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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 3. září 2008
Rada městyse projednala:
 rozpočtovou změnu č. 3 za období červenec
a srpen 2008, rozpočtová opatření pod čísly
66 – 94 a doporučuje zastupitelstvu městyse
tuto rozpočtovou změnu ke schválení.
Rada městyse schválila:
 proplacení neinvestičních nákladů za docházku dítěte Ondřeje Viktory , bytem Zaliny do předškolního oddělení Mateřské
školy Zvíkov za období 1.9.2008 do
30.6.2009.
 vyřazení majetku městyse dle soupisu uvedeného v návrhu na vyřazení, který je přílohou zápisu.
 jednostranné zvýšení nájemného v bytech
městyse Ledenice s regulovaným nájemným od 1.1.2009 do 31.12.2009 dle ustanovení zákona § 4 č. 107/2006 Sb. a sdělení
MMR č. 214 ze dne 11.6.2008 ve výši
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25,42 Kč/m podlahové plochy měsíčně.
S novými nájemci bytů se sjednává smluvní
nájemné o 20 % vyšší než je regulované ná2
jemné v daném bytě za l m podlahové plochy příslušného kalendářního roku.

 pronájem pozemků parc. č. část 3920/236,
parc. č. 3920/100 a par. č. 3920/268 vše
v k.ú. Ledenice nájemci Sdružené lesy Ledenice – Borovany, na dobu určitou 10 let
za smluvní cenu 100,- Kč/rok. Pozemky se
pronajímají za účelem vybudování dvou
větví lesní cesty. Uvedené pozemky budou
převedeny do lesních pozemků a budou nadále lesnicky obhospodařovány. Geometrický plán pro oddělení části pozemku
parc. č. 3920/236 zajistí městys Ledenice.
Po té bude s nájemcem uzavřena nájemní
smlouva.
Rada městyse odložila:
 do příštího zasedání usnesení o výběru nájemce restaurace na hřišti v Ledenicích.

Tradiční ledenický podzimní obrázek

Rada městyse doporučuje:
 zastupitelstvu městyse schválit směnu pozemků v k.ú. Ledenice parc.č. 2889/4 (trvalý travní porost) o výměře 2539 m2 ve
vlastnictví Marie Lukášové za pozemek
parc. č. 385/4 (trvalý travní porost) o výměře 2348 m2 ve vlastnictví městyse Ledenice
za účelem výstavby II. etapy obtokového
kanálu.

INFORMACE OBČANŮM
Místní knihovna
Ledenice oznamuje:
od 13.10.2008 do 6.11.2008
bude otevřeno vždy
ve čtvrtek od 12 do 18 hod.

OZNÁMENÍ VOLIČŮM o volbách
do zastupitelstva Jihočeského kraje
Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje
se konají ve dnech:
− pátek 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hod.
− sobota 18. října 2008 od 08.00 do 14.00 hod.
volební okrsky na území městyse Ledenice:
volební okrsek
místo konání voleb
č. 1 – Ledenice kulturní zařízení "U Králů"
adresa: Náměstí čp. 71 (1. poschodí)
(pro voliče z Ledenic a Růžova)
č. 2 – Zborov požární zbrojnice ve Zborově
adresa: Zborov čp. 102 (1. poschodí)
(pro voliče ze Zborova)
č. 3 – Ohrazení požární zbrojnice v Ohrazení
adresa: Ohrazení čp. 48 (přízemí)
(pro voliče z Ohrazení a Ohrazeníčka)

č. 4 – Zaliny

kulturní zařízení v Zalinech
adresa: Zaliny čp. 43 (přízemí)
(pro voliče ze Zalin)

Voličem je státní občan ČR, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a
je přihlášen k trvalému pobytu v obci (městysi). Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem ČR.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva kraje budou voličům na

území městyse Ledenice distribuovány prostřednictvím České pošty nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich
poškození nebo ztrátě, může volič požádat ve
volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístků. Volič může ze závažných zdravotních
důvodů požádat okrskovou volební komisi ve
dnech voleb o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost a to pouze ve svém volebním okrsku.
Veškeré informace o Jihočeském kraji ale i
o volbách naleznete na internetové adrese
www.kraj-jihocesky.cz
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Životní prostředí, nové technologie, požadavky a nároky
moderních domácností a firem v roce 2008 – nelogické spojení?
… jak se uvedené řeší u nás v Centru pro nakládání s odpady na
skládce Růžov u Borovan?
Areál skládky Růžov slouží již více než
10 let a za tu dobu se mnohé změnilo. Akciová
společnost Růžov (vlastněná městem Borovany, městysem Ledenice a společností Marius
Pedersen a.s.) zajišťuje řádnou likvidaci odpadů na Českobudějovicku. Společnost nabízí
nejen zapracování komunálních odpadů, ale i
příjem zelených odpadů na kompostárnu a využití energetického potenciálu uložených odpadů k výrobě elektrické energie dodávané do
veřejné rozvodné sítě.
Základní předpoklady moderního logistického odpadového centra byly stanoveny již
v počátku:
Vhodná lokalizace: mimo obec v aktivním
těžebním prostoru společnosti LB Minerals
a.s., kde řádně zaskládkované odpady s následnou rekultivací tvoří potřebnou „chybějící
hmotu“ pro sanaci a rekultivaci určené části
těžebny, kde již byla vydobyta surovina. Zbývající těžební prostor je sanován vytěženou hlušinou společností LB Minerals a.s. Celá
těžebna se tedy současně využívá a rekultivuje,
zatravňuje a zalesňuje.
Tímto je dána i dostatečná kapacita, garantující občanům Borovanska a Ledenicka na
několik desetiletí dopředu řádnou likvidaci
odpadu za příznivých cenových podmínek.
Doposud je Ministerstvem životního prostředí
po posouzení všech potenciálních vlivů skládky na životní prostředí povoleno prvních pět
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etap o celkové kapacitě 1.193.235 m . Za první
desetiletí bylo na skládce uloženo cca 30 %
z celkového povoleného objemu. Tak, jak
bude pokračovat dobývání suroviny, budou
projednávány následující části (etapy) složiště. Ruku v ruce se stavbou nové etapy jde rekultivace etapy předcházející (zaplněné).
Konstrukce – těžebna jílů současně představuje ideální nepropustné prostředí pro nakládání s odpady a v kombinaci s další jílovou
a speciální PEHD izolací zaručuje 100 % nepropustnost složiště. Zvolená konstrukční skladba
navíc odpovídá zákonům a normám České republiky a Evropské unie.
…a jaké jsou současné aktivity v areálu?

 Pokračuje příprava rekultivace a ozelenění
I.etapy složiště (4.Q 2008 – 3.Q 2009)
 Ve spolupráci s odbornými geotechniky je
průběžně připravováno, hutněno a sledováno podloží budoucích etap skládky.
 Na skládce je přijímáno cca 40 – 60.000 t
odpadů/rok (komunální a ostatní odpady,
stavební sutě, výkopové zeminy, …) a do
1.000 t zelených odpadů na kompostárnu.
Řízený skládkový proces vytváří bioplyn,
který ročně pomocí kogenerační jednotky
vygeneruje cca 600.000 kWh elektrické
energie.

užití odpadů. Mateřská společnost Marius Pedersen a.s. realizuje v průmyslově zóně města
Borovany (u skládky Růžov) stavbu nového
Dopravního, třídícího a skladového střediska.
V tomto novém komplexu budou dotřiďovány
a lisovány využitelné složky odpadů (plast,
papír a další komodity dle zájmu a požadavků
obcí, měst a platné legislativy) k následnému
průmyslovému využití, bude zvýšena účinnost a logistika systému nakládání se sklem,
stavebními sutěmi, speciálními odpady,
…atp. Současně zde vyrostou odpovídající
provozní, administrativní a technické prostory
strojního a personálního zázemí společnosti.
Podíl vyseparovaných komodit z komunálních
odpadů v následujících letech nadále poroste.
Společnost Marius Pedersen a.s. připravuje a posuzuje v rámci České republiky pilotní
projekty nových technologií (anaerobní digesce, výroba alternativního paliva, fluidní spalování a další). Přesto vždy zbyde určité procento
nevyužitelných odpadů, popelů, …atp., které
bude končit na skládkách. A skládka Růžov je
na toto dostatečně připravena.
Ač každý z nás odpad vytváří, ne každý má
skládku v katastrálním území své obce. I když
areál v Růžově se všemi aktivitami popsanými
výše by za „pouhou skládku“ asi málokdo považoval.

…a problémy? – tak jako všude je nelze
zcela eliminovat, ale vesměs se jedná o lidský
faktor. Asi nejpalčivější je neustálé odhazování odpadů okolo oplocení skládky našimi „nepřizpůsobivými spoluobčany“, jenž řešíme ve
spolupráci s Policií ČR, speciální bezpečnostní službou (kamerový systém) a ostrahou areálu. Dtto se jedná krádeží.
…a kde je ta invence a jak dál?
Vizí Plánu odpadového hospodářství ČR a
Směrnice EU je třídění, recyklace a zpětné vy-

…jaké další konkrétní přínosy má skládka
Růžov pro okolní obce a obyvatele ?
Značné – nechme mluvit čísla. V souladu
se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech odvádí společnost Růžov a.s. městu Borovany a
městysu Ledenice tzv. zákonný poplatek. Za
rok 2007 to činilo téměř 14.000.000 Kč. Navíc
Borovany i Ledenice jsou od plateb tohoto poplatku při ukládání na skládku Růžov ze zákona oproštěni.
Společnost Růžov, jakožto „městský podnik“,
garantuje:
 nižší ceny pro své akcionáře ve svém
zařízení
 zhodnocování těchto akcií
 průběžnou finanční i enviromentální
kontrolu skládky Růžov
 minimální transportní náklady obou
obcí při svozu svých odpadů.
Skládka Růžov je zařízení, které je potřebné a dobře situované. Jde o to nabízené služby dále odborně rozvíjet a zlepšovat.
Výhledy odpadového hospodářství Českobudějovicka jsou tedy jednoznačně optimistické.
za Růžov a.s., ing. Jiří Pražák, ředitel

říjen 2008

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci říjnu oslaví své jubileum:
70 let
Vlasta Fraňková z Ledenic
75 let
Miloslav Tomandl z Ledenic
80 let
František Šauer z Ledenic
Magdalena Pelikánová z Ledenic
81 let
Jan Tůma z Ledenic
82 let
Věra Benešová z Ledenic
Alžběta Filipová ze Zborova
84 let
Ludmila Petrášová z Ledenic
89 let
Marie Jindrová z Ledenic

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

Beseda o kronikách
Ve čtvrtek 18. září 2008 uspořádala Místní knihovna besedu se současným kronikářem městyse Ledenice Bc. Jiřím Cukrem na téma “Ledenické kroniky a kronikáři”. Ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou se sešlo na třicet posluchačů z Ledenic a okolí. Vyslechli si
povídání o vývoji obecního kronikářství od 19. století až po současnost a seznámili se se životy a
prací 13 kronikářů. Součástí besedy byla ukázka všech 4 dílů ledenické kroniky včetně nejstarší
z roku 1885. Velký ohlas měly
také dokumentační přílohy a fotografie, které stejně jako kroniky
šly z ruky do ruky.
Pro velký ohlas a zájem posluchačů připravuje Místní knihovna
na příští rok další povídání s Jiřím
Cukrem o historii Ledenic.
Jana Fraňková, knihovnice

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice

V srpnu a září
jsme se naposledy rozloučili:
t

s paní Květoslavou Koudelovou
z Ledenic, zemřela dne 11.8.2008
ve věku 72 let

t

s panem Josefem Bodžárem
z Ledenic, zemřel dne 13.9.2008
ve věku 64 let

t

s panem Františkem Kocmichem
z Ledenic, zemřel dne 19.9.2008
ve věku 80 let

Děkujeme všem přátelům a známým i
členům SDH Ledenice za účast na posledním rozloučení s panem Josefem Bodžárem, které se konalo dne 18. září 2008.
Poděkování též za projevenou soustrast
a květinové dary.
rodina
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Ve čtvrtek 25. 9. navštívil Ledenice
hejtman Jihočeského kraje RNDr.
Jan Zahradník, který se na radnici
setkal s představiteli městyse.

1) V říjnu oslaví své jubilejní výročí 45 roků
paní Dana Doubravová a pan Stanislav Jirát 65 let. Za členy ZO Ledenice oběma
přejeme vše nejlepší a gratulujeme:
život vám píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným vám chceme říct:
žijte podle svého, mějte pevné zdraví,
narozeniny oslavte, tak jak se slaví.
Popíjet vínko, písničku zpívat,
s veselou náladou na svět se dívat
vám radí členové ZO.
2) V říjnu plánujeme zájezd na zámek Červená Lhota a penzion Holenský Dvůr, kde je
možno využít i bazén. Zájemci se přihlásí
v Ledenicích u pí. Věry Havelové na tel. č.
606 180 746.
3) Na listopad připravujeme členskou schůzi.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

Informační panel
u Svaté Voršily
Cestou ze Zborova k samotám Svatá Voršila se otevírají krásné výhledy do kraje. V nejvyšším místě stoupání zde roste pozoruhodný
a v okolí ojedinělý dub, jehož kmen se nad
zemí dělí na čtyři samostatné „stromy.“ Počátkem září byla v jeho sousedství zásluhou ÚM
Ledenice instalována lavička a informační
panel (podobný jako v mysletínské zatáčce),
který zobrazuje a popisuje celé krajinné panorama. Součástí je také stručné vylíčení zajímavé historie Svaté Voršily. Osudy tohoto
bývalého poutního a lázeňského místa si ale
podrobněji přiblížíme v příštím vydání Ledenického zpravodaje.
(jic)
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Program MC Ledňáček na říjen 2008
Ó Pondělí 6. 10.
od 16.30 do 18.30
Cvrnkaná – vezměte si sebou hliněnky či
duhovky a zacvrnkáme si na jamku.
Ó Čtvrtek 9. 10.
od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 13. 10.
od 16.30 do 18.30
Výroba medových svíček
Společně si vyrobíme svíčky z voňavého včelího vosku, vyzkoušíme i netradiční tvary.
Ó Čtvrtek 16. 10.
od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 20. 10.
od 16.30 do 18.30
Tluče bubeníček
Tanečky, písničky, říkadla a hraní na hudební nástroje.

Ó Čtvrtek 23. 10.
od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 27. 10.
od 16.30 do 18.30
Sypaná batika
Přineste si tričko nebo jiný oděv a krásně si
ho obarvíme. Můžete si vzít svou oblíbenou
barvu (Duha nebo Iberia), jinak ji od nás
dostanete.
Ó Čtvrtek 30. 10.
od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Do MC je vstup zdarma, příspěvek na činnost
je dobrovolný. Program i herna jsou přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let.
Kontakt: mclednacek@seznam.cz,
tel.: 728 889 616

Najít Mateřské centrum Ledňáček v Ledenicích už není od srpna žádným problémem, o tom, kde
sídlí napovídá totiž jeho nová malba na fasádě. Odehrává se na ní krátký příběh dítěte a ledňáčka. Návrh i samotnou realizaci provedli výtvarníci Pavel Černý a Martin Malák.

Co nového v MAS Sdružení Růže
1. září jsme uzavřeli 1. kolo výzvy o podávání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Přijali jsme 18 projektů s celkovým
požadavkem na cca 6,5 mil. Kč. V současné
době se projekty hodnotí a připravuje jejich
pořadí k podpoře. Z přijatých projektů bude
moci být podpořeno asi 13 – 15 projektů
(k rozdělení je připraveno cca 5,8 mil. Kč.).
V současné době MAS připravuje 2. výzvu
k podávání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Příjem projektů bude probíhat přibližně do poloviny ledna. V rámci této výzvy
budou podporovány projekty zaměřené na
rozvoj:
 Infrastruktury pro kvalitu vzdělávání

 Podmínek pro kultivací životního prostředí
v obcích
 Konkurenceschopnosti cestovního ruchu
 Konkurenceschopnosti zemědělství
 Podmínek pro ochranu zdraví a majetku
obyvatel
Bližší informace a podmínky pro přípravu žádosti o dotaci budou zveřejněny na
http://mas.sdruzeniruze.cz. Dotazy zodpoví a
konzultaci k Vašim záměrům poskytne: Zuzana Guthová Jarkovská, Žižkovo náměstí
107 (zadní trakt radnice), tel.: 724 643 050,
386 327 055, e-mail: guthova@cb.gin.cz.
Zuzana Guthová,
manažerka MAS Sdružení Růže
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Ucházím se o Váš hlas
Jmenuji se Stanislav Malík a jsem starostou Borovan. V nadcházejících krajských volbách opět kandiduji, tak jako před čtyřmi roky,
kdy mi mandát krajského zastupitele unikl
o 23 preferenčních hlasů. Protože bych rád byl
tentokrát úspěšnější, dovoluji si obrátit se na
Vás s následující prosbou.
Předpokládám, že registrujete, že mé působení na radnici i v různých nadobecních orgánech je ku prospěchu města a regionu. Krajské
zastupitelstvo je nepochybně významným orgánem, kde se rozhoduje o důležitých strukturách našeho regionu, kde se vytváří rozvojové
koncepce, kde je přístup k informacím, kde se
rozhoduje i o nezbytných penězích. Jistě vnímáte, že na krajské úrovni se nedělá partajní
politika, že tady jde mnohem více o věc, o rozvoj kraje. Myslím, že by bylo dobré kdyby Borovany a náš region Sdružení Růže měly
v krajském zastupitelstvu své zastoupení –
čím silnější, tím lepší. S odkazem na své dosavadní působení věřím, že bych náš region dobře zastupoval.
V minulých volbách se zúčastnilo jen 35 %
voličů. Snad proto, že na volby nahlíželi příliš
stranicky a nemohli si vybrat. Krajské volby
však umožňují preferenčním kroužkováním prosadit do zastupitelstva jednotlivé osobnosti. To
by mohlo být motivací k Vaší účasti ve volbách,
nebo možný návod pro Vás, kteří váháte. Jistě
Vám není jedno jak bude náš kraj spravován a
proto nepodceňujte váhu svého hlasu, často
rozhoduje skutečně každý jednotlivý hlas.
Pokud znáte mne nebo moji práci starosty
v Borovanech, kterou dělám už devatenáctý
rok, dovoluji si ucházet se o Vaši voličskou
přízeň a prosím o preferenční kroužek k mému
jménu na kandidátce KDU-ČSL. Pokud nejste
rozhodnuti pro někoho jiného, či jinou kandidátku, nemůžete Vy nic ztratit, naopak může
získat naše město, náš region. Věřte, že mi nejde o osobní ambice, tak jako nikdy předtím.
Věřím, že mám zkušenosti a stále chuť do práce. Chci být užitečný a zde vidím příležitost.
Pokud mi k ní pomůžete, budu Vám vděčný a
slibuji, že Vaši důvěru odpracuji.
(PLACENÁ INZEZCE)

Místní knihovna v Ledenicích
nabízí svým čtenářům
literární novinky
Beletrie pro dospělé:
Cimický Jan – Truhla s tisíci zámky
Herriot James – Zvěrolékař v chomoutu
Du Maurier Daphne – Zlatý hrad
Mc Clure Ken – Obětní beránek
Indridason Arnaldur – Hrob v ledovci
Lorentz Iny – Markytánka
Deaver Jeffery
– Vrahem může být kdokoliv
Vondruška Vlastimil – Sběratelé ostatků
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V ŘÍJNU JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI
„V NÁRODNÍM TÓNU“
koncert k 90. výročí
založení
Československé republiky
Kde: divadelní sál Ledenice

PAZDERNICKÉHO
RYBNÍKA

Účinkují: Zuzana Zaimlová – soprán
Jana Mazancová – klavír

sobota 25. říjen 2008 – Zaliny
začátek v 9.00 hod.

Kdy: pondělí 27.10.2008 od 19 hod.

Hosté: Lucie Kolářová – mezzosoprán
Viktor Toms – bas

POZVÁNKA
NA PODZIMNÍ
VÝLOVY

POZVÁNKA
NA VÝLOV

Místní organizace Českého
rybářského svazu v Ledenicích
zve na výlovy:
n

Dolní a Horní Hradský – nádrž ČOV
sobota 11. 10. 2008
sraz v 7.00 hod. u Dolního Hradského

n

Parčák – Parčáček
sobota 18. 10. 2008
sraz rybářů v 7.oo hod. u Parčáku

—– prodej ryb –—
—– občerstvení a hudba

–—

Vstupné dobrovolné

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

Program (dopolední – odpolední):
výlov rybníka začátek v cca 8 hod.
prodej živých ryb
(kapr, amur, štika aj.)
– pasování nových členů do rybářského cechu
– hudební doprovod
Občerstvení:
– grilované speciality (ryby, klobásy)
– uzené ryby
– polévky
– točené pivo Regent, limo, káva
Připravujeme na prosinec:
– prodej vánočních kaprů v neděli
21.12. a v pondělí 22.12.
(podrobnosti v prosincovém čísle
Ledenického zpravodaje)
–
–

5. Hudební produkce
6. Pro zájemce nabízíme prohlídku
okolních kaplí s odborným výkladem. Odjezd autobusem do Zalin,
Zborova, Ohrazení a Ohrazeníčka
v 15.00.
Místa v autobusu pro zájemce prohlídky
kaplí jsou ještě volná!

Dětský bazárek – Sál U Králů
pořádá MC Ledňáček Ledenice

Titulní stránka nové brožurky

Přijďte se zbavit toho z čeho vaše děti již
vyrostly a oživte šatník svých dětí novými
kousky.
Ó Pondělí 20.10.
15.00 – 18.00 hod. – PŘÍJEM ZBOŽÍ
Ó Úterý 21.10.
od 9.00 – 18.00 hod. – PRODEJ

STŘÍPKY Z HISTORIE aneb VÍTE, ŽE…
S použitím archivních pramenů, obecní kroniky a historických dokumentů
sestavuje Bc. Jiří Cukr
… archiv městečka Ledenic umístěný dnes ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích patří k velice bohatým a poměrně rozsáhlým. Má velikost 7,88 běžných metrů, což je
např. dvakrát více než u archivu borovanského. Součástí je mj. šest pergamenových listin,
pozemkové knihy vedené od roku 1626 anebo téměř kompletně dochovaná registratura.
Všechny historické archiválie byly do roku 1960 uloženy přímo na ledenické radnici.
… tento seriál vychází v Ledenickém zpravodaji od května 2004? Celkem v něm už bylo
představeno 127 „střípků“, které ve stručnosti přibližovaly zajímavé události spojené s dějinami naší obce. Nelze ale pokračovat do nekonečna, a proto – víte, že jste právě dočetli poslední střípek z historie?

Ó Středa 22.10.
od 9.00 – 12.00 hod. – PRODEJ
od 15.00 – 17.00 hod. – VÝDEJ ZBOŽÍ
Připravte si pokud možno vlastní seznam
věcí s navrženými cenami. Z každého prodaného kusu si MC strhne 5,- Kč na uhrazení nákladů spojených s uspořádáním bazaru.

Plavecký bazén v ZŠ Borovany
od 1.10.2008 otevřen
Zveme k návštěvě veřejnost:
úterý – pátek 17 – 21 hod.
sobota – neděle 14 – 18 hod.

6

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

říjen 2008

OSMDESÁTKA PANA FRANTIŠKA ŠAUERA
23. října oslaví osmdesáté narozeniny pan
František Šauer, kterého jistě všichni domácí
znají jako majitele autodílny Renault na ledenickém náměstí. Jenom bližší známí a někteří pamětníci však vědí, že pan Šauer byl také
závodníkem a ne ledajakým. V sedmdesátých
letech minulého století patřil mezi dvacítku nejlepších automobilových závodníků republiky.
Narodil se v Ledenicích, kde prožil dětství
a školní léta, a také se tu na přání otce truhláře,
truhlářem vyučil. Truhlařina ho ale příliš nebavila a brzy se stal jeho pracovním domovem
Calofrig Borovany, kde získal druhou odbornost automechanika. Závodní kariéru zahájil
na motocyklu Jawa 250 v roce 1949 na Velké
Jihočeské soutěži a hned první soutěž dojel na
stříbrnou medaili. Soutěží jel pak ještě několik, získal i zlaté medaile a zajel si i silniční
okruh v Litvínovicích, odkud si přivezl stříbrný věnec. Motocyklová kariéra skončila závodem o Štít města Vodňan v roce 1950, kde měl
František po kolizi se soupeřem těžký pád a
zlomil si klíční kost, lopatku a žebra.
Následně zasáhla do života Františka Šauera politika. Jako živnostník a nepřítel státu narukoval k PTP, černým baronům, a neměl ani
tušení, jak dlouho bude čelit krvežíznivým imperialistům. Nakonec měl „štěstí“ a po třech
letech strávených v dolech na Kladně a v Ostravě se vrátil domů. Nastala však další potíž,
nemohl sehnat práci. Místní udavači pracovali
spolehlivě a jak někde ukázal vojenskou knížku, rozplynul se pracovní poměr jako pára nad
hrncem. Nějaký čas pracoval jako nádeník,
vždy na pár dnů nebo týdnů, a až po čase, když
ochladla nenávist pracujícího lidu k živnostníkovi – vykořisťovateli, sehnal místo jako řidič
náklaďáku. V tu dobu na nějaké závodění nebylo pomyšlení, a tak se zpátky na závodní
dráhy František Šauer vrátil až počátkem šedesátých let, kdy se v jižních Čechách začalo
nebývale dařit motokárovému sportu a závodilo se všude, kde bylo kolem náměstí trochu
slušné dlažby.
V roce 1961 si František postavil první
káru, ale ta se mu rozbila hned v prvním závodě ve Vodňanech. To ho neodradilo a na
sklonku sezony, 15. října v Blatné, zaznamenal své první vítězství. V roce 1962 už jezdil i
krajský přebor a v roce 1963 jel prvně celý seriál krajského přeboru, na titul krajského přeborníka však ještě nedosáhl. Ten přišel až
v roce 1964, kdy vyhrál téměř všechny závody, ve kterých startoval. S Romanem Vackem,

mechanikem z Borovan, postavil káru, která
měla jako první v republice kotoučové brzdy
na všech čtyřech kolech. A k tomu perfektně
vyštelovali třírychlostní motor ČZ 150 ccm,
kterému říkali bobřík. František vítězil i v roce
1965, ale to už pokukoval po vyšší kategorii,
automobilech.
Na těch začal s BMW 328 Sport roku výroby 1938 (!), jenže s tím těžko mohl stačit moderním automobilům. Tak pořídil Renaulta
osmičku. Původní auťák, jak sám říká, byla
hrachovina, kterou rozhodilo i přejetí obrubníku, ale postupně si ho upravil a z R8 se stal
R8S (S = speciál). Jezdil s ním rallye i závody
do vrchu ve skupině A2 (to byly tehdy už hodně upravené plecháče). Brzy si vyjezdil postup
z oblastních závodů do mistrovství republiky,
kde musel daleko více „tahat“, ale stále se držel v první republikové desítce. Když všechno
fungovalo, vyhrával. Kromě toho, že uměl
udělat motor, byl i skutečným závodníkem a
dokázal držet plyn tam, kde ostatní šlapali na
brzdu. S R8S projezdil celou republiku, ale jak
šel čas, Renault stárnul a František Šauer začal
myslet na přestup do nejvyšší automobilové
kategorie. Vrcholem pro každého automobilového závodníka jsou monoposty, jednomístné
závodní vozy, čili formule.
Jednoho krásného dne si plácl s libereckým jezdcem Břetislavem Engem a přivezl
do Ledenic formuli Škoda. První závod na
formuli jel v roce 1975 do vrchu ve Vyskeři.
A světe div se, i s formulí se v mistrovství
ČSSR držel urputně mezi desítkou nejlepších a to ještě obvykle kolem pátého, šestého
místa. Sjezdil nejslavnější okruhy i vrchy
v republice: Brno, Piešťany, starý Most,
Havířov-Šenov, Ostrava-Vítkovice, Vyskeř,
Zbečno, Zámecký vrch v Náměšti, Cenu Prachovských skal v Jičíně atd. atd. Až přišel 16.
srpen 1981, kdy stanul František na startu naposledy. Bylo to v Mostě a závod nedokončil.
Motor vydechl naposledy a pustil ojnici na
světlo boží. Možná i toto uspíšilo zásadní rozhodnutí….„už nepojedu…“. Tak skončila ob-

Rok 1977 – Piešťiany

Pan Šauer při práci na monopostu

divuhodná kariéra závodníka Františka Šauera z Ledenic, která trvala 32 let!!
Ještě v roce 1988 se pokoušel s R8S o návrat do závodů veteránů, ale díky „bdělému“
technickému komisaři nedostalo autíčko atest
a to byl druhý a definitivní K.O. Do roku 1989
vedl Automotoklub v Ledenicích, který měl
svého času na soupisce 28 posádek závodních
automobilů! Pak přišla sametová revoluce,
dům, kde AMK sídlil, se stal předmětem restitucí a s předáním domu končí i historie AMK
Ledenice.
Pane Františku Šauere, k Vašim neuvěřitelným osmdesátinám Vám gratulujeme a
skláníme se před tím, co jste dokázal. Napsal
jste úctyhodnou kapitolu jihočeského motorismu, která nebude zapomenuta. Věřím, že se
podepisuji na začátku zástupu Vašich příznivců a gratulantů.
Věnceslav Černý, Borovany

říjen 2008

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ÚSPĚCHY LEDENICKÝCH
SPORTOVCŮ

7

Rozvrh obsazení tělocvičny
jednotlivými oddíly

Pavel ČERMÁK (17 let) – softball

Jako každou sezónu začaly i letos v říjnu svou činnost jednotlivé sportovní oddíly TJ Sokol a TJ Slavoj.
n

Pondělí:

15,00-16,00 hod.
16,00-17,00 hod.
17,00-18,00 hod.
18,00-20,00 hod.
20,00-21,00 hod.
n

Úterý:

15,00-16,00 hod.
16,00-17,00 hod.
17,00-18,00 hod.
18,00-19,00 hod.
19,00-20,00 hod.
20,00-22,00 hod.
n

Pavel Čermák, v současné době student gymnázia J. V. Jirsíka v Č. Budějovicích, je členem ledenického softballového oddílu Žraloci
již od roku 2002. V současné době hraje za
družstvo mužů krajský přebor a celorepublikovou soutěž INTERPOHÁR.
Před třemi lety ho trenér, Jaroslav Korčák
ml., přihlásil do sportovního centra mládeže
(dále jen SCM). SCM zřizuje a financuje Česká softballová asociace a jsou do něho nominováni hráči z klubů celé České republiky.
Všichni nominovaní prochází několika soustředěními, při kterých jsou neustále vyřazování další a další, až je docíleno konečného
počtu 17 hráčů.
Z ledenického oddílu se do širšího výběru
cca 30 hráčů dostali společně s Pavlem ještě
Honza Borovka a Honza Chuchma.
Kluci absolvovali téměř celoroční náročnou přípravu na různých denních a později i
víkendových soustředěních. Do užšího výběru
se nedostal Honza Chuchma a později, k velkému překvapení všech, vypadl i Honza Borovka. Pavel Čermák se tak do družstva
reprezentace ČR juniorů v softballu propracoval z ledenických Žraloků sám.
V období přípravy na juniorské mistrovství
sehrála česká reprezentace mnoho přípravných zápasů s družstvy hrajícími ligu ČR a
dále turnaj v holandském Zelistu se zahraničními družstvy.
V polovině června odlétla česká výprava
do kanadského města Whitehorse (provincie
Yukon). „Byli jsme kousek od Aljašky“ přiblížil místo pobytu Pavel. Celý pobyt byl naplánován na tři týdny, a tak bylo dost času na
aklimatizaci, tréninky a přípravné zápasy,
např. s Argentinou a USA. Mistrovství se
zúčastnilo 12 týmů a hrálo se systémem každý
s každým. První čtyři postoupily do play-off.
Vyhrála Austrálie před Kanadou, Japonskem a
Novým Zélandem. Náš nároďák dokázal porazit pouze Botswanu. Kluci měli určitě na víc,
ale nervozita byla silnější. „I když jsme kon-

softball kadeti B (pí. Korčáková – TJ Sokol)
softball kadeti A (p.Korčák – TJ Sokol)
softball nadhazování (p. Korčák – TJ Sokol)
softball muži (p. Korčák – TJ Sokol)
odbíjená muži (Ohrazení – TJ Sokol)

Sobota:

10,00-12,00 hod.
12,00-13,30 hod.
13,30-15,00 hod.
15,00-16,30 hod.
16,30-18,30 hod.
18,30-20,30 hod.
20,30-22,00 hod.
n

fotbal ml. žáci (p. Strouha, Čech –TJ Slavoj)
odbíjená žákyně (pí.Straková – TJ Sokol)
odbíjená muži (TJ Slavoj)
kopaná muži (TJ Slavoj)
nohejbal muži (p. Kodada )

Pátek:

15,00-16,00 hod.
16,00-17,30 hod.
17,30-18,30 hod.
18,30-20,00 hod.
20,00-22,00 hod.
n

badminton ml. žáci (pí. Dudová – TJ Sokol)
teeball B (pí. Volfová – TJ Sokol)
cvičení rodičů s dětmi (pí. Chadimová, Šestáková – TJ Sokol)
softball juniorky (pí. Korčáková -TJ Sokol)
odbíjená - ženy (TJ Slavoj)

Čtvrtek:

15,15-16,30 hod.
16,30-18,00 hod.
18,00-19,30 hod.
19,30-21,00 hod.
21,00-22,30 hod.
n

fotbal – ml. žáci (p. Čech, Štěch – TJ Slavoj)
teeball A (pí. Staňková, Hoštičková, p. Pavel – TJ Sokol)
žactvo 1. tř. (pí. Švaňová, Volfová – TJ Sokol)
hasiči dorostenky (p. Šesták – SDH Ledenice)
rehabilitační cvičení (pí. Nováčková, Šimková,
Votrubová – TJ Sokol)
odbíjená muži (TJ Slavoj)

Středa:

15,00-16,00 hod.
16,00-17,00 hod.
17,00-18,00 hod
18,00-19,30 hod.
19,30-21,30 hod.
n

fotbal – přípravka (p. Martan – TJ Slavoj)
softball – kadeti B (pí. Korčáková – TJ Sokol)
teeball B (p. Dupkanič, Votruba – TJ Sokol)
roztleskávačky (pí. Pokorná TJ Sokol )
aerobic ženy (pí. Horáčková, Vostracká – TJ Sokol

fotbal – dorostenci (p. Čech – TJ Slavoj)
roztleskávačky (pí. Pokorná TJ Sokol)
badminton – st. žáci (pí. Dudová)
sálová kopaná muži (p. Kadleček – TJ Slavoj)
odbíjená ženy (TJ Slavoj)
fotbal muži Zborov (TJ Sokol)
florball (p. Cukr)

Neděle:

9,30-10,30 hod.
10,30-11,30 hod.
11,30-12,30 hod.
13,30-15,30 hod.
15,30-17,30 hod.
17,30-19,00 hod.
19,00-20,30 hod.

teeball A (pí. Staňková, Hoštičková, p. Pavel – TJ Sokol)
softball – kadeti A (p. Korčák – TJ Sokol )
softball – nadhazování (p. Korčák – TJ Sokol)
sálová kopaná muži (p. Šesták – SDH Ledenice)
sálová kopaná muži (p. Tichý – TJ Slavoj)
badminton dospělí (pí. Votrubová – TJ Sokol)
softball muži (p. Korčák – TJ Sokol)

krétní cíl na mistrovství světa neměli, chtěli
jsme přece jen skončit o něco lépe“ říká Pavel.
Sám nastoupil ve čtyřech zápasech. Z celého
sedmnáctičlenného družstva byl třetím nejmladším hráčem. Hráli zejména ti starší hráči.
Po skončení mistrovství zbyl ještě nějaký
čas na relaxaci, kterou Pavel spolu se svými
spoluhráči vyplňoval procházkami kanadskou
přírodou nebo projížďkou lodí po přehradě a
řece.

I když se česká reprezentace neumístila na
mistrovství světa podle svých představ, určitě
nasbíral Pavel mnoho softballových zkušeností a ze samotného pobytu v Kanadě si odvezl nezapomenutelné zážitky.
Můžeme jen dodat, že není všem dnům konec a sportovní kariéra Pavla Čermáka teprve
začíná, a tak se za rok nebo dva možná opět
dočtete, jakých dalších úspěchů Pavel dosáhl.
(J.K.)
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Rekordy mladých hasičů

Slavoj Ledenice
oddíl kopané

Mám pro vás dva. Jeden se
týká závodů a druhý odvahy.
Jak už jsem několikrát popisoval, účastnili jsme se letos
seriálu závodů v běhu na
100 m s překážkami. Závěrečný závod se uskutečnil v nedalekých Borovanech, kde
však mají navíc jednu specialitu, rozšířili totiž soutěž ještě
o kolo dětí, které se však běhá
„jen“ na 60 m. 6.9., jistě si vzpomenete, že to
byl opravdu horký letní den. Na Lazně už od
rána proháněli své lodičky modeláři a v Borovanech mladí hasiči zápolili v běhu na 60 m
s překážkami. Do bojů jsme vyslali v kategorii
mladších dívek Lucii Koblasovou, ve starších
Kateřinu Toločkovou, Kateřinu Candrovou a
Hanku Buškovou. Poprvé jsme také mohli obsadit kategorii starších chlapců – Martin Němec, Ondřej Zeman a Petr Bušek.
Výsledky?
Lucka 4. místo
Katka Candrová 1. místo, Hanka Bušková 2. místo, Katka Toločková (nefungující
časomíra a jak už se to stává, opakovaný pokus se jí nezdařil)

Martin Němec 7. místo, Petr Bušek 8. místo,
Ondřej Zeman 11. místo
Druhý rekord se týká
především překonání sebe
sama. Vydali jsme se totiž
stanovat a když už tak pořádně po zálesácku. Možná se smějete, ale málo
lidí chce obětovat své pohodlí byť jen na tři dny.
Tým tvořilo osm dětí, pět mládežníků a tři rádoby dospělí. Podařilo se nám vychytat ještě
slušné počasí od pátku 12. do neděle 14.9., no,
ze soboty na neděli už šla ráno pára od pusy.
Děti soutěžily v jízdě zručnosti, házení šipkami do terče, různých atletických disciplínách
(noční štafetový závod s polenem, víceboj) a
další. Nejvíc mě zaujalo jejich nadšení (ráno)
pro noční stezku odvahy. Večer, kupodivu,
byl zájem stále velký. Vymysleli jsme pro ně
zajímavou a pro všechny zábavnou modifikaci
stezky. Náš hrdina se vydal přes celou louku
až k cestě, tam sebral kus označeného papíru,
že tam opravdu byl a pak zazpíval kousek nějaké písně. Když tak sedíte u ohně, je skoro
úplněk a z dálky se ozývá ... pec nám spadla ...
MH Ledenice, Vladislav Šesták

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
Již VII. ročník ledenické dětské olympiády
se letos konal až druhý týden v září a na počasí
byl tento týdenní odklad znát. Díky počasí se
totiž jednalo o spíše o I. zimní dětskou olympiádu. Zimou trpěli všichni – děti se postupně
ohřály pohybem a svými výkony, rodiče čajem (s čímkoli) a organizátory mohlo “zahřát”
to, že i přes nepříznivé počasí přišlo 83 malých
sportovců. Ti soutěžili v již tradičních disciplínách – skoku do dálky, běhu na 30/60 metrů,
hodu gumákem, hodu na koš, hokeji, skocích
v pytlích a v běhu na 200/400 metrů. Odměnu
dostaly všechny děti, avšak medaile pouze ti
nejlepší:
Výsledky:
Předškolní chlapci:
1, Petr Pelikán, 2. Jakub Dědič, 3. Marek
Michner, 4. Marek Duda
Předškolní dívky:
1. Jana Kučerová, 2. Anna Kubínová,
3. Vendula Troblová, 4. Barbora Beranová
1 – 2. tř. chlapci:
1. Ondřej Strouha, 2. Josef Kubín, 3. Vašek
Hinterholz, 4. Viktor Svoboda
1 – 2. tř. dívky:
1. Kristýna Fraňková, 2. Klára Hejdová,
3. Eliška Bicerová, 4. Michaela Vazdová

3 – 4. tř. chlapci:
1. Jakub Hajný, 2. Marek Volf, 3. Tomáš
Franěk, 4. Jonáš Hajný
3 – 4. tř. dívky:
1. Štěpánka Dastichová, 2. Karolína Švarcová, 3. Hana Straková, 4. Denisa Candrová
5 – 6. tř. chlapci:
1. Aleš Duda, 2. Tomáš Kříž, 3. Dan Hejda,
4. Marek Suchánek
5 – 6. tř. dívky:
1. Štěpánka Hajná, 2. Magdalena Dastichová, 3. Nikola Troblová, 4. Anna Kylianová
7 – 9. tř. chlapci:
1. Dominik Svoboda, 2. Vojtěch Kylian,
3. Marek Kopáček, 4. Pavel Vazda
7 – 9. tř. dívky :
1. Kateřina Candrová, 2. Hana Bušková,
3. Veronika Pecková, 4. Tereza Hajná
Po rozdání medailí a cen si všichni sportem a
počasím vyčerpaní sportovci stihli ohřát buřty
a pak už jen pršelo a pršelo.
Už se všichni těšíme na letní počasí u dalšího –
VIII. ročníku dětské olympiády.
Ještě mnohé díky městysi Ledenice za poskytnuté finanční prostředky a všem lidičkám, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce.
Sportu zdar!
Leona Strouhová
člen výboru TJ Slavoj Ledenice

www.ledenice.estranky.cz
Boje v I. B třídě jsou v plném proudu a
naši muži se drží v horní polovině tabulky
(2. místo), když mají po sedmi kolech
15 bodů a skóre 16:8. Jak asi víte, první
zklamání jsme si prožili ve Čtyřech Dvorech, kde jsme s místní rezervou prohráli
1:3 (Peter) po nepovedeném výkonu celého kolektivu. Následovalo okresní derby se
Spartakem Trhové Sviny a další porážka.
Bylo to smolné sobotní odpoledne. Hrát
celý den, tak branku nedáme. Hosté nás vyškolili v produktivitě 0:2. Víkend na to už
body zůstaly doma. Porazili jsme Křemži
2:0 (Lamáček, Máče). Další výlet k Lipenskému jezeru jsme opět absolvovali mikrobusem od pana Mrkáčka, vlastnícího
SPORTCENTRUM v Lišově. Ten výlet
byl konkrétně do Vyššího Brodu, kde jsme
zvítězili 4:1 (Lamáček 2, Kučera, Matuška). Byli za námi i fanoušci, snad jsme je
nezklamali a nelitovali cesty v chladném a
deštivém nedělním odpoledni. Zdá se, že
po sportovní stránce to funguje, ale co je
hlavní, nejen díky vám, které oslovil náš
minulý článek můžeme tuto soutěž hrát.
Poděkování tímto patří ing. V. Tůmovi – fa
Epigon, J. Šimčíkovi, Z. Bláhovi – fa CCS
international, kteří věnovali oddílu finanční podporu. Dále P. Kubešovi, D. Ledererovi – restaurace Na Plácku a majiteli
Ferrari baru. Tyto firmy vypomáhají i jiným způsobem. Jenom pro zajímavost rozhodčí a delegát svazu nás stáli při zápase
s Horní Planou 3340,- Kč a právě poplatky
za rozhodčí jsou oproti okresnímu přeboru
mnohem vyšší a i cestování za devíti mužstvy z okresu Český Krumlov bude finančně náročnější. Byli bychom rádi, kdyby se
našly další firmy, které by chtěly formou
reklamy přispět na chod oddílu, aby se přihlásily, určitě reklama na hřišti nebo na
dresech mužstva je velmi výhodná. Ještě
jedno poděkování panu Mrkáčkovi, který
našemu mužstvu věnoval novou sadu dresů. Poděkování patří i vám fanouškům za
vaši podporu při domácích zápasech. V říjnu se utkáme doma 11. s D. Dvořištěm a
25. s Malontami. Svou soutěž mají rozehranou i staří páni, kteří ve skupině o 9. –
14. místo jsou zatím poslední, když neuhráli ani bod a mají skóre 5:10. Výsledky
jsou ale těsné. S Mladým 3:4, Borovany
2:3 a s Akrou 0:3. I naši nejmenší už mají
za sebou soutěžní utkání. Obě mužstva se
na hřištích perou o dobrý výsledek a první
body se určitě brzy dostaví.
Zdeněk Vitoušek
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Léto a podzim – Žraloci Ledenice
Během léta a brzkého podzimu se u Žraloků událo mnoho zajímavého. Na sklonku června se Pavel Čermák jako první ledenický softballista podíval na Mistrovství světa juniorů v softballu. Turnaj se odehrával
v kanadském Yukonu a Pavel tak měl šanci strávit v krásné kanadské
přírodě téměř tři týdny plné softballu. Úspěchy Žraloků v podobě účastí
na velkých turnajích tím však nekončí. V závěrečném červencovém
týdnu se trenér mužů a kadetů A Jaroslav Korčák podíval s ženským národním týmem do 22 let na mistrovství Evropy do Turína, kde pracoval
jako skaut. Úkolem skauta na velkých turnajích je detailně mapovat
hráče soupeře a jeho taktiku. Společně s ostatními členy české výpravy
si přivezl z Itálie čtvrté místo, když českou cestu turnajem zastavily
v semifinále Španělky.
Na konci srpna pak klub čekala týmová soustředění. Ta se letos
kompletně odehrála v Havlíčkově Brodě. Hippos arénu nejdříve pojali
za své tréninkové centrum muži, po 4 dnech je nahradila mládež (kadeti
A, B, teeball A, B). Během letního soustředění měli hráči všech kategorií možnost shlédnout zápasy 1. české ligy, kterou právě havlíčkobrodský mužský celek hraje.
Důležitými daty se pak staly dva víkendy na konci prázdnin. V posledním srpnovém se nejprve muži utkali v sérii turnajů nazvané Interpohár s dalšími třemi celky. Na domácím hřišti Shark’s Bay (v překladu
Žraločí zátoka – název ledenického softballového hřiště) se tak ukázali
Univerzita Brno, Pigs Trhové Sviny a Plzeň. Mladý ledenický tým se
po výborných výkonech probojoval do nedělního finále, kde se měl
utkat s Univerzitou Brno. Finále se však ledenickému týmu vydařilo
o něco méně než tři předešlá utkání. Zápas byl vyrovnaný až do úplného konce, kdy šťastnou tečku za povedeným turnajem udělal až svým
homerunem Honza Borovka a muži se tak mohli radovat z prvního turnajového vítězství. Víkend byl pak ještě zakončen utkáním finále Českého softballového poháru mužů, ve kterém se proti sobě utkali Spektrum
Praha a Radotínský SK. Utkání, kterému přihlížela plná tribuna diváků,
dominovalo jasně Spectrum a zápas dotáhlo do vítězství v páté směně
rozdílem 7:0.
Hned následující víkend pak Shark’s Bay hostila 6. turnaj kadetské
1. ligy, kterou hraje i ledenický kadetský tým. Ten turnajem neprocházel tak hladce jako jeho starší kolegové. Ze skupiny postoupil z druhého
místa a v nedělních bojích jej tak čekalo Spektrum Praha, tým, který letos pouze jedinkrát okusil hořkost porážky. Žraloci však odehráli výborný zápas a po konečném výsledku 6:5 se tak mohli radovat ze své
letošní druhé finálové účasti. Finále proti Hrochům z Havlíčkova Bro-

Softballový turnaj I.ligy kadetů, který se hrál začátkem září v Ledenicích, zcela nečekaně navštívil olympijský vítěz a česká hokejová legenda Dominik Hašek. Na společné fotografii je společně s Dominikem
Haškem družstvo hráčů Spektrum Praha.
du tak mělo být zápasem, ve kterém Žraloci Hrochům oplatí porážku ze
skupiny. Plány však dostaly první trhliny již v 1. směně, která skončila
za stavu 0:5 v neprospěch domácích. Výborná divácká podpora a velká
chuť vyhrát domácí turnaj však hnaly Žraloky kupředu až do páté směny, kdy Žraloci otočili utkání a zvítězili 6:5. 1. místem v šestém turnaji
kadetské ligy si tak bodově výrazně polepšili a celkově drží skvělou třetí příčku.
O dalším víkendu se však kadetům již tolik nedařilo a v 7.kole ligy,
které bylo hráno tentokrát v Mostě, se bez několika opor nedokázali výrazněji prosadit hlavně na pálce a obsadili konečné sedmé místo. V celkovém pořadí však stále držíme třetí pozici.
Kadeti B dohráli svou krajskou soutěž také na domácím hřišti. I přes
drobná počáteční zaváhání se dokázali vyburcovat k dobrým výkonům ze
závěru sezony, které jim přinesly v celkovém hodnocení soutěže 1. místo a
mohou se tak pyšnit titulem mistr jihočeského kraje.
teeballisté A pak v týdnu napodobili své starší kamarády a okresní
teeballovou soutěží prošli hladce. Po mnoha výhrách tak i naše nejmladší kategorie vyhrála svou dlouhodobou soutěž.
teeballisté B se umístili na 4. místě.
Na závěr bych chtěl slovy hráčů: „Je pro nás velmi motivující hrát
před plnou tribunou, která se těší z každého drobného úspěchu svého
týmu..“, poděkovat všem divákům, kteří podpořili domácí týmy v dosavadním snažení a
věřím, že diváci si na softball v Ledenicích
vždy čas najdou a vytvoří opět skvělou kulisu.
I díky vám je Shark’s Bay stále nedobytná!!
Jaroslav Korčák

Ledenická sestava mužů – vítězného týmu turnaje jedné ze soutěží Interpoháru

Radost z vítězství
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Vojáci
v Zalinech
podruhé

DRAKIÁDA
Letošní ročník tradiční ledenické Drakiády
se uskutečnil již v sobotu 27. září.
Na fotbalovém hřišti se sešlo téměř 50 dětí.
Především na tvářích doprovázejících rodičů
bylo vidět mírné napětí a očekávání, zda v tom
bezvětrném počasí jejich drak alespoň kousek
poletí. I když se to nezdálo, mírný větřík přece
jen foukal a to většině draků stačilo k tomu,
aby se udrželi ve vzduchu.
Po loňském nezdaru domácích soutěžících
si letošní absolutní prvenství vydobyla Eliška
Bicerová (na snímku).
(J.F.)

Pořadí:
Mateřská škola
1. Eliška Kosařová
2. Kateřina Fixová
3. Tadeáš Míka
Základní škola – I. stupeň
1. Eliška Bicerová
2. Michal Tachecí
3. Kryštof Míka a Ondřej Steinhäusel
Základní škola – II. stupeň
1. Denis Cmunt
2. Miroslav Prokop
3. Magdalena Dastichová
Dospělí
(vyhodnocováno pouze první místo)
1. Lenka Bicerová

Dne 6.9. se v Zalinech konal pořad pro děti
"Loučení s prázdninami". Děti přišly opět převlečené za vojáky a těšily se na soutěže, které
byly stejné jako na Dětském dni, takže je děti
měly nacvičené. Po úspěšném zvládnutí všech
soutěží měly děti plné taštičky sladkostí. Do
soutěžení se zapojili i tatínkové a dokázali, že
plazení, slalom, běh v gumách a hod granátem
dobře zvládají a také byli odměněni.
Po ukončení soutěží čekala na vojáky
CESTA ZA VÁLEČNOU KOŘISTÍ. Kolem
vesnice byla připravena stezka s několika stanovišti, kde se museli plnit různé úkoly. Na
konci stezky našly děti vojenský džíp plný dárečků.
Po jízdě v džípech a po společném focení
čekalo na všechny pečené prasátko, které
všem moc chutnalo.
Jakmile se setmělo, přišla na řadu stezka
odvahy a všichni ji bez obtíží zvládli. Poté se
ještě děti i maminky svezly v džípech a domů
všichni odcházeli s pocitem příjemně stráveného dne.
Ještě bychom chtěli poděkovat panu Filipovi z Hlincové Hory, který děti opět vozil ve
svém džípu a také panu Vaňkovi ze Zalin za
zapůjčení dětského vojenského džípu.
Markéta Viktorová
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MANDA
LEDENICE
prodej všech druhů písků a 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:
 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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ČESKÁ POŠTA, s.p.
pošta Ledenice oznamuje:
Od 1.10. 2008 dochází k úpravě hodin pro veřejnost:

PO, ÚT, ČT, PÁ

8.00 – 10.30

13.30 – 16.00

ST

8.00 – 10.30

13.30 – 17.00

Vedoucí pošty, Magdalena Dvořáková, Tel. č. 387 995 247

Satelity – Anteny
DVB-T/DVB-S
Instalace-poradenství
propojení domácí elektroniky
Příprava na přechod z analogového
na digitální vysílání
D. Pavlík, tel.:723 423 456
e-mail: pavliksat@volny.cz
Borovany, Třeboňská 529
ICQ: 379669067, Skype: d-pavlik

Autoservis pneuservis
Petráš Ledenice

PŘIJME AUTOMECHANIKA
Tel.: 721 880 088

Montáž, servis a nastavení
antén, satelitů a set-top-boxů
Josef Nováček
5. května 323, 373 11 LEDENICE
Telefon: 603 244 013
e-mail: j.novacek@volny.cz
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MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

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

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice

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

 Mladý pracující pár s jedním dítětem školního věku hledá pronájem bytu 2 + 1 nebo 3 + 1
v této lokalitě. V ceně 8 000 Kč včetně energií. Kontakt na tel. č.: 721 402 949

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.

