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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání XI. Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 24.9.2008
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Ledenice za období od 1.1.2008 do
14.8.2008 a přijalo opatření k nápravě zjištěné méně závažné chybě a nedostatku uvedeném ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření za uvedené období: Ukládá starostovi věnovat pozornost při dodržování
stanovené lhůty pro podání písemné informace o splnění odstranění chyb a nedostatků dle zákona č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1
písm. a)
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se zrušují k 30.9.2008 obecně závazné
vyhlášky:
– č. 11/1992 O ochraně životního prostředí
a čistění obce ze dne 29.7.1996
– č. 1/2001 Požární řád obce ze dne
20.2.2001
 obecně závaznou vyhlášku městyse Ledenice č. 3/2008 O ochraně životního prostředí a
čistotě městyse a zajištění veřejného pořádku s účinností od 1.10.2008
 obecně závaznou vyhlášku městyse Ledenice č. 4/2008 Požární řád městyse Ledenice
s účinností od 1.10.2008
 schválilo vnitřní směrnici městyse Ledenice „O postupu zadávání veřejných zakázek“
s účinností ode dne schválení
 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavbu „Chodník v ulici Dr. Stejskala včetně
dešťové kanalizace – I. etapa“ a jmenuje
hodnotící komisi na výběr uchazečů o veřejnou zakázku ve složení: Jiří Hinterhölz,
Jiří Beneda a Bc. Jaroslava Žaludová.
 schválilo uzavření smlouvy o zajištění pečovatelské služby na území městyse Ledenice se společností LEDAX o.p.s. na dobu
určitou od 1.1.2009 do 31.12.2009
 plány financování na období 2008 až 2018
zpracované provozovatelem vodohospodářského majetku firmou 1. JVS a.s. Č. Budějovice:
1. Plán obnovy vodovodů na společném
vodohospodářském majetku města Borovany a městyse Ledenice
2. Plán obnovy kanalizací na vodohospodářském majetku městyse Ledenice
 na doporučení hodnotící komise pronájem
restaurace „Na hřišti“ – budova na pozemku

st. 614 ve vlastnictví městyse Ledenice
panu Miroslavu Pařízkovi, bytem Ledenice
na dobu neurčitou od 1.10.2008. Zastupitelstvo stanovilo cenu pronájmu za první rok
pronájmu 3.000,- Kč/měsíc, za další rok a
roky následující činí výše pronájmu 5.000,Kč/měsíc. Další podmínky pronájmu budou
uvedeny v nájemní smlouvě
 uzavírání smluv na pronájem veřejných prostranství za účelem provozování pouťových
atrakcí na dobu určitou (po dobu poutě)
s provozovateli pouťových atrakcí v prostorách horního a dolního náměstí s tím, že
součástí nájemní smlouvy bude plánek veřejného prostranství s přesným vymezením
pronajímaných ploch za tímto účelem. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním
o ceně pronájmu a podpisem smlouvy
Zastupitelstvo městyse se seznámilo:
 se studií „Nástavba Mateřské školy v Ledenicích“ zpracovanou Ateliérem 111, Praha
7 a pověřuje starostu:
– zadáním zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
– zjištěním možností financování tohoto záměru
Zastupitelstvo městyse zřizuje:
 k 1.11.2008 jednotky Sborů dobrovolných
hasičů městyse Ledenice na základě § 35 a)
a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 29 odst. 1
písm. a) a ustanovení § 68 odst. 1 zákona č.
133/1985 Sb., O požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů:
– jednotku SDH Ledenice
– kategorie JPO III./1
– jednotku SDH Ohrazení
– kategorie JPO V.
– jednotku SDH Ohrazeníčko
– kategorie JPO V.
– jednotku SDH Zaliny
– kategorie JPO V.
– jednotku SDH Zborov
– kategorie JPO V.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 písemnou žádost občanů o řešení dopravní
situace v dolní části ulice Dr. Stejskala a pověřuje starostu:
– předat kopii žádosti občanů Jihočeskému
kraji – vlastníkovi státní komunikace č.
III./14613 prostřednictvím krajského úřadu odboru dopravy

– předat kopii žádosti občanů Správě a
údržbě silnic Č.Budějovice - správci státní komunikace č. III/14613
– zajistit technickým opatřením větší bezpečnost přechodu po lávce pro pěší okolo
hráze rybníku Lazna, včetně zpevnění
povrchu cesty, která bude navazovat na
trasu nového chodníku v části ulice Dr.
Stejskala – I. etapa, jejíž realizace se předpokládá do konce 1. čtvrtletí roku 2009
Jedná se o provizorní a prozatímní řešení cesty
pro pěší z důvodu velmi nebezpečného přechodu chodců zejména v úseku mostu. Na havarijní stav mostu a bezpečnostní situaci
v ulici Dr. Stejskala je vlastník Jihočeský kraj
upozorňován již řadu let.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 směnu pozemků parc. č. 2889/4 trvalý trav2
ní porost o výměře 2539 m ve vlastnictví
Marie Lukášové za pozemek parc.č. 385/4
2
trvalý travní porost o výměře 2348 m ve
vlastnictví městyse Ledenice. Všechny
uvedené pozemky jsou v k.ú. Ledenice
 prodej spoluvlastnického podílu 5/6 pozemků:
– parc. č. 333/12 ostatní plocha o výměře
2
49 m
– parc. č. 328/2 ostatní plocha o výměře
2
8 m a prodej pozemku
– parc.č. 4627/7 trvalý travní porost o vý2
měře 191 m vše v k.ú. Ledenice žadatelce pí. Blaženě Hůrkové bytem Ledenice
za smluvní cenu
 prodej pozemků:
– parc. č. st.914 zastavěná plocha o výměře
31 m2
– parc.č. st.190/2 zastavěná plocha o výmě2
ře 53 m
2
– parc. č. 3920/22 zahrada o výměře 152 m
– parc. č. 3920/263 ostatní plocha o výměře
2
44 m
– a část pozemku parc.č. 3920/232 ostatní
plocha
žadateli Jiřímu Benedovi za smluvní cenu
s tím, že žadatel na vlastní náklady zajistí
zpracování GP pro oddělení části pozemku
parc. č. 3920/232
Zastupitelstvo městyse zrušilo:
 usnesení č. 75 ze dne 19.9.2007
Zastupitelstvo městyse neschválilo prodej:
 části pozemku PK č. 2421 v k.ú. Zborov
část Sv.Voršila žadatelce Zuzaně Hněvkovské v souladu se stanoviskem osadního výboru Zborov.
 pozemku parc. č. 45 (zbývající požadovaná
2
2
výměra 20 m nebo 50 m ) zastavěná plocha
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
v k.ú. Ledenice žadatelům manželům Mgr.
A. Chadimovi a Mgr. A. Chadimové
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 směnu části pozemku parc. č. 45 (zastavěná
plocha- rodinný dům č.p. 220) o výměře
2
2 m ve vlastnictví městyse Ledenice za
část pozemku parc. č. st. 44 (část chodní2
ku) o výměře 2 m ve vlastnictví manželů
Chadimových vše v k.ú. Ledenice. Žadatelé
Mgr. Antonín Chadima a Mgr. Adéla Chadimová zajistí vlastním nákladem zhotovení GP na oddělení části pozemku parc. č. st.
44 v k.ú. Ledenice
Zastupitelstvo městyse doporučuje:
 stavebnímu úřadu povolit ve stavebním řízení vybudování čtyř nových oken v jihozápadní štítové části domu č.p. 220 na
náměstí ve vlastnictví manželů Chadimových. S ohledem na platný územní plán doporučuje tuto záležitost konzultovat se
zpracovatelem územního plánu.
 stavebnímu úřadu povolit ve stavebním řízení novou výstavbu střešní konstrukce
sedlové střechy rodinného domu č.p. 220 na
náměstí dle předložené projektové dokumentace
Zastupitelstvo městyse odložilo:
 prodej pozemku parc. č. 3768/1 (ostatní
2
plocha) o výměře 178 m v k.ú. Ledenice
v souladu se stanoviskem komise životního

prostředí a doporučuje žadateli Davidu
Borovkovi vstoupit v jednání s Karlem Králem, který v současné době pozemek užívá
a s vlastníky sousedního domu Pavlem Borovkou a Vlastou Borovkovou
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 8. října 2008
Rada městyse schválila:
 návrh vyúčtování právních služeb od JUDr.
Hrubého – Advokátní kancelář Lišov za
právní úkony ve věci prodeje bytů v bytovém domě č.p. 424 Na Oborách, Ledenice
 pohledávku ve výši 17.588,- Kč na nájemném
a službách z bytu č. 9 v bytovém domě č.p.
86, Náměstí Ledenice po zemřelém nájemci
bytu p. Hugo Horovi jako nedobytnou na
základě písemného sdělení Okresního soudu
o dědickém řízení, které bylo skončeno ve
smyslu § 175 písm. h) odst. 2 o.s.ř.
 mimořádný příspěvek z rozpočtu městyse
Ledenice ve výši 10.351,- Kč pro klub Lodních modelářů Ledenice na úhradu za ubytování a startovné v rámci reprezentace na
Mistrovství ČR. Příspěvek podléhá vyúčtování podle schválených zásad RM
 mimořádnou odměnu řediteli ZŠ, MŠ a
ZUŠ Ledenice za realizaci přípravy školního vzdělávacího programu ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice z mimořádné dotace pro ZŠ
 mimořádnou odměnu Jaroslavu Masopustovi – sbormistru pěveckého kroužku v Ledenicích ve výši 2.000,- Kč, která bude

CO SE DĚJE V LEDENICÍCH?
¢ V říjnu začala demolice domu č.p. 266
(pod farou). Bourací práce probíhají v souvislosti s plánovanou výstavbou nového
školního pavilonu.
ê

¢ Firma Zvánovec dokončuje stavební práce
na II. etapě obtokového kanálu v úseku od
benzinového čerpadla k Mysletínské ulici.
Dále budou zemní práce probíhat směrem
od Mysletínské k Trocnovské ulici. è
pokračování na str. 3
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proplacena z příspěvku městyse pěveckému kroužku na celoroční činnost v roce
2008
 vyúčtování Drakiády konané ve sportovním areálu v Ledenicích dne 27.9.2008
 pronájem zemědělských pozemků firmě
AGRA ZVÍKOV v katastrálních územích:
1. Zaliny o celkové výměře. . . . 3,3177 ha
2. Zvíkov u Lišova o celkové výměře
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3155 ha
Celková výměra pronajímaných pozemků
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6332 ha
Pozemky bude nájemce využívat k zemědělské činnosti s s cílem postupně je převádět na ekologický systém obhospodařování
půdy na dobu určitou do 31.12.2017
Rada městyse neschválila:
 žádosti nájemců bytů č. 60/ D a 61/D o osvobození nebo snížení platby za úklid a údržbu
v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích. Celkové roční výdaje městyse Ledenice za úklid a údržbu v DPS převyšují
finanční úhradu za tyto služby od jednotlivých nájemců v DPS za kalendářní rok
 pronájem části pozemku parc.č. 377/7 o vý2
měře cca 70 m v k.ú. Ledenice žadateli Ing.
Františku Martíškovi
Rada městyse vzala na vědomí:
 zápis ze zasedání komise pro mládež kulturu a sport RM ze dne 25.9.2008 a pověřuje
starostu zařadit náklady na úpravu povrchu
atletické dráhy ve sportovním areálu v Ledenicích do rozpočtu městyse na rok 2009
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VÝSLEDKY voleb do zastupitelstva
Jihočeského kraje konané 17. a 18. 10. 2008
Výsledky hlasování za územní celky, okres České Budějovice, obec: Městys Ledenice
Městys LEDENICE
čtyři volební okrsky
počet voličů zapsaných
v seznamu celkem
číslo
strany

politická strana, hnutí nebo koalice

č. 1 Ledenice, Růžov
1503
počet
platných
hlasů

100%
platné
hlasy
v%

č. 2 Zborov
151
počet
platných
hlasů

č. 3 Ohrazení, Ohrazeníčko

100%
platné
hlasy
v%

129
počet
platných
hlasů

100%
platné
hlasy
v%

č. 4 Zaliny
77
počet
platných
hlasů

100%
platné
hlasy
v%

1

KSČM

84

12,44

14

24,56

6

9,09

2

5,4

3

SNK Evropští demokraté

40

5,92

4

7,01

6

9,09

5

13,51

12

KDU - ČSL

53

1.00

0

0

14

21,21

1

2,7

18

Strana Zelených

21

3,11

1

1,75

6

9,09

0

0

19

Moravané

0

7,85

0

0

0

0

0

0

21

Dohoda pro změnu

4

0,59

0

0

0

0

1

2,7

25

Doktoři (za uzdravení společnosti)

5

0,74

1

1,75

1

1,51

2

5,4

33

Sdružení pro republiku Repub.str.

1

0,14

0

0

0

0

0

0

37

SDŽ Strana důstojného života

3

0,44

0

0

0

0

0

0

42

Volte pravý blok www.cibulka.net

6

0,88

1

1,75

0

0

1

2,7

47

ODS Občanská demokrat.strana

256

37,92

9

15,78

10

15,15

13

35,13

48

ČSSD Česká str. sociálně demokrat.

188

27,85

24

42,1

20

30,3

11

29,72

53

Dělnická strana
počet voličů kteří přišli k volbám

CO SE DĚJE...
(pokračování ze str. 2)
¢ V rámci programu Péče o krajinu obdržel
městys Ledenice grant od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na výsadbu stromořadí v k.ú. Ledenice v úseku od ČOV
směrem k Jedlí a Adamovskému rybníku.
Odborná firma v polovině měsíce října vysázela 22 ks dubu letního, 20 ks lípy malolisté a 25 ks jeřábu obecného.
Všechny stromky jsou o velikosti 180 cm,
ukotvené ke dvěma kůlům a opatřené
ochranou proti okusu.
ê

¢ Dětské hřiště Zaliny. Zpřístupněno bylo
na přelomu léta a podzimu. Hřiště si svépomocí vybudovali členové SDH Zaliny
za finančního přispění městyse Ledenice a
materiální podpory firem pánů Řehovského a Černáka.
è

14

2,07

3

5,26

3

4,54

1

2,7

675

44,91%

57

37,75%

66

51,16%

37

48,05%

KALENDÁŘ LEDENICE 2009
Od začátku listopadu je v prodeji nástěnný
kalendář Ledenice 2009.
Prodejní místa:
Drogerie – hračky Bc. Jaroslava Žaludová, Náměstí 66, Ledenice
Prodejna Jany Pelikánové, Náměstí 85, Ledenice
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Z jednání školské rady
Školská rada na svém zasedání dne 22.10.
2008 projednala dotaz rodičů, proč žáci 2.B
třídy mají na některé vyučovací předměty (výchovy) jiné vyučující, a ne svou třídní učitelku
Radovou. Další dotaz se týkal toho, proč jsou
výchovné předměty v této třídě zařazeny na
první vyučovací hodinu.
Vzhledem k tomu, že tato paní učitelka vyučuje anglickému jazyku na I. stupni ZŠ, je nezbytné, aby v době, kdy nemůže být ve své

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
třídě, byla výuka zajištěna jiným vyučujícím.
Takto zajišťovány jsou pouze předměty hudební a výtvarná výchova a prvouku.
Pokud jde o druhý dotaz, je třeba uvést, že
četné vědecké výzkumy uvádějí, že žák je nejvíce soustředěný a aktivní od druhé vyučovací
hodiny. Proto není ke škodě, ale naopak ku
prospěchu žáků, jsou-li předměty, které nevyžadují maximální soustředění žáků zařazeny
na první vyučovací hodinu.
za školskou radu N.H.

PROJEKT ENERGIE PRO JIHOČESKÝ VENKOV
13. a 14.11.08 od 9.00 proběhne na zámku
v Nových Hradech kurz projektu Energie pro
jihočeský venkov.
Cílem kurzu je seznámit veřejnost s možnostmi využití alternativních zdrojů energie, proto
je kromě přednášek plánovaná i exkurze.
Kurz je bezplatný.
Témata
– využívání sluneční energie pro výrobu teplé vody ( sluneční kolektory)
– využití fotovoltaických panelů na výrobu
elektrické energie
– problematika hospodaření s vodní energií
– zkušenosti s provozem fotovoltaické elektrárny
– udržitelná energetika nutná k přežití civilizace

– biotechnologie
– rakouské zkušenosti v obl. nízkoenergetických a pasivních domů
– prognózy spotřeby energie
– možnosti získání podpor pro projekty využívající alternativní zdroje energie
– bioplyn
Za Ústav fyzikální biologie JU a Castech –
novohradské sdružení pro povznesení věd a
technologií srdečně zve Mgr. Naďa Štysová
http://www.castech-nh.xf.cz
Zájemci přihlaste se na mail
Nada.Stysova@seznam.cz
Občerstvení pro účastníky zajištěno
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“
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Co nového v MAS
Sdružení Růže
MAS Sdružení Růže na svých webových
stránkách zveřejnila předběžný text druhé výzvy k podávání žádostí o dotaci z programu
rozvoje venkova. Finální text bude uveřejněn
v průběhu listopadu na webových stránkách
http://mas.sdruzeniruze.cz a prostřednictvím
obcí území MAS.
Podporovány budou projekty z oblasti
¡ 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), Borovany,
tel.: 724 643 050, 386 327 055, e-mail: guthova@cb.gin.cz.
Zuzana Guthová,
manažerka MAS Sdružení Růže

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci listopadu oslaví své jubileum:
70 let
Jan Crkva z Ledenic
Eva Doubravová z Ledenic
75 let
Stanislav Duda z Ledenic
Karel Tůma z Ledenic
80 let
Eliška Bendíková z Ledenic
81 let
Štěpán Mejta z Ledenic
Marie Kudrlová z Ledenic

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI Borovany – Ledenice
V listopadu slaví své životní jubileum naše
členky paní Marie Bláhová 65 roků a paní Marie Junková 65 roků. Oběma přejeme zdraví,
štěstí, léta dlouhá, splniž se vám každá touha.
Paní Eva Doubravová, dlouholetá členka
organizace i výboru, plnila vždy svědomitě
své úkoly, ochotně pomohla kde bylo třeba i
přes své již dosti značné zdravotní potíže. Své
místo ve výboru nahradila mladší členkou. Jelikož oslaví v listopadu své kulaté 70. narozeniny, chceme jí za dosavadní práci pro ZO
poděkovat a popřát hlavně to zdravíčko.
Milá Evo!
Je tu 70, nebuď naměkko,
vždyť do stovky je ještě daleko.
Nic si z toho nedělej,
života si užívej,
život je hezký,
tak se měj hezky.
Členové ZO
Oslavencem v listopadu bude i pan František Kouba – kovář a heligonkář. K tomu, že se

82 let
Růžena Nechanická z Ledenic

dožívá překrásných 90 roků, jistě přispěla jak
kovařina, tak heligonka, s kterou celý život
dělá radost lidem. Chceme mu popřát ještě
hodně zdravíčka a potěšení z heligonek. Přejeme mu, ať bez nesnází ho život v dalších letech
doprovází.
Za celou ZO SPCCH
Jarmila Himlová – předsedkyně
Členům oznamujeme, že se členská výroční schůze koná 6. listopadu ve 14.00 hod
v klubovně podzámčí (jako schůze v dubnu).
Hostem člen OV SPCCH. Program zpestří
harmonikou ke zpěvu i tanci pan Kubíček
z Borovan.
Srdečně zve výbor ZO
Vánoční výstava společná s MC Ledňáček se
bude konat v Ledenicích v sále U Králů
5.12. od 9 – 20 hod.
6.12. od 9 – 14 hod.
Srdečně zvou členové ZO SPCCH

83 let
Jiří Fyrbach z Ledenic
84 let
Václav Šimek z Ledenic
90 let
František Kouba z Ledenic

t

t

V říjnu jsme se naposledy rozloučili:
s paní Marií Dudovou z Ledenic,
zemřela dne 22.10.2008,
ve věku 78 let
s paní Marií Viktorovou ze Zalin,
zemřela dne 26.10.2008,
ve věku nedožitých 55 let
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Víte, kdo vás stříhá?

Dne 2.10. 2008 proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků do života.
Malé slavnosti se zúčastnilo pět miminek se svými rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky.
Vystoupení s dětmi ze ZUŠ Ledenice připravila pí.učitelka Jitka Dudová. Pan starosta společně s matrikářkou předali maminkám drobné dárečky věnované úřadem městyse a každému
miminku i dárek věnovaný paní Evou Staňkovou (prodejna textilu Ledenice).

Jak jsme informovali v prázdninovém vydání Ledenického zpravodaje, stala se paní Jitka Svobodová jednou ze tří vítězek kadeřnické
soutěže Buďte kreativní. Spolu s ostatními finalistkami odjela začátkem října na kadeřnický seminář firmy MATRIX (vyhlašovatel
soutěže) do Tuniska, kde se jako vítězka
zúčastnila dalších odborných kadeřnických
seminářů a prezentací. Program celého pobytu
byl velmi pestrý, od představení módních vlasových barev podzimu ( pro letošek jsou to dýmová a fialová), přes pánské a dámské účesy,
až po etnické módní přehlídky a výlet do Tunisu. Součástí programu byla i prezentace vítězných účesů, včetně kadeřnického salónu a
místa, kde sídlí. A tak se na africkém kontinentu, v sále s tisíci účastníky, promítaly na
obří plátno záběry našeho městysu Ledenice.
A to nejlepší nakonec. K převzetí kadeřnického Oskara byla při slavnostním večeru vyzvána právě „naše“ kadeřnice Jitka Svobodová.
Pro letošní rok se stala absolutní vítězkou soutěže, kterou firma MATRIX vyhlásila v České a Slovenské republice.
Na snímku společně s ředitelkou české pobočky fa. Matrix.
Gratulujeme!
(J.K.)

Na fotografii zleva: Lucie Novodvorská z Ledenic, Adrian Kohout z Ledenic, Marek Šilhan ze
Zborova, Vojtěch Berlinský z Ledenic a David Ferenc z Ledenic.

Bývalé poutní a lázeňské místo Svatá Voršila
V údolíčku jeden kilometr západně od
Zborova stojí skupina několika chat a rekreačních nebo pustnoucích chalup, která se nazývá
Svatá Voršila. V roce 1860 tady žilo v šesti domech 43 lidí, před sto lety 30, v polovině minulého století ještě 18 stálých obyvatel a v roce
1970 devět.
Historie místa začíná v osmdesátých letech
17. století objevením pramene vody, kterému

Kaplička na Sv. Voršile září po letech chátrání
novotou

lidé přiřkli léčivou moc (hlavně proti revmatu). Jeho sláva se brzy rozšířila a lokalita se těšila stále větší přízni návštěvníků. Uzdravení
jedinci zde zanechávali po stromech zavěšené
obrázky svatých a další drobnosti a děkovali
sv. Voršile, podle níž se místu začalo říkat.
Svatá Voršila (Ursula) je u nás méně známou světicí, nicméně ve světě patří k nejúctívanějším. Podle pověsti byla ve 4. století po
Kristu zastřelena pohanskými Huny, když odmítla vdát se za jejich vládce. Smrt postihla i
11 000 jejích družek. Voršila bývá zobrazována s korunkou na hlavě, s šípem v ruce a svými
společnicemi, jež ukrývá pod pláštěm. Mj. je
patronkou mládeže, učitelek a pařížské univerzity.
Vraťme se ale na Ledenicko. Pozemky
s pramenem patřily ke zborovskému panství,
jehož majitelem byl Jiří Ladislav Kořenský
z Terešova. Vidina možnosti finančního přilepšení jej přiměla k tomu, že nechal na Voršile postavit hospodu, která sloužila k ubytování
unavených poutníků a čepovalo se zde pivo ze
zborovského pivovaru. A byly v ní také nabízeny prosté lázeňské služby. Vybavení lázní
ovšem bylo velice primitivní, ke koupelím
sloužila jen dřevěná vana a voda se ohřívala
v kotli.
Hned od počátků se však Kořenský musel
utkávat s pohrdavým přístupem církve. Někteří v čele s tehdejším farářem z Ledenic Vojtěchem Velovcem se totiž ostře postavili proti
vzniku poutního místo a dokonce „po košto-

vání dobrého vína obrazy svatých strhali,
rozházeli, tabulky, na kterých napsáno bylo
‚ex voto‘ i berly, které lidé na památku tam
svého nabytého zdraví zavěsili, zaházeli a rozmetali.“ O Ježíšově podobizně J. L. Kořenský
napsal, že „v neřádu volovském roztrhaná se
našla.“
Objevily se také oboustranné stížnosti,
do sporu byl angažován i samotný krajský
hejtman, který osobně místo navštívil a nakonec byl vydán zákaz na pořádání procesí.
Kořenský pohrozil odvoláním k pražskému
arcibiskupství a na výstrahu nechal potupně
ztrestat svého poddaného bednáře Valentina,
který „přes plece s karabáčem až se po place
pokračování na str. 7
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Bývalé poutní a lázeňské...
(pokračování ze str. 6)
rozlíhalo, pamětnýho dostal. A ledenický
kněz, který do Zlaté Koruny s přímluvou jochal, s delším nosem než prve měl, zase domů
přijochal.“
K tomu vyvstala ještě rozepře o čepování
zborovského piva a otevření panské (schwarzenberské) hospody na Mysletíně, čímž tamní
občané přestali docházet do Zborova. Tento
konflikt, který navázal na starší podobný
o hospodu v Nové Vsi a Hůrce, byl nakonec
urovnán kompromisem – obě krčmy zůstaly
v provozu. Nicméně problém o poutní místo
trval nadále a postupně se jediným východiskem stal odprodej zborovského statku i s Voršilou třeboňským Schwarzenberkům.
Tak se stalo v roce 1709 po smrti Jiřího Ladislava (asi 1689) i jeho bratra Karla (1704).
Prodej uskutečnila vdova po Karlovi Marie
Magdalena za 72 000 zlatých. Karel ovšem ve
své závěti odkázal 300 zlatých na výstavbu
kaple na místě starých božích muk u pramene.
Tuto vůli musela nová vrchnost splnit a v roce
1713 byl tedy kostelík postaven.
Lázně zde fungovaly ještě pár let, v roce
1723 sem byl instalován nový kotel. Avšak jejich zánik se neodvratně blížil, především kvůli prosperitě blízkých lázní na Dobré Vodě a
v Libniči, které si nový pán velmi oblíbil.

Dodnes vyvěrající pramen údajně léčivé vody
Přesný datum zániku svatovoršilských lázniček neznáme. V roce 1782 již určitě nefungovaly. V tomto roce se objevila myšlenka na
opravu zdejší časem zchátralé kaple. Schwarzenberský stavitel Jakub Libora předložil projekt s rozpočtem bezmála 4500 zlatých.
Ovšem sešla se jen slabá čtvrtina peněz, a tak
se stavba neuskutečnila. A nedošlo ani na potřebnou opravu kaple, která se záhy zřítila a nakonec zcela zanikla.

Kovář s náručí písniček
Vzácnou návštěvu vítá hostitel chlebem a
solí. Po starém slovanském způsobu. František Kouba uctívá vážené hosty – hřebíkem.
Příchozího zavede do kovárny, v černé kuchyni se opásá zástěrou z kozinky a na jeden „his“
neboli ohřátí, zkrátka z kousku železa, aniž by
ho podruhé přihřál ve výhni, vykove hřebík.
Ale ne ledajaký laťovák. Poctivý čtyřhranný
kolíček s rozkovanou hlavičkou, jaký se dneska
už nevidí a nekoupí v žádném krámě.
Ručně kovaný hřebík byl i Koubovým prubířským kamenem u učednických zkoušek.
Teprve shledala-li komise starých mistrů, že
učedník jej vykoval podle jejich představ, byl
hoden řemesla kovářského i podkovářského.
Samozřejmě ještě s nějakým dalším úkolem.
František Kouba se stal kovářem po dědkovi a tátovi a jak říká, není jim dost vděčný za
všechno, čemu ho naučili. Když ho otec vedl
na zkušenou, kladl mu na srdce: „Tvojí politikou jsou ruce. Koukej, Franto, dělat pořádný
řemeslo, ať se za tebe nemusím stydět.“
Ledenický kovář není žádný Herkules. Nemůže se měřit ani s legendárním lešetínským
kolegou, jehož veliký obraz, jak s perlíkem
v ruce hájí svou svobodu proti mušketýrům,
visí v domě na čestném místě.
František Kouba je člověk spíše menší,
rozhodně ne ale postavy drobné. Nikdo by mu
nehádal, že celý život bušil do kovadliny a
zhotovoval nářadí všeho druhu, okovával zemědělcům vozy a podkovami obouval jejich
koně. Svému řemeslu je František Kouba věrný dodnes. Ne, že by byl v kovárně celý den.
Jakmile však do ní vkročí, spadnou z něj

všechny starosti a neduhy. „Kdybych tam byl
jen dvě hodinky, a já tam často zajdu i odpoledne, jsem zase zdravej.“
V kovárně má vždycky co dělat. Ledeničtí
mu totiž nedají pokoj. Jeden přijde s tupou sekyrou – „já vám ji tak zrychtuji, že se s ní budete moci oholit,“ ručí za svou práci – druhý
prosí dát do pořádku krumpáč, jiný jen řekne:
„Přinesl jsem si kosu.“ Kouba mu napřed – ne
vynadá, takový on není, odjakživa je k lidem
až příliš slušný – ale podiví se, proč drahou
kosu nechal tak „zlupatět“, zvarhánkovatět.
Pak vezme zvláštní kladívko a místo na babce
naklepe kosu na kovadlině. Občas za ním přijdou i činitelé z různých spolků a žadoní o příspěvek do tomboly. Obvykle jim daruje
ozdobný svícen.
Kovařina je však jen půlkou Koubova života. Druhou je muzika a těžko říct, která
z těch jeho dvou lásek víc zabírá jeho srdce.
Od klukovských let hraje na heligonku. První
mu půjčil hostinský v Libíně. S těžkým srdcem mu ji však musel vrátit. Matka nechtěla
poslouchat „takové kníkání, dobré leda tak
k vyhánění myší“.
Druhou heligonku objevil mezi starým harampádím na půdě v Ostrolovském Újezdě.
Strejček byl ochoten mu ji prodat za dvě stě
padesát korun. Jenže matka plakala a naříkala,
že kluk chce dát takové peníze za zbytečnost,
když nemají na chalupu. Otci se však syna
zželelo. Navrhl mu, že harmoniku za něj zaplatí, ale pod jednou podmínkou.Až se naučí
hrát, bude ji rodičům splácet.

Snad na jejím místě vznikla později (kolem
poloviny 19. století) jednoduchá výklenková
kaplička, která zde stojí u cesty stále a letos
v říjnu se dočkala generální rekonstrukce.
Vedle ní leží neudržovaný rybníček a 50 m
pod ním je onen „léčivý“ pramen regulovaný
v betonové skruži a vytékající z plastové trubky (vydatnost 0,11 l/sek, teplota 8,1°C). Dobrou chuť však dodnes neztratil.
Bc. Jiří Cukr
„Když jsem pak zahrál svoji první písničku
– Na trávníčku, na zeleném – to už jsem byl
mužskej. Dneska jich umím takhle z hlavy
možná dvě stě a v notýsku jich mám ještě víc.
Jen ale slova, protože noty by mi byly stejně
málo platné, když je neumím, přiznává se nejstarší jihočeský harmonikář, že je muzikantem
od Pána Boha.
Nástrojů vystřídal šest, ale nejraději hraje
na starou stibitzovku. Stibitz byl známým výrobcem a opravářem harmonik, měl dílnu v Široké ulici naproti „Broukárně“. Do Budějovic
se přistěhoval z Vídně.
Krásnou třířadovku, vykládanou perletí,
nabídl Koubovi jeden „šátorník“ kolotočář,
který přijel na pouť do Hrdějovic, kde kovář
tenkrát pracoval. „Řekl mi, že když mě bude
pasovat, počká mi. Zrovna totiž byla v třiapadesátém roce měna a já peníze neměl, když se
navíc měnily jedna ku padesáti. Já ji vzal do
ruky a už jsem mu ji nevrátil,“ pohladí Kouba
svůj oblíbený nástroj, který ukazuje hostům
jako vzácnou relikvii.
Harmonika ho provázela všude, kde pracoval. Ať už ve Čtyřech Dvorech, kde si užil
s těžkými kobylami, které uhlíři přiváděli kovat někdy i v neděli a nejednou na samou noc,
nebo v Hrdějovicích, kde kromě koní vodili
kováři podkovávat i kravky, či potom v Ledenicích, kde se usadil. Všude se vědělo, že kovář je také dobrým harmonikářem a jako
málokdo dovede tak šikovně zmáčknout knoflíky heligonky. „Sakra,“ chválili ho posluchači, „to je muzika!“
Písničky pořád sype z rukávu. Hodně si
jich pamatuje ještě z mládí, kdy s chasou sedápokračování na str. 8
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(pokračování ze str. 7)
val po večerech na návsi a pruboval k jejímu
vyzpěvování aspoň přiznávky.
Ačkoliv vyhrával po veselkách, křtinách a
narozeninách (jednou kamarádovi i na pohřbu), jeho proslulost odstartovalo až koncertní vystoupení v Besednici. Ve vesnici na
severním úpatí Slepičích hor leží na hřbitově
čtrnáct zdejších zedníků a kameníků, obětí poříčské stavební katastrofy v devětadvacátém
roce. Na jejich paměť, protože mezi nimi byli i
hráči na „zednické piáno“, se tu od roku 1973
pravidelně každý rok scházejí heligonkáři.
Kouba tu tehdy zahrál a zazpíval s kamarádem Benedou starou písničku „Malá chaloupka“, kterou si s oblibou notovali už tatíci
v Libniči. Díky rozhlasové nahrávce se lidový
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valčík dostal do éteru a nastoupil cestu k posluchačům do celé republiky.
Míst, kde Kouba roztahuje měch své milované stibitzovky, a jeho prsty, zrýhovatělé těžkou prací, se prohánějí po perleťových
klapkách, je k nespočítání. Někam jezdí už
pravidelně, jinde teprve objevují usměvavého
nestora jihočeských harmonikářů.
Devadesátiletý Kouba neoslňuje bravurní
technikou koncertních virtuósů, ani hlasem
bořícím sály. Jeho umění – řekněme spíše podání - spočívá v odzbrojujícím, bezprostředním přednesu lidových písní, které jako
štafetový běžec donáší všem, jimž srdce a duši
potěší prostá písnička.
Článek byl s laskavým svolením autora Jana
Chmelíka převzat z Jihočeského lidového kalendáře.

Naše veliké blahopřání
Dne 19. listopadu 2008 se pan František
Kouba, náš nejstarší soused a člen ledenické
Obce baráčnické, dožívá krásných devadesáti
let. Dovolte mi vyslovit velikou gratulaci jménem baráčníků, jménem svým, tak i jistě jménem všech občanů Ledenic.
Jeho vitalita je tak obdivuhodná, že mu ji
může závidět každý z nás, i o několik generací
mladší. Už jen fakt, že není dne, kdy by nerozdělal oheň ve své kovářské výhni a nevyrobil
něco pěkného pro radost či k užitku, je neuvěřitelný. Nikdy nikoho neodmítne, s každým se
zastaví, popovídá si nebo moudrou radou pomůže. Zvláště když přijde se svou velikou láskou – heligonkou a spustí: „Tak, kterou si
zahrajeme?“, hned je každému dobře na duši.
Pantatínku, děkujeme!
Tak takový je náš pan kovář a zároveň nejstarší heligonkář v Jihočeském kraji. A je také
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baráčník. V Obci baráčnické je již od roku
1949. Nejdříve v Hrdějovicích, kde se bohužel
brzy rozpadli. Začal tedy jezdit na kole za sousedy a tetičkami do Nemanic.
V roce 1973 se přestěhoval k nám do Ledenic. Zde brzy všichni poznali, jakého chlapíka
mají mezi sebou a tak již v roce 1974 jej ustanovili švandymistrem. Od února 1976 do
února 1979 zastával funkci berného (což je
pokladník) a poněvadž byl ochotný a spolehlivý, byl zvolen rychtářem. Řádně toto zastával k plné spokojenosti všech až do listopadu
1995.
Soused Kouba zároveň od r. 1977 do
r. 1994 vedl i pěvecký soubor ledenických baráčníků. Spolu s heligonkou, krásnými kroji a
milým humorem rozdávali všude, kam se podívali, radost a pohodu.
Následně v r. 1995 jsme si jej zvolili čestným rychtářem a v r. 2004 – pantatínkem. Dodnes nás chodí na naše
výroční sezení potěšit se svou heligonkou. Své vystoupení neopomene proložit vtipem i moudrým
slovem. Jsme mu za to všichni velice vděčni a věříme, že bude takto
mezi nás chodit ještě dlouhou řádku let.
Pane Koubo, velice Vám děkujeme a blahopřejeme!
Za všechny gratulanty
Marie Kudrnová
Milý sousede!
Přejeme Ti štěstí, zdraví,
heligonka ať Tě baví.
Na děvče se podívej,
písničku mu zazpívej.
U výhně a kovadliny
nezůstávej nikdy líný.
Ozdůbky a podkovičky
kovej nejmíň do stovičky!
Při všem, milý kováři,
měj vždy úsměv na tváři.
To ze srdce přejí všici
ledeničtí baráčníci.

Takto vykvetla letos panu Františku Koubovi
třicetiletá palma. Je šikovný nejen v kovářství,
ale i v kytičkách.
Milý Fanoušku, přeji Vám k Vašim devadesátinám, abyste kvetl jako Vaše kytičky a Vaše
energie a optimismus Vám vydržely nejmíň
do 150 let!
Všechno nejlepší, hodně zdraví a síly Vám
moc přeje Zdena z Ledenic a Jiří z Lipí se připojuje.

Program MC Ledňáček na listopad
Ó Pondělí 3. 11. od 16.30 do 18.30
Výroba draků
Vyrobíme si a ozdobíme krásné draky.
S maminkou či tatínkem s ním pak můžete jít létat.
Ó Čtvrtek 6. 11. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 10. 11. od 16.30 do 18.30
Podzimní dekorace
Společně si vyrobíme a namalujeme
krásnou dekoraci.
Ó Čtvrtek 13. 10. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 17. 11.
Máme zavřeno
Ó Čtvrtek 20. 11. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 24. 11. od 16.30 do 18.30
Sypaná batika
Přineste si tričko nebo jiný oděv a krásně si ho obarvíme. Můžete si přinést i
svou oblíbenou barvu (Duha nebo Iberia), jinak bude k dostání v MC.
Ó Čtvrtek 27. 11. 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: tel. 728 889 616
mail: mclednacek@seznam.cz
nové webové stránky www.mclednacek.cz
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K U L T U R N Í ,

S P O L E Č E N S K É

Ó Koncert žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Kdy: středa 12.11. 2008
Kde: Divadelní sál Ledenice
Začátek 17.00 hod.
Vstupné dobrovolné

Ó ZVĚŘINOVÉ HODY
Srdečně zve restaurace Na Plácku
sobota 15.11. až pondělí 17.11.2008
V sobotu 15.11. hraje od 20 hod. k poslechu Country Foters.
Objednávky na tel. č.: 387 995 231.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
Ó 4.12. čtvrtek

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ve Zborově
Začátek v 17.00 hodin před prodejnou
Program:  Koledy – hraje a zpívá Chrámový sbor Ševětín
 Loutkové divadlo – kejklíř Slávek
 Mikulášská nadílka
pokud chcete předat dětem balíčky, odevzdejte je
v obchodu nejpozději 4.12. dopoledne
 Ohnivá show – kejklíř Slávek
Připraven bude vánoční punč, klobásky na grilu i pivečko
Srdečně zvou Voharčíkovi

Ó 5.12. pátek

vás “VESELÁ KLOBÁSA”
zve do průjezdu u Veselých
otevřeno od 17 hod.
Tradiční nabídka pití a pokrmů, pro Mikuláše,
čerty a anděly je opět připraveno překvapení.
Rezervace: 724 243 234

Ó 5. – 6.12. pátek – sobota

ADVENTNÍ VÝSTAVA
pořádá:
MC Ledňáček Ledenice + ZO SPCCHO Borovany – Ledenice
Sál U Králů
otevřeno: pátek 5.12. 9 – 20 hod., sobota 6.12. 9 – 14 hod.

Ó 5.12. pátek

TRADIČNÍ LEDENICKÝ MIKULÁŠ
Uvidíte: Mikuláše s dárky a andělskou družinou,
vrchního pekelníka s čertovskou cháskou
Ochutnáte: ďábelské vuřty z čertovského kotle
POZOR: Vybírání dárků od 15.30 h. v přízemí hlavní budovy
základní školy.
Za každý dárek se vybírá 10,- Kč

Ó 9.12. úterý

Vypuštění balónků s přáním Ježíškovi
Začátek cca v 15.15 h.
(bude upřesněno v prosincovém Ledenickém zpravodaji)
volná plocha před základní školou
Informace: Rekordní pokus proběhne v celé České republice v rámci projektu České Vánoce s Ježíškem. Na Staroměstském náměstí
v Praze, což je základním místem odkud bude vypouštění balónků
odstartováno, se zároveň uskuteční další dva rekordy - měření největší ručně vyřezávané Ježíškovy schránky a výroba největší vánočky.
Balónky budou vypuštěny na pokyn rádia Frekvence 1. Balónky i
přáníčka účastníci obdrží od pořadatelů v místě konání.

A

S P O R T O V N Í
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P O Ř A D Y

Ó 11.12. čtvrtek

Adventní koncert žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Divadelní sál Ledenice
Začátek v 17.00 hod.
Vstupné dobrovolné

Ó 14.12. neděle

VÁNOČNÍ NADÍLKA S POHÁDKOU
Divadlo J.K.Tyla vystoupí s pohádkou Popelka
Divadelní sál Ledenice
Začátek v 15.00 hod.
Vstupné dobrovolné

Ó 21.12. neděle

ADVENTNÍ KONCERT
Kostel sv. Vavřince v Ledenicích
Začátek v 18.00 hod.
Účinkují: Jihočeské pěvecké sdružení
Komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense,
Brass Collegium a sólisté
Vstupné dobrovolné

Ó 24.12. středa

KOLEDY POD VÁNOČNÍM STROMEM
Náměstí Ledenice
Účinkuje: Ženský pěvecký sbor Ledenice pod vedením Ing.Jaroslava Korčáka
Začátek: 21.40 hod.

TJ SOKOL LEDENICE

ŠACHOVÝ ODDÍL
Šachový oddíl TJ Sokol Ledenice zahájil šachovou sezónu
2008/2009 tímto programem:
10. září – 10. prosinec 2008 „Šachový přebor Ledenic
v klasickém šachu“
11. prosinec 2008 „Vánoční turnaj v bleskovém šachu“
14., 21. a 28. leden 2009 „Turnaj v rapid šachu“
Výše uvedené šachové turnaje budou sehrány Domě pro seniory
v Ledenicích vždy ve středu od 17.00 hod.
Zájemci o tyto akce jsou samozřejmě vítáni!
Hráči šachového oddílu zahajují v rámci ŠSČR soutěž družstev ve
III. divizi Jihočeského kraje.
Pořadí zápasů dle rozlosování:
4.10. Royal Č.B. – Sokol Ledenice
18.10. Fan klub Vyšší Brod – Sokol Ledenice
1.11. Sokol Ledenice – QCC Č.B. „F“
29.11. ŠK Velešín – Sokol Ledenice
13.12. Sokol Ledenice – Sokol Chvalšiny
17. 1. QCC Č.B. „D“ – Sokol Ledenice
14. 2. Sokol Ledenice – QCC Č.B. „E“
28. 2. Vtavín Besednice – Sokol Ledenice
14. 3. Sokol Ledenice – Koberce Kájov
Domácí zápasy se hrají vždy o sobotách od 10.00h. v kavárně restaurace Na Plácku a jsou veřejnosti přístupny.
Pro žáky a žákyně základní školy ve věkové kategorii 7–8 let připravil šachový oddíl Sokola Ledenice výuku šachové hry.
Schůzky jsou každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. Sokolovně.
Podmínka jediná – Váš zájem!
Josef Jindra

listopad 2008
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ÚSPĚCHY LEDENICKÝCH SPORTOVCŮ
Lenka TOMANDLOVÁ (18 let) studentka obchodní akademie – POŽÁRNÍ SPORT
Že mají Ledenice své zástupce v reprezentaci ČR v softballu určitě ví už téměř každý,
ale že je reprezentantka ČR v požárním sportu
žen Lenka Tomandlová, je pro většinu čtenářů
novinkou. Jak dlouhá je cesta k takovému
úspěchu, si můžete přečíst právě teď.
Lenka Tomandlová byla členkou dětského
požárního družstva už od deseti let. Za své
první úspěchy vděčí trenérům a vedoucím hasičského družstva ZOO Zborov, Ohrazení,
Ohrazeníčko). Zde získávala první zkušenosti
na hasičských soutěžích (3 x se zúčastnila
Mistrovství ČR ve hře Plamen, později si vyběhala první „lepší“ umístění ve své disciplíně, běhu na 60 m s překážkami a umístila se na
pátém místě).
V roce 2006 Lenka přestoupila do oddílu
dorostenek SDH Ledenice. Dorostenky trénovaly v Ledenicích v tomto roce vůbec poprvé a
tak se v této sezóně výraznějšího úspěchu nedočkaly. Účastí na soutěžích však získávaly
cenné zkušenosti a trenéři porovnávali a okukovali, jak to dělají ti druzí, ti úspěšní.
Rok 2007 je zlomový. Přichází první obrovský úspěch dorostenek. Přes krajské kolo,
kde suverénně vítězí, postupují na Mistrovství
ČR ve Zlíně. Na dva soutěžní dny přijíždí tým
vyplašených a nezkušených děvčat s ambicemi být alespoň 12 z 16 postoupivších družstev.
Nakonec končí na 10. místě. I když je to
úspěch nad očekávání, mohlo to být mnohem
lepší. Díky malé administrativní chybě byla ze
soutěže vyloučená členka týmu Tereza Šustrová. Narychlo sice vypomohla Veronika Vlášková ze ZOO, ale i tak se projevilo, že děvčata
spolu nebyla secvičená. Lenka zde poprvé vyniká ve své oblíbené disciplíně, která jí později

zajistí místo v reprezentaci ČR a to běhu na
100 m s překážkami. Se svým osobním rekordem 19,11 s končí na třetím místě.
Na popud borovanského trenéra žen Jana
Nýdla se ledenické dorostenky účastní seriálové soutěže Českého poháru Velkopopovického kozla a Večerní stovky v Kamenici
u Poličky (informovali jsme v zářijovém Ledenickém zpravodaji). Lenka s časem 19,12 s
končí na 14. místě, ale tehdy ještě nešlo ani tak
o umístění, jako o zkušenosti, jak to „chodí„
v republikové špičce požárního sportu. V tomto roce ještě Lenka absolvuje Mistrovství ČR
v Plzni s družstvem borovanských žen, kde
končí na celkovém 13. místě.
V letošním roce 2008, kdy trenéři, ale i závodnice nasbírali dostatek zkušeností, padlo
rozhodnutí, že je na čase vše zúročit. A nastaly
galeje. Trenérský tým složený z Vladislava
Šestáka, Ivy Šestákové a asistenta Honzy Jelínka připravil program tréninků, a tak se Lenka spolu s ostatními děvčaty proháněla
dvakrát v týdnu v tělocvičně a střídavě nacvičovala technickou část disciplín nebo zvyšovala fyzickou kondici. Tréninky byly náročné,
možná občas potajmu ukápla i slzička, ale to
ještě Lenka netušila, co ji a ostatní děvčata
z družstva čeká. Na duben připravili trenéři týdenní soustředění v areálu dětského tábora
v Soběnově. Pro ty, kteří Soběnov neznají: leží
poblíž Kaplice a jeho území se na západě prolíná s podhůřím Šumavy, z jihu a východu jej
prostupují Novohradské hory a sever utváří
CHKO Blanský les, takže o příjemné rovinaté
krajině na jakou jsme zvyklí z Ledenic, nemůže být řeč. A tady si Lenka a nejen ona, sáhla
až na dno svých možností. Trenéři nutili děvčata běhat a běhat a běhat, až si od nich vyběhali vzpouru. Ale jak řekl hlavní trenér:

„Vzpouru jsem nepotlačil, vzpouru jsem
uřval.“, děvčata se přece jen nechala přesvědčit a dál běhala a běhala a běhala….
V květnu začíná sezóna první seriálovou
soutěží Českého poháru v Plzni. Lenka si vytváří nový osobní rekord 18,16 s a končí na
3. místě. V okresní i krajské soutěži holky
zúročí předchozí přípravu a postupují na vytoužené Mistrovství ČR do Trutnova. To se
koná začátkem července. Lenčinou specialitou je běh na 100 m, největší překážkou napojení na rozdělovač. Cvičí tedy ještě i sama nad
rámec společných tréninků a vyplácí se to při
bezchybném výkonu ve štafetě, spolu s Kristýnou a Kačkami se stává mistryní v této disciplíně a v samostatném běhu si Lenka vytváří
další osobní rekord 18 s, přesto končí až na
3. místě.
Vrchol sezóny přijde ale až 12. července
v Kvasinách, kde se běží 3. závod seriálu Českého poháru. Lenka přes rozběhy, čtvrtfinále
a semifinále končí na prvním místě. Zde ji oslovuje trenér reprezentace ČR žen v hasičském sportu s nabídkou stát se členkou
družstva reprezentace. A tak má dnes Lenka
za sebou již první reprezentační soustředění a
čeká ji příprava na hasičskou olympiádu.
Pro nadcházející sezónu má velké cíle –
stát „na bedně“ v Českém poháru, postoupit
s ledenickým družstvem žen na republiku a
být v reprezentaci vybrána do olympijského
družstva.
Může se zdát, že to Lence jde všechno
samo od sebe, ale není to tak docela pravda.
Tomu, aby byla „dobrá“ musí obětovat opravdu hodně. Hasičině se věnuje třikrát týdně,
většinu víkendů od jara do podzimu tráví na
soutěžích a tak se stává, že když kamarádky
ze školy plánují výlet, kino apod., tak si Lenku
přátelsky dobírají: „My víme, ty nemůžeš,
máš hasiče“.
Popřejme Lence a celému družstvu ledenických žen hodně sil při náročných trénincích a především úspěšnou novou sezónu.
J.K.
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TJ Slavoj Ledenice – oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Když vznikal tento příspěvek,
měli jsme před sebou poslední podzimní kolo a pravděpodobně i předehrání prvního jarního kola. Zatím si
v tabulce vedeme víc než dobře.
Vždyť jako nováček vedeme svou skupinu o tři body před největšími kandidáty
na postup do vyšší soutěže Horní Planou a
Kaplicí B. V říjnu jsme hráli v Českém Krumlově s výsledkem 1:4 – branky Kučera, Moravec, Matuška a Pavlík, doma s D. Dvořištěm
2:0 – branky Strouha, Lamáček, venku v Mladém 0:2 – branky Kučera, Pavlík a doma s Malontami 4:1 – branky Pavlík 2, Bicera,
Lamáček. Doufám, že vám fanouškům přiná-

šíme fotbalovou radost a dle vašeho
zájmu je vidět, že jste na naše kluky
pyšní.
To, jak nás podporujete v zápasech na hřištích soupeřů je velmi
příjemné. Třeba utkání v Mladém
sledovalo daleko více ledenických než
mládských fanoušků. Nás to pochopitelně
těší a i nadále se budeme snažit rozdávat fotbalovou radost. Blíží se zimní přestávka, ale
už teď mohu slíbit, že se poctivě připravíme na
jarní odvety, které startují 28. března 2009.
Určitě jste zaregistrovali i výsledky našich
nejmenších. Konečně se obě mužstva dočkala
vítězství a určitě budou pomalu, ale jistě přibývat.
Zdeněk Vitoušek

LEDENIČTÍ „KARBANÍCI“
Bulka
V sobotu 4. října proběhl turnaj v Bulce.
Zúčastnilo se 36 hráčů této hry a z toho byly
4 dámy! Po 3 kolovém boji se po 3h radoval
z vítězství pan Burda ze Střížova. Nahrál ze základní částky 150 Kč konečnou sumu 199 Kč,
tedy 49 Kč navíc.
2. místo p. Rybák z ČB s částkou 198 Kč
3. místo p. Haláček
197 Kč
4. místo p. Dočekal
195 Kč
5. místo p. Šindelář
187 Kč
Všichni obdrželi cenu (vybírá se od prvního
do posledního místa). Navíc první tři dostávají
medaile. Tak vyrovnaný turnaj se v Ledenicích
ještě nehrál!

Posvícenské Prší
Konalo se 17.10. v restauraci Na Plácku,
hrálo 24 místních karbaníků s tímto výsledkem:
1. Jiří Kolář zv. Holubář
2. Josef Šimčík zv. Lajdák Anděl
3. Jiří Jindra zv. Koloťuk
Když posvícení, tak husa, všem chutnala,
ale bylo „málo“!
Další turnaj proběhne mezi vánočními
svátky. Jsem rád, že hráčů přibývá. Přijďte si
s námi zahrát i vy!
Dík všem sponzorům.
Pavel Holomel

Tel. č. 722 064
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH
34. KONCERTNÍ SEZÓNA 2008 – 2009

19. listopad – 19 hod.

Carl Petersson – klavírní recitál
Kulturní dům Trhové Sviny
Pro zájemce z Kaplice, Besednic, Ledenic
a Borovan je pravidelně vypraven zvláštní
autobus, pro zájemce z Nových Hradů,
Horní Stropnice, Velešína a Benešova nad
Černou po předchozí domluvě.
¡ Abonentní vstupenku na 7 koncertů získáte za pouhé 400 Kč, důchodci, ZTP a
studenti za 200 Kč.
¡ Pro děti do 15 let je vstup na všechny
koncerty ZDARMA.
¡ Koncerty jsou pořádány za finanční podpory Krajského úřadu v Českých Budějovicích, obcí sdružení RŮŽE a Nadace
Český hudební fond
Informace v ZUŠ T. Sviny,
tel. 386 322 487, e-mail zusts@quick.cz
Předplatné je vhodným dárkem pro Vaše
blízké!

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

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

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
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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
Nedřete se zbytečně, nechte těžkou
práci se skládáním uhlí na nás.
Rychle, čistě a bez námahy.

NOVĚ PRODEJ PÍSKU
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 11.30 – 16.00 hod.
sobotní prodej a rozvoz 7.00 – 12.00 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 – Pá 7.00 – 15.00 hod.

12

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

listopad 2008

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

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

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.

