ZUŠ a školní družiny“.

září 2008

l

víme o nedostatku míst v mateřské škole a z tohoto důvodu pověřilo
Zastupitelstvo městyse Ledenice starostu úkolem nechat zpracovat
odbornou studii u Ateliéru 111 architekti, Praha 7 na nástavbu MŠ
v Ledenicích. Tato studie je již vyhotovena a dána k posouzení a připomínkování vedení ZŠ, MŠ a ZUŠ Ledenice. V září by měli zastupitelé na pravidelném zasedání rozhodnout, co a jak dále s tímto
projektem.

l

Ještě tento rok bychom chtěli obnovit žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR na stavbu náhradního záložního vrtu pro
pitnou vodu ve Zborově. Tento vrt slouží pro zásobování pitnou vodou Zborova, Ohrazení, Ohrazeníčka a Zalin. Připomínám, že naše
žádost o tuto dotaci podaná začátkem roku 2008 nebyla ze strany
SFŽP akceptována.

l

Ve fázi zpracování se nachází projekt na výstavbu kanalizace a ČOV
ve Zborově. Po jeho obdržení zastupitelstvo rozhodne, jak dále v této
věci postupovat.

Jak jste si mohli přečíst, snažíme se dlouhodobě plánovat a připravit tak podmínky pro získání a následné využití co největších finančních prostředků z evropských fondů.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor

Odborná studie nástavby MŠ v Ledenicích

Program MC Ledňáček na září 2008
Ó Pondělí 1. 9. od 16.30 do 18.30
Přivítání školního roku
Škola je zase tady a prázdniny za námi, my
však nebudeme smutnit a vyrobíme si krásný větrník.
Ó Čtvrtek 4. 9. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 8. 9. od 16.30 do 18.30
Výroba medových svíček
Společně si vyrobíme svíčky z voňavého
včelího vosku, vyzkoušíme i netradiční
tvary.
Ó Čtvrtek 11. 9. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 15. 9. od 16.30 do 18.30
Znakování s dětmi
Přijďte si sami vyzkoušet znakování s malými dětmi, uvidíte, s jakou radostí komunikují i když ještě neumějí mluvit (a ty
větší děti se to mohou naučit také).

Ve školním roce 2008/2009
MC Ledňáček opět otevře:
l

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINY A NĚMČINY
Účastníci se rozdělí do skupin dle pokročilosti na začátečníky a pokročilé.
Jednou týdně 90 minut, předpokládaná
cena: 500,- Kč/měsíc
Dotazy a přihlášky přijímáme na níže uvedeném telefonu a mailu. Členové MC mají slevu.
Informační schůzka proběhne v pátek 12. září
od 19.30 hod. v prostorách MC Ledňáček.

l

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

VEČERNÍ KERAMIKU
Keramické tvoření pro radost. Probíhá jednou za dva týdny ve večerních hodinách,
předpokládaná cena 600,- Kč/rok nebo
50,- Kč/hodinu. Členové MC mají slevu.
Několik večerů povede keramička Hana
Štarková, lektorka z borovanské dílny Nazaret. Není nutno se přihlašovat předem.
Začínáme ve středu 17. září od 19 do 21 hodin v MC Ledňáček.

Pokud se stanete členy sdružení MC Ledňáček, podpoříte nás finančně (členský příspěvek činí 240,- Kč na rok) a pak můžete
využívat slevy na kurzy a jiné výhody.

Mateřské centrum Ledňáček v Ledenicích
(poblíž masny), tel. 728 889 616,
mclednacek@seznam.cz,
http://rodina.cz/lednacek

Ó Čtvrtek 18. 9. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 22. 9. od 16.30 do 18.30
Tanečky a zpívánky
Ó Čtvrtek 25. 9. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 29. 9. od 16.30 do 18.30
Sportovní odpoledne
Protáhneme si těla a vytrénujeme svaly,
kdyby bylo náhodou ošklivé počasí, schováme se do herny a vymyslíme něco jiného:)
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Mons. Václav Dvořák,
narozen 28.12.1921, bývalý generální vikář,
čestný papežský prelát, kustos katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích
a biskupský vikář, zemřel 30.7.2008 v 61. roce
kněžství.
Dne 9.8.2008 byl po rozloučení v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše a v děkanském kostele sv. Matěje v Bechyni pochován
do rodinné hrobky na novém bechyňském
hřbitově.
Po kněžském svěcení v roce 1948 působil
tři roky ve farnostech Kardašova Řečice, Pluhův Žďár, Domažlice a Trhanov. Následovalo
14 měsíců u PTP a sedm let v komunistickém
vězení. Po propuštění ze žaláře pracoval v civilních zaměstnáních a s částečnou výpomocí
v duchovní správě v Praze. Od 1. dubna 1990
byl jmenován generálním vikářem Českobudějovické diecéze. Od 3. června 1991 byl administrátorem Českobudějovické diecéze a od
11. listopadu 1991 znovu generálním vikářem.
Posledních osm let působil jako biskupský vikář a současně se obětavě věnoval farnosti Ledenice. Řadu let vykonával vězeňskou duchovní
službu v Českých Budějovicích.
V roce 2002 byl prezidentem republiky vyznamenán za zásluhy o Českou republiku Medailí za zásluhy 1. stupně.
(údaje byly převzaty
z Biskupství českobudějovického)

Kaplička u Sokolovny opravena
V červenci nechal Úřad městyse Ledenice
opravit barokní kapličku u Sokolovny. Nejviditelnější změnou je natření venkovní fasády.
Tato drobná sakrální stavba je největší, architektonicky nejzajímavější a zřejmě také nejstarší ze tří kapliček, které v Ledenicích stojí.
Vznikla pravděpodobně ve druhé polovině
18. století při cestě za tehdejší zástavbou městečka. V roce 1800 byla opravena a to je z historie vše, co o ní prozatím můžeme sdělit. Její
zasvěcení Panně Marii Zellské snad souvisí
s poutěmi do oblíbeného rakouského poutního
místa Mariazell.
(jic)

Malá vzpomínka na velkého člověka
Dne 30.7.2008 zemřel bývalý generální vikář, čestný papežský prelát, kanovník Mons.
Václav Dvořák. Krátké sdělení, které se dotklo každého, kdo měl tu čest ho znát.
Mons. Václav Dvořák od r. 1995 přijížděl
každou neděli do Ledenic a v radosti sloužil
všem návštěvníkům kostela. Rád vítal nové
příchozí, během krátké doby se dříve prázdný
kostel zcela zaplnil. Byl i velmi dobrým správcem farnosti. Jeho starostlivostí a hlavně bo-

hatými finančními dary se podařilo opravit
chátrající kostel nejen zvenku, ale i uvnitř. Velice si vážil dobré spolupráce s radními z Ledenic a okolních obcí.
Nade vše, co dělal pro zvelebení kostela,
je jeho láska ke všem, s nimiž se setkával.
Každý, ať si zachová jeho často opakovanou
výzvu:
„Rozdávejte lásku a služte druhým s radostí.“
Marie Erhartová

Vernisáž průvodce „Ledenice“
a den otevřených dveří kostela sv. Vavřince
v Ledenicích a kaplí ve farnosti dne 11.10.2008
Program:
1. Zahájení v kostele 14.00
2. Úvodní slovo
PhDr. Ourodové-Hronkové
3. Hudební produkce – Jan Vacek
4. Prohlídka kostela
s odborným výkladem
5. Hudební produkce
6. Pro zájemce nabízíme prohlídku
okolních kaplí s odborným výkladem. Odjezd autobusem do Zalin,
Zborova, Ohrazení a Ohrazeníčka
v 15.00.
Na prohlídku kaplí je třeba se přihlásit
předem z důvodu objednání autobusu
do 20. 9. 2008 u pí. Králíkové na tel.
č. 387 995 529.

Titulní stránka nové brožurky
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INFORMACE ZE ŠKOLY
pro školní rok 2008 – 2009
n Základní umělecká škola

Organizace školního roku 2008 – 2009
Zahájení školního roku: pondělí 1. září 2008
Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2008
Vánoční prázdniny: od 22. prosince 2008 do 2. ledna 2009
posledním vyučovacím dnem roku 2008 je pátek 19. 12.
vyučování v roce 2009 začne opět v pondělí 5. ledna
Konec prvního pololetí: čtvrtek 29. ledna 2009
Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2009
Jarní prázdniny: 16. února – 22. února 2009
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. a pátek 10. dubna 2009
Konec druhého pololetí: úterý 30. června 2009
Hlavní prázdniny: od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2009
Školní rok 2009 – 2010 začne v úterý 1. září 2009

Ředitelství: budova ZŠ na náměstí, tel. 387 995 365
E-mail kancelář: skola@zs.ledenice.cz
E-mail ředitel školy: j.cukr@zs.ledenice.cz
E-mail zástupce ředitele školy: j.kubickova@zs.ledenice.cz
Pavilon 1. – 3. ročník: tel. 387 995 451
ZUŠ: vedoucí Mgr. Petr Špatný,
tel. 387 995 625, e-mail: spatny.hudba@seznam.cz
MŠ: vedoucí Hana Fyrbachová,
tel. 387 995 201, e-mail: skolka@zs.ledenice.cz
Školní družina: Marie Špulková,
tel. 387 995 261, e-mail: druzina@zs.ledenice.cz
Školní jídelna: vedoucí Jitka Čechová,
tel. 387 995 328, e-mail: jidelna@zs.ledenice.cz
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Hůdková,
e-mail: n.hudkova@zs.ledenice.cz

Výše úplaty za jeden měsíc: 100 Kč
Kapacita ŠD: 45 dětí (naplněný stav)
Provoz: ráno 6.00 – 7.35 hod.
odpoledne 11.35 – 16.00 hod.

n Školní jídelna
Ceny stravného jsou určeny podle normy potravin a věku strávníků.
Uvedené ceny jsou pro letošní rok.
Celodenní strava v MŠ: 3 – 6 leté děti
29 Kč
7 leté děti
32 Kč
Cena jednoho oběda v ZŠ:
7 – 10 let
20 Kč
11 – 14 let
22 Kč
15 a víc let
24 Kč
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy

Třídní učitelé:

1.
2.A
2.B
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

n Mateřská škola

n Školní družina

n Základní škola
Učitel
E-mailová adresa učitele
Mgr. Vladimíra Bubeníková
vladka.bubenikova@seznam.cz
Mgr. Dana Iličová
d.ilicova@zs.ledenice.cz
Mgr. Věra Radová
veradova@seznam.cz
Mgr. Miloslav Klein
m.klein@zs.ledenice.cz
Mgr. Alena Kopáčková
a.kopackova@zs.ledenice.cz
Mgr. Jana Dastichová
j.dastichova@zs.ledenice.cz
Mgr. Josef Pařízek
r.konirova@zs.ledenice.cz
Mgr. Marta Palkosková
m.palkoskova@zs.ledenice.cz
Mgr. Vladislav Šesták
l.sestak@zs.ledenice.cz
Mgr. Pavel Vaněk
p.vanek@zs.ledenice.cz

Hudební vyučovací obor:
klavír, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet,
žesťové nástroje, kytara, zpěv, sborový zpěv,
přípravná hudební výchova
Výše úplaty za jedno pololetí:
individuální výuka 750 – 850 Kč
přípravná hudební výchova 375 – 425 Kč
přesná částka bude stanovena podle počtu přihlášených žáků

Výše úplaty za jeden měsíc: 156 Kč
Kapacita MŠ: 50 dětí (naplněný stav)
Provoz: 6.00 – 16.30 hod.

Kontakty a obsazení školy

Třída

Učební plány
Schválené MŠMT pro ZUŠ

Počet
žáků
24
16
17
26
17
12
27
16
22
27

Učební plány
V 1., 2. a 6., 7. ročníku se bude vyučovat podle našeho školního vzdělávacího programu. V ostatních ročnících podle vyučovacího programu
„Základní škola“. Témata ochrany člověka za mimořádných situací jsou
zařazena do tématických plánů některých předmětů na II. stupni školy.

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI
Dětský den a vítání prázdnin v Zalinech
V sobotu 28. června jsme dětským dnem oslavili příchod prázdnin. Jak už je u nás zvykem, každé odpoledne má nějaké téma – tentokrát to byli vojáci. Všechny děti přišly převlečeny za vojáky a
převlečeni byli dokonce i někteří rodiče. Na bezpečnost dohlíželo
několik zdravotních sestřiček (=obětavých maminek) – jistě uznáte,
že pod tímto odborným dohledem se nikomu nemohlo nic stát.
Ve dvě hodiny zavelel generál nástup a odpoledne začalo slavnostní přehlídkou všech zúčastněných vojáků a jejich zbraní. Po nástupu dostali vojáci „pohov“ a mohli se rozejít na jednotlivá stanoviště
pokračování na str. 7
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci září oslaví své jubileum:
70 let
Marie Housková z Ledenic
75 let
Josef Benedikt z Ledenic
82 let
Marie Dudová z Ledenic
Marie Pexová z Ledenic
83 let
Lubomír Pompl z Ledenic
87 let
Marie Čudková ze Zborova
V červenci
jsme se naposledy rozloučili:
t s paní Marií Španvirtovou ze Zalin,
zemřela dne 3.7.2008
ve věku nedožitých 81 let
t s paní Marií Krejčovou,
zemřela dne 6.7.2008 ve věku 93 let
t s paní Marií Nováčkou z Ledenic,
zemřela dne 27.7.2008 ve věku 83 let
t s panem Františkem Popelem
z Ledenic, zemřel dne 27.7.2008
ve věku nedožitých 90 let

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI
(pokračování ze str. 6)
a začít soutěžit. Největší úspěch měla střelba
ze vzduchovky, hod granátem, plazení a běh
v plné polní. Ale i ostatní disciplíny, jako
běh v gumách, skákání v pytli, chůzi na chůdách, lukostřelbu, chytání rybiček, strefování
se míčkem do branky a shazování plechovek
se děti snažily plnit, protože za každou splněnou disciplínu dostaly žetonek, za který si
mohly u stánku koupit sladké dobroty. Kolem
4. hodiny přijelo na náves několik jeepů, ve
kterých se mohli svézt děti i jejich rodiče.
Zvláště tatínci byli nadšení. Po jízdě si malí
vojáci dali melounovou svačinu a společně šli
splnit poslední úkol. Na návsi museli najít ně-

7
kolik lístečků. Na nich byla napsána slova a
když děti ze slov poskládaly větu, dověděly se,
že musí hledat válečnou kořist. Netrvalo dlouho a objevily truhlu plnou dárků. Po společném focení čekala nejen na děti poslední velká
odměna – pečené prasátko, na kterém jsme si
všichni moc pochutnali a děkujeme za něj paní
Kazarové z Třebotovic.
Děkujeme také panu Filipovi z Hlincovy
Hory a panu Mandovi z Ledenic, kteří vozili
děti ve svých jeepech, a panu Vaňkovi ze Zalin za zapůjčení dětského terénního vozidla.
Samozřejmě také děkujeme všem sponzorům
a dobrovolníkům, bez kterých bychom nemohli pořádat žádnou naší akci pro děti. Ty
odcházely domů nadšené a už se jistě těší na
další dětský den.
Eliška Kocábková
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Hasičina a holky z Ledenic
Kateřina Candrová, Kristýna
Frejlachová, Tereza Koblasová, Nikola Steinhäuslová, Tereza Šustrová, Kateřina Toločková, Lenka
Tomandlová, Helena Vondrušová,
Hanka Bušková, Lenka Dvořáková
Úspěch v minulém roce, kdy se
děvčata probojovala na MČR do Zlína, probudil ještě větší chuť si to celé zopakovat, zlepšit
se a hlavně dokázat, že to opravdu nebyla jen
šťastná náhoda.
Tak začala příprava na tažení po vyřazovacích soutěžích až na mistrovství tentokrát do
Trutnova.
Přes zimu se trénovala v Sokolovně technika s hadicemi, atletika a také jsme se všemožně pokoušeli udržet fyzičku ať cvičením nebo
různými turnaji. Tímto bychom chtěli poděkovat volejbalistům, že nás nechali lítat o čtvrtcích po galerii.
Postupové soutěže
Zmýlená neplatí, pouze a jen vítěz bere vše
v podobě postupu do dalšího kola.
České Budějovice
Tak to byla úplně první soutěž. Testy, běh
na 100 m s překážkami a štafeta 4x100m, tyto
disciplíny jsme prošli bez problémů a byli
jsme na průběžném prvním místě. Poslední
chuťovkou byl požární útok, jediná disciplína,
se kterou jsme se nemohli skamarádit. A i tentokrát se nepovedla, ale díky lepšímu součtu
umístění jsme skončili celkově na 1. místě.
Prachatice
Krajské kolo v Prachaticích o týden později. Byla zima a přeháňky. Navíc se posunul
začátek naší soutěže o dvě hodiny dál, protože
díky počasí se pozdržela soutěž profesionálních hasičů. Tím vším byla soutěž trochu poznamenaná. Incident s rozhodčími, kterým se
nelíbila naše štafetová proudnice nás však notně rozehřál. Nepomohla ani pravidla, která
stanovují míru a váhu, ale nenařizují, že si ji
musíte koupit v obchodě (dnes už máme v ruce
vyjádření hlavního šéfa přes pravidla, tak je

budeme všude vozit s sebou :-).
Naštěstí velitel soutěže rozhodl
v náš prospěch, tak jsme mohli
jít soutěžit. Další zásek byl, když
bylo rozhodnuto odstranit kladiny z dráhy na 100 m s překážkami. Taky bonbónek, protože
když kladinu umíte běhat, máte napůl vyhráno, takto se naše výhoda rozplynula. Nakonec
se vše povedlo a mohli jsme se radovat z prvního místa a tudíž z postupu na mistrovství do
Trutnova.
Trutnov
Díky postupu dorostenců ze ZOO a dorostenek z Ledenic, tedy ze stejného místa, zapůjčil nám HZS ČB svůj autobus, což pro nás
všechny byla skvělá věc.
V minulém roce jako vyplašení zajíci, letos
jako družstvo s ambicemi na medaile. Prostě
holky měly formu, tak proč si nevěřit.
První disciplína – vědomostní testy. Vidíme s Ivou, jak jsou holky odváděny do místnosti, kde budou psát testy. Jsou nervózní, ale
věří si. Doprovázíme je pohledy a přáním, ať
jim to vyjde. Nám, jako trenérům, je zle daleko
víc. Toto je totiž jediná disciplína, kterou
opravdu neovlivníte. Jistě, učíte je, zkoušíte,
ale zaškrtnout správnou odpověď nakonec stejně musí každá zvlášť. Testy jsou velice přísně
hodnoceny. Holky vychází a brečí. Tři chyby a
rázem je vše úplně jinak. Průběžné 14. místo a
veškerá roční námaha a sny jsou pryč.
Druhá disciplína – štafetový běh na 4x100 m.
Nálada na bodu mrazu, bylo třeba se srovnat a
koncentrovat na štafetu. Okno, bariéra, kladina s hadicemi, hasičák, Kristýna, Kačka C.,
Lenka T., Kačka T., časomíra se zastavuje na
čase 67,51. Je to 1. místo! Znamená to posun
na průběžnou 7. příčku. První soutěžní den
končí.
Třetí disciplína – běh na 100 m s překážkami. Týna při nácviku padá z kladiny. Docela
hustě sedřená ze škváry a hlavně otřesená.
Přesto jde soutěžit! Lenka dává čas, svůj letoš-

ní osobák, rovných 18,00 sekund a je na
3. místě (stejně jako vloni ve Zlíně, tam jí
ovšem stačilo 19,11 :-), Kristýna 31. místo
(20,23), Kačka T. 45. místo (20,55), Kačka C.
46. místo (20,55; horší druhý pokus), Tereza
K. 83. místo (22,04!), Lenka D. 102. místo
(22.60), Helča 129. místo (24,24). Celkově za
družstvo zde holky vybojovaly 3. místo.
Čtvrtá disciplína – požární útok. Protože
máme startovní číslo 15, poslední, vidíme
časy ostatních a jsou fakt dost dobrý. Oproti
začátku sezóny jsme se dost zlepšili, tak se
snad povede vše pospojovat a voda půjde
rychle. Na nástřikové terče čas 30,92 a tedy
6. místo.
Umístění:
test – 14. místo;
štafeta 4x100 m – 1. místo
= mistryně České republiky
100 m s překážkami – 3. místo;
požární útok – 6. místo
CELKOVÉ 6. MÍSTO
VE VRCHOLOVÉ SOUTĚŽI
POŽÁRNÍHO SPORTU ČESKÉ
REPUBLIKY V ROCE 2008.
K tomuto výsledku nám dopomohli:
Městys Ledenice, pan Lederer, Restaurace Na
Plácku, EGE, spol. s r.o., SDH Ledenice
všem Vám moc děkujeme za pomoc a podporu.
V neposlední řadě chceme poděkovat Lence Dvořákové za pomoc našemu družstvu na
mistrovství.
Český pohár Velkopopovického kozla
S touto soutěží jsem Vás již seznámil před
prázdninami. Tenkrát jsem psal o prvním podniku v Plzni. Od té doby jsme navštívili Moravský Beroun, Kvasiny, Turnov, Kamenec
u Poličky a chystáme se ještě na poslední seriálovou soutěž do Borovan.
Protože se účastníme prvním rokem, sbíráme zkušenosti a holky se drží na místech kolem poloviny všech závodnic. Pro začátek je
to dobrý výsledek, děvčata mají rezervy a
mohly by se dostat mezi třicítku nejlepších.
pokračování na str. 9
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Hasičina...
(pokračování ze str. 8)
Největších úspěchů dosahuje Lenka Tomandlová, je prozatím šestá v celkovém pořadí, když z prvního místa byla sesazena kvůli
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nemoci. Jejích výkonů si všiml i trenér české
reprezentace.
S hrdostí vám oznamuji, že se Lenka stala
součástí repre týmu. Jestliže se jí povede, bude
zařazena do základní sestavy a bude se účastnit závodů na místní i mezinárodní scéně.
Účastnila se již prvního soustředění v Šumperku 18. – 20. 7. (podrobnosti na www.ceskyhasic.cz).
Mladí hasiči
Dětský kroužek naopak v letošním roce
strádá. Hodně dětí odešlo a tak máme problém
dát dohromady soutěžní družstva. Největším
úspěchem bylo 5. místo v okresní soutěži
Plamen v kategorii starších. Bude trvat delší
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dobu, než se dají dohromady družstva starších
a mladších, která budou schopna konkurovat
ostatním.
Od nové sezóny, která začne 1. 9. budeme
chtít nabídnout stávajícím a případně i novým
zájemcům o hasičinu kroužek v novém kabátě. Větší vyžití, kvalitnější přípravu, ale pokud
nebudou chtít děti samy, můžeme se stavět na
hlavu a nebude platné vůbec nic. Chceme pozvat všechny, kdo mají zájem na schůzku, která se bude konat první pátek prvního školního
týdne ve čtyři hodiny odpoledne, sraz u hasičárny. Nebo kterýkoli následující pátek :-)
Mgr. Vladislav Šesták

Svatoprokopská pouť ve Zborově
a oslava 100 let místní kaple 5. – 6. července 2008
Už je tomu 100 let, co v obci Zborov probíhá každým rokem začátkem léta tradiční vesnická pouť. Naše pouť je spojená se svátkem
svatého Prokopa, kterému je zasvěcena místní
kaple. Právě ona letos slaví 100 let od roku
svého zbudování. Přípravy na pouť i samotnou

oslavu postavení kaple probíhaly delší čas,
stálo nás to mnoho úsilí i nervů, ale výsledek
stál za to. Program akcí vymýšlí místní sbor
dobrovolných hasičů, letos se ale připojil i
osadní výbor, který zajišťoval oslavu postavení kaple. Počasí jako každý rok přálo a proto se

všichni přítomní po oba dva dny bavili. Tři
dny se bavily děti – po dlouhé odmlce přijeli
k nám do vsi kolotočáři, kteří si určitě po
všechny dny na neúčast nemohli stěžovat.
V sobotu tradičně zahájili pouť místní fotbalispokračování na str. 10
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Svatoprokopská pouť ...
(pokračování ze str. 9)
té, kteří rozděleni na Vazačovce a Zbytek světa sehráli vskutku pouťový fotbal při velmi
vysoké účasti obecenstva. Každý kdo přišel,
mohl svlažit vyprahlé hrdlo zdarma pivem.

Večer se konala na antukovém hřišti country
zábava opět při plném domě. Tancovalo se a
juchalo do brzkých ranních hodin. Druhý den
v neděli ráno se roztočilo Kolo štěstí pro děti –
zábavná výherní soutěž a místní Svaz žen obdarovával soutěžící děti pikadory. Za velkého
zájmu obyvatelstva přiřítila se skupinka historických vozidel, která na okamžik zastínila i
samotné atrakce pouťáků. Každý chtěl vidět
krásně udržované staré automobily a motocykly, fotit je a dotknout se tak starých časů.
Před jedenáctou hodinou jsem přivítal jako
starosta SDH Zborov a předseda osadního výboru všechny účastníky a promluvil pár slov
o stoletém výročí naší kaple svatého Prokopa.
Slova se ujal i místostarosta městyse pan František Jelínek, který poděkoval místním organizacím za to, že se starají o kulturu místních
občanů a svou přítomností ještě více umocnil
charakter této oslavy. Pak už začala mše svatá
vedená otcem Pavlem Kubů, který v té době
zastupoval nemocného pana Mons. Václava
Dvořáka. Všichni jsme v modlitbách na něj
vzpomněli a upřímně mu přáli brzkého uzdravení. Po skončení mše jsme společnými silami
– svatý otec pan Kubů, místostarosta městyse
pan Jelínek a já – zasadili strom jinan dvoulaločný. Strom byl vysazen na počest stého vý-
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ročí místní kaple, ale hlavně také jako dar
místních občanů panu Mons.Václavu Dvořákovi k jeho významnému jubileu – 60ti letem
v kněžském rouchu. Bohužel, nebylo mu dáno
už tento strom spatřit.
Poté se přesunul dav občanů do místní zrekonstruované hospůdky, kde byl při dechové
hudbě servírovaný pouťový guláš od šéfkuchaře Fandy Kadleců. Další akce ale už začínala na antukovém hřišti, kde se hrál tradiční
pouťový volejbal, který probíhal až do podvečerních hodin. Vavříny si nakonec odnesla
družstva Ohrazení za první místo, Agrom za
druhé, Zborovská esíčka za třetí a čtvrtý byl
tým Vojdlesáků. Ti otrlejší se ještě přesunuli
z hřiště do Zborovské Bumbálky a pokračovali v pouťové veselici do pozdních nočních
hodin. Rád bych na tomto místě poděkoval
zástupcům městyse Ledenice za materiální
i finanční výpomoc, bez které by místní organizace hasičů nebyla schopna důstojnou oslavu
100 let místní kaple sv. Prokopa zorganizovat.
Poděkování patří i členům SDH Zborov, místnímu Svazu žen, SDH Ohrazení za materiální
pomoc, všem sponzorům a samozřejmě všem
návštěvníkům za jejich hojnou účast s přáním,
aby k nám příští rok našli opět cestu.
Ing. Michal Vazač

Postřehy ledenicko-svinenské výpravy
z rumuského Banátu
Oblast Banát leží v jihozápadní části Rumunska, z jihu ohraničen Dunajem, ze západu
řekou Tisou, Maruší na severu, východ lemují
karpatské hory.
Poblíž Dunaje žije největší česká komunita
v Rumunsku osidlující šest původních vesnic Svatou Helenu (Sfanta Elena), Bígr (Bigar),
Gerník (Gârnic), Rovensko (Ravensca), Eibentál (Eibenthal) a Šumici (Sumita), která je
od ostatních vsí svou polohou nejvzdálenější.
První čeští osídlenci přišli do jižního Banátu na výzvu dřevopodnikatele Magyarlyho,
který nalákal Čechy na příděly půdy, osvobození od tehdy čtrnáctileté vojenské služby a
daní. Podmínkou bylo, že pro něj budou pracovat jako lesní dělníci. Roku 1823 byla založena nejstarší zdejší vesnice Svatá Alžběta
(Sankt Elisabeth – později vysídlená především pro nedostatek vody), o rok později pak
Svatá Helena. Jelikož podnikatel své sliby nedodržel, požádali čeští kolonisté o přijetí do
13. rumunsko-banátského pohraničního okruhu, který jim jako jediný mohl zajistit obživu.
Druhou vlnu dosídlování tohoto pustého
území Čechy iniciovaly samy rakouské vojenské správní orgány (Banát byl tehdy součástí
habsburské monarchie), protože potřebovaly
další pohraničníky k hájení hranice, kterou
tvořila řeka Dunaj, před případným tureckým
napadením.
Gerník, největší z českých vesnic rumunského Banátu, leží v nadmořské výšce 450 až
550 m. Rozprostírá se na dvou návrších s krasovým podložím rozdělených potokem, v jižní

části župy části župy Caras - Severin. Většina
vesničanů hospodaří na svých polích lemovaných vápencovými balvany a přerušovaných
krasovými závrty. Přičemž jejich hlavním zaměstnáním je práce v okolních dolech. U Padiny Matei se těží měděná ruda, ovšem důl
s velkým odkalištěm u Dunaje je momentálně
uzavřen. Snad se prý blýská na časy, protože
jej koupila nová firma, která chce v brzké době
opět zahájit provoz. S českou podporou začíná
v obci prosperovat firmička na výrobu elektrosoučástek.

Při debatě s místním obyvatelem

V roce 1991 žilo na Gerníku 910 obyvatel,
při sčítání v roce 2002 bylo napočteno pouze
512 obyvatel. Mnoho domů je opuštěných,
lidé odcházejí zpět do Čech za svými příbuznými převážně z Plzeňska a Klatovska. Prázdné chalupy místní pronajímají ve velké většině
českým turistům, o oblast začínají projevovat
zájem i Němci. Je vidět, že ne všichni chtějí
opustit rodný kraj. Ti podnikavější začínají
kupovat opuštěné chalupy a rozvíjet agroturistiku a služby v obci. Většinu práce na polích tu
pokračování na str. 11
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Postřehy ledenicko-svinenské
výpravy z rumuského Banátu
(pokračování ze str. 10)
ještě obstarávají lehcí tažní koně, i když se
sem tam objeví i traktor. Ten prý ale nevyjede
všude do strmých kopcovitých polí. Držet si
koně a zároveň vlastnit tuto jednoduchou zemědělskou techniku už je prý nad místní poměry. Proto stále vítězí kůň. V nedalekém
Bígru můžeme vidět i kravský zápřah, na což
vás ihned při vstupu do této vsi upozorní „šibenice“ neboli „trdlice“ na kování krav.
Dosud můžete vidět v tomto kraji zvláštní
vodní mlýnky – vodenice, ve kterých se i
v současné době mele mouka. Malá roubenka
se dvěmi místnůstkami, jedna je stáj a druhá
mlýnice, dodnes slouží svému účelu. Nejkrásnější je snad v údolí U Petra, kde velký
spád potoka Gramesca umožňuje provoz pěti
mlýnkům s neméně krásnými názvy: Cylindr,
Kotrlajka, Beránkojc, Maštalířojc, Nová.
Elektřina, v banátštině kurent, byla do českých vsí zavedena teprve v devadesátých letech minulého století. Pokud někdo vlastní
automobil, je to klasická Dacia, nebo všudypřítomné ARO se všemi možnými druhy nástaveb. Když zahlédnete novější typy aut, mají
většinou česká čísla, přestože jsou majiteli
místní občané. Přivézt vůz z Čech a přihlásit
jej v Rumunsku je velmi drahé, proto jsou
auta přihlášena v Čechách, kam se vyplatí
jednou za dva roky ujet tisícikilometrovou trasu k technické kontrole a zároveň navštívit příbuzné.
Jakmile odbočíte z hlavní silnice, jsou cesty ke vsím prašné, mnohdy nízkými vozidly
téměř nesjízdné. Jediný Gerník je po vsi vyasfaltován. Je také jedinou českou vesnicí, která
má vlastní obecní úřad, pod který spadá i sousední rumunská vesnice Padina Matei a další
osady. V současné době má obec Gerník rumunského starostu, post místostarosty zastává
Venca Pieček, ale pozor! Nesmíte jej zaměnit
s jeho bratrancem Venou Piečkem, který za-
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stává funkci obecního agronoma! Oblíbené
jsou zde přezdívky. Místnímu harmonikáři a
patriotu se říká Mizerík. Proč? Protože mizera
by znělo příliš vulgárně, říkají s úsměvem gerničtí. A jak pan Zelí přišel ke své přezdívce?
Jednou, když měl nakoupit zelí, tak všechny
peníze na nákup propil v místní hospodě. Nu,
stane se…
Hospoda je tu velice zajímavým místem.
Okolo deváté večer, (čas je tu posunut o hodinu dopředu) vás v restauraci spojené s krámem
přivítá pouze šenkýřka, nebo hospodský. Hosté se scházejí až tak kolem desáté a po desáté
začínají přicházet děti a mládež. Nesou sebou
různé hry a zajímavosti, popíjejí limonádu a
vesele se baví. Tak je to zvykem. A o půlnoci
přicházejí šesťáci – jak nás poučil pan učitel
Jaroslav Svoboda.
Pan Svoboda je velice zajímavý a svérázný
člověk. Jedete tisíc kilometrů, abyste potkali
bývalého kastelána ze Žumberka… Vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě v Českých
Budějovicích. Po studiích učil na základní
škole ve Veselí nad Lužnicí, poté ze školství
odešel. Vystřídal mnoho zaměstnání, manuálních i úřednických, k učitelství se vrátil až začátkem roku 1994 v Týně nad Vltavou. Od 1.
října 1994 učí češtinu v Rumunsku na školách
s vyučovacím jazykem českým. Zavítá i k českým menšinám v nedalekém Srbsku, nyní působí na škole v Gerníku, jeho pracovní náplní
je mimo jiné také osvěta. V periodikách publikoval básnické překlady z polštiny a mnohé
stati o životě Čechů v Rumunsku. O této problematice hovořil v celé řadě přednášek a konferencí. Je spoluautorem publikace České
vesnice v rumunském Banátě, editorem knihy
„Tady byl samej les“ (dva tucty lidových povídek Čechů z rumunského Banátu), autorem
publikace Česká menšina v Rumunsku, kterou
si můžete mj. přečíst na internetových stránkách www.listbanat.cz. Rediguje školní časopis Gernický zvoneček.
Na Jaroslavu Svobodovi je vidět, že má
prostředí českého Banátu velice rád. Na dru-
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hou stranu, čím více zde pomáhá nejen Česká
republika (především nadace Člověk v tísni)
a celý přetechnizovaný svět, tím více se ztrácí
kouzlo tohoto kousku země. Vyprávění,
ochotnické divadlo, spolky, tradici a v první
řadě a v nemalé míře dřinu nahrazují všudypřítomné satelity, technika, pohodlí, peníze a
samota. Inu – kdo může říci, co je lepší…
Utichá zpěv a muzika. Někdejší místní velká česká kapela Bohemia má snad už jen tři
muzikanty, přičemž je jeden z Bígru. Samozřejmě se zde opět objevuje jméno Pieček.
Vedle saxofonu místostarosty hraje jeho bratr
Josef přímo fenomenálně na chromatickou
harmoniku. Tempo je rychlejší než u nás, sloky malinko pozměněné, ale jinak jsme všichni
dohromady zpívali české lidové a zlidovělé
písničky. „Ojejeje, co se děje, kocour leze do
postele“ jsem se naučil až tam, ale nato jsem
zjistil, že se v Čechách také zpívávala.
Česky se v Bígru domluvíte dokonale. Mluva se melodií přibližuje rumunštině – slova
jsou česká. A taková makar-koli, makar-kam a
co níčko budem dělat rychle pochopíte.
V Gerníku nenajdete bídu, všichni se starají a pracují jak mohou a jak jim bylo dovoleno.
Negramotnost nekoresponduje s hloupostí!
Bohužel, možnosti byly omezené.
Toho zneužívají někteří státní pracovníci.
„Ukradneš v lese soušku – půjdeš na dva roky
sedět,“ třebaže je to blábol a s rumunskými zákony nemá nic společného. „Anebo k tobě zajdu na večeři…“ Co zbývá prostému občanu?
A tak k němu chodí ten lišák kolikrát i půl
roku... Neznalost zákona neomlouvá…
Chtěl jsem poznat, jak se před lety žilo
u nás. Bohužel, nebo bohudík, už jsem to nestihl.
Jiří Čajan
účastník výpravy, Trhové Sviny

Místní knihovna v Ledenicích
nabízí svým čtenářům
literární novinky
Beletrie pro dospělé:

Typický obrázek rumunského venkova

Coulter Catherine
– Kouzlo Kalypsa
– Noční bouře
– Noční požár
Small Beatrice
– Dcery Dračího pána
– Nástrahy lásky
– Poslední dědička
Cartland Barbara
– Láska na vlnách
– Polibek v Římě
– Nebezpečí na Nilu
Deveraux Jude
– Ostrov divokých snů
– Mstitel
– Navždycky a věrně
– Milovat
Plaidy Jean
– Soudy lásky
– Předehra
Pilcher Rosamunde|
– Bouřlivé pobřeží
Cimický Jan
– Pěšinky času
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Úspěchy ledenických sportovců
Karolína Dudová (13 let) – taneční aerobic
Když se v roce 2005 Karolína přihlásila
do českobudějovického tanečního studia
Danceline, zřejmě ji ani ve snu nenapadlo,
jakými zážitky se za tři roky bude moci pochlubit.
Toto taneční studio nabízí svým členům
mnoho aktivit od aerobicu, přes power jogu,
všechny druhy tanců až po cvičení tchaj-ťi
čchi-kung. Karolína si vybrala oddíl tanečního aerobicu, který navštěvují dívky ve
věku od 11 do 14 let a říkají si Klokani.
Po celoroční náročné přípravě se děvčata probojovala republikovými soutěžemi až na otevřené Mistrovství
Evropy pořádané mezinárodní taneční organizací E.S.D.U. v chorvatské Poreči. Této soutěže se zúčastnilo 2000 soutěžících z 25 zemí.
Karolína byla jednou z 18ti děvčat, která reprezentovala taneční studio Danceline s choreografií Adams Familly v kategorii Open
(junioři, formace). Přes kvalifikační a semifinálová vystoupení se děvčata probojovala až
do samotného finále, ve kterém obsadila krásné 6. místo. Toto umístění jim zajistilo účast
na Mistrovství světa v USA v New Yorku.
A tak Karolíně a především jejím rodičům,
ale i celému vedení Danceline nastalo období
shánění sponzorů, zajištění víz a dalších vel-

kých příprav na cestu za velikou „louži“. Období od 9. do 17. července
měli Dudů v kalendáři červeně zatrhnuté, protože to byl Karolínin termín pobytu v USA.
S maximálním nasazením bojovalo v New Yorku 56 souborů a budějovická děvčata si vydobyla krásné stříbrné ocenění. V tak velký
úspěch nedoufaly ani trenérky Gábina a Eliška Tomášovy. A protože
pobyt v New Yorku byl desetidenní, zbyl čas i na prohlídku Manhattanu, výlet na Empire State Building, trénink v Central Parku i koupel ve
vlnách Atlantského oceánu.
I v dnešní době neomezených možností je nutné tento úspěch považovat za výjimečný. Karolíně, ostatním tanečnicím a především trenérkám popřejme hodně sil a elánu při nácviku nového vystoupení. A do
dalších soutěží alespoň trochu sportovního štěstí při obhajování letošního umístění.
(J.K.)

Karolína je v pruhovaném tričku

Pozvánka
na derby I. B třídy mužů
TJ SLAVOJ LEDENICE
–
SPARTAK TRHOVÉ SVINY

sobota 6. září od 17 hod.
na fotbalovém hřišti v Ledenicích

Dne 28.8.2008 se konal 20tý ročník fotbalového turnaje O pohár starosty obce.
Fotbalová klání byla sehrána paralelně na dvou hřištích za účasti týmů Ledenic, Římova, Nových Hodějovic, Vroutku, Candrmrku a Vltavy ČB. Vítězství si po zásluze odnesl tým Slavoje
Ledenice.
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Slavoj Ledenice
oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Léto se nám pomalu chýlí ke konci a s tím
odstartovaly i soutěže v kopané. Muži mají za
sebou úspěšný vstup do vyšší soutěže, když
odehráli tři utkání. Doma porazili Chvalšiny
3:1 (Strouha, Moravec, Lamáček), v Loučovicích dokázali zvítězit 4:0 (Peter 2, Pavlík, Kučera) a opět doma porazili Horní Planou 2:0
(Petr Vítovec, Lamáček). Než se ale boje
o body rozběhly, hráči ani funkcionáři neodpočívali. U mužstva zůstal trenér pan Petr Vítovce
st. a to se začalo pod jeho vedením na novou sezónu připravovat v úterý 15. července. Trénovalo dvakrát v týdnu a zúčastnilo se turnajů v
Římově a domácího turnaje v Ledenicích.
Mužstvo posílili Vít Moravec (přestup z Lišova), Jiří Matuška (hostování z Olešnice) a
Michal Hladík (hostování ze Slávie ČB).
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26. července na turnaji v Římově mužstvo
první zápas proti Roudnému vyhrálo 4:1 a ve
druhém prohrálo s domácími fotbalisty 1:2.
Domácí turnaj „ O pohár starosty městyse Ledenice“ za účasti šesti týmů na travnatých
hřištích muži vyhráli, když ve skupině porazili
Candrmrk 4:0 a Vltavu ČB 2:0. Ve finále porazili N. Hodějovice a obhájili loňské prvenství.
Během tohoto turnaje proběhly oslavy 75. let
od založení oddílu kopané v Ledenicích. Jak
jsem se v úvodu zmínil, muži zahájili soutěž
vítězstvím a co hlavně, solidním výkonem,
který potvrdili i venku v Loučovicích. Výkony
mužstva jsou určitě tou nejlepší pozvánkou
zajít se osobně podívat a povzbudit kluky
v domácím prostředí, kde se postupně utkají
6., 13. a 27. září s Trhovými Sviny, Křemží a
Kaplicí B. V říjnu s Dolním Dvořištěm a Malontami. Taková sobotní procházka spojená

s kopanou není od věci. Pochopitelně si můžete dát k fotbálku studené pivečko a opékanou
klobásku v „Bufíku Na ráně“, odkud je možné
také sledovat dění na hřišti. Kdo pozorně četl,
zjistil, že většinou zajíždíme na Českokrumlovsko a naopak. Je to jedna z možností, jak
prezentovat svou firmu či osobu. Ať už reklamou na dresech mužstva nebo reklamní tabulí
na hrací ploše. Podrobnosti podá prezident
klubu pan Václav Fabián. Nerad bych opomenul přípravu našich nejmenších. Ti se na své
soutěže poctivě připravují pod vedením trenérů R. Čouzy a M. Martana – mladší přípravka,
J. Čecha, M. Strouhy a M. Štěcha – mladší
žáci. Jejich soutěže začínají 7. září, respektive
5. září mladší přípravka. Obě mužstva začínají
doma. Přijďte naše nejmenší povzbudit. Vždyť
je to budoucnost ledenického fotbalu.
Zdeněk Vitoušek

TIP NA VÝLET
Ó PARK EXOTICKÝCH ZVÍŘAT
– Dvorec
6.9.2008 sobota 9–17 hod.
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Ó Památník Jana Žižky z Trocnova
28. 9. 2088 neděle
SVATOVÁCLAVSKÁ VESELICE
S MALOU KAPELOU
PAVLA HAVLÍKA
začátek ve 14.00 hodin, vstupné 50,- Kč

K U L T U R N Í ,

S P O L E Č E N S K É

Ó VEŘEJNÁ

SOUTĚŽ
LODNÍCH MODELÁŘŮ
sobota 6. září na rybníce Lazna
Soutěžní kategorie: EX-500, F4-A, F4-B, F2 ECO standard, E 400 a
F7 – bitva o láhev koňaku, salámovou tyč a velkou medaili – titul
„Pirát roku 2008“ /vlastní upravená pravidla/.
Věk soutěžících: junioři + senioři
Program soutěže
9.00 – 9.45 prezentace na místě soutěže, tréninkové jízdy
9.45 – 10.00 zahájení soutěže
10.00 – 14.30 soutěžní jízdy
14.30 – 15.00 vyhlášení výsledků
20.00 – večerní soutěž – noční jízdy osvětlených modelů

Ó VII.

ročník
DĚTSKÉ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY
neděle 14. září od 13.00 hodin
areál sportoviště, Pořádá TJ Slavoj Ledenice

Ó Místní

knihovna Ledenice zve na BESEDU
s Jiřím Cukrem
na témana téma “LEDENICKÉ KRONIKY A KRONIKÁŘI”
čtvrtek 18. září od 19 hod.
společenská místnost Domu s pečovatelskou službou
/kroniky k nahlédnutí již od 18 hod./

A

S P O R T O V N Í

Ó Pozvánka pro

P O Ř A D Y

všechny milovníky dechovky:

JIHOČESKÁ PODHORANKA hraje k poslechu i tanci
neděle 21. září od 16 do 19 hodin v kulturním sále Borovany
vstupné 50 Kč.
Pořádá Město Borovany za finanční podpory Jihočeského kraje
v rámci projektu Venkov sobě.
Pro ledenické občany bude vypraven autobus z Ledenic ke kulturnímu domu v Borovanech.
Odjezd z autobusové zastávky v 15.45 hod.
Doprava zpět po akci zajištěna.

Ó SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
sobota 27. září od 19 hod.
kostel sv. Vavřince v Ledenicích
účinkují: pěvecký sbor PĚSLAV – OZVĚNA a sólisté
dirigent: Jaroslav Masopust
varhany: Jaroslav Kohout
vstupné: dobrovolé

Ó Restaurace

Na Plácku srdečně zve na

ŠPERHÁK
sobota 27. září začátek 20.00 hod.
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Instalace – poradenství – propojení domácí elektroniky
(domácí kina, plazma, LCD, CTR TV, DVD, videa, HiFi…)
PŘÍPRAVA NA PŘECHOD
Z ANALOGOVÉHO NA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ
D. Pavlík, tel.: 723423456, e-mail: pavliksat@volny.cz
Borovany, Třeboňská 529, ICQ: 379669067, Skype: d-pavlik

PRODÁM BYT v ČB. Osobní vlastnictví 2 + 1

Klidné místo 5 min. od centra
Tel. č.: 723 463 272 – po 18 hod.

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
Nabízím

SOUKROMOU VÝUKU

ANGLIČTINY
A
HEBREJŠTINY
pro začátečníky, mírně a středně pokročilé,
jednotlivě nebo v malých skupinách,
(frekvence a doba kurzů dle dohody)

ve školním roce 2008/2009
RNDr. DVOŘÁKOVÁ Eva, Nádražní 418, Borovany,
tel.: 608 276 330, e–mail: eva.dvorak@email.cz
l

Prodám kvalitní pianino zn. PETROV nově
repasované. Cena 30.000,- Kč.
Tel.: 721 258 703.

l

Mladá rodina z ČB koupí rodinný dům
v Ledenicích či Borovanech.
Tel.: 607 885 067.

www.ledenice.cz
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MANDA
LEDENICE
prodej všech druhů písků, drtí,
možno i s dopravou
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:
l

l
l
l

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.
„ MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

EPIGON A,
zemědělská obchodní společnost s.r.o. Ledenice oznamuje,
že v sobotu dne 13. 9. 2008 od 8.00 do 11.00 hodin
bude vydávat restituentům krmnou pšenici.
telefon: 387 995 204, Ing. Václav Tůma

Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786
"""""""""

PRACOVNÍ DOBA
Po
Út
St
Čt
Pá
So

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

Ledenický zpravodaj vydává městys Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům městyse Ledenice, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na ÚM Ledenice v úředních hodinách a v Místní knihovně. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová.
Náklad 920 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

