Prosinec 2008

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 22. října 2008
Rada městyse schválila:
 cenovou nabídku Ateliéru 111 architekti
s.r.o., Praha na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Nástavba Mateřské školy v Ledenicích“
 smlouvu o dílo na zpracování energetického auditu pro budovu 1. stupně ZŠ č.p. 560
a budovu ZUŠ a školní družiny č.p. 468 ve
Školní ulici s firmou IP IZOLACE POLNÁ
s.r.o.
 finanční odměnu pro členy zásahové jednotky městyse Ledenice za práci v zásahové jednotce v roce 2008
foto Bc. Jiří Cukr

Klidný a radostný čas adventní i vánoční přeje všem občanům Ledenic a přilehlých osad i jménem Zastupitelstva
městyse Ledenice a všech zaměstnanců
úřadu
starosta městyse, Mgr. Miroslav Franěk

XII. veřejné
zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice
se koná ve středu

3. prosince 2008
Začátek v 18.00 hodin
Zasedací místnost radnice
v Ledenicích

Informace čtenářům:
· Úřad městyse Ledenice:
- pátek 12.12. – otevřeno do 12 hodin
- středa 31.12. – úřední hodiny do
12 hodin
· stavební úřad bude z důvodu čerpání
řádné dovolené uzavřen v době od
22.12.2008 do 2.1.2009 (včetně)
· místní knihovna bude v pondělí 29.12.
uzavřena
· lednové číslo Ledenického zpravodaje
vyjde mezi 12. a 16. lednem 2009

 smlouvu na plaveckou výuku žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice v plaveckém bazénu při ZŠ
Borovany ve výši 25,- Kč za výukovou lekci a žáka
Rada městyse posoudila:
 předložené cenové nabídky na bourací práce na rodinném domě s hospodářstvím č.p.
266 v Ledenicích a rozhodla o dodavateli
prací firmě VANDA – Autodoprava, zemní
práce
Rada městyse se seznámila:
 s projektovou dokumentací pro stavební povolení na rozšíření stávající skládky odpadů
o IV. a) etapu, která přímo navazuje na již
provozovanou skládku a nachází se v k.ú.
Ledenice. Zadavatelem projektové dokumentace je Růžov a.s.
Rada městyse vydává souhlasné stanovisko
k předložené projektové dokumentaci
Rada městyse jmenuje:
 projektový tým projektu „Chodník u silnice
č. III./14613 Ledenice“ z programu vyhlášeného MAS Sdružení Růže
1. manažer projektu
– Mgr. Miroslav Franěk
2. administrace projektu – Jana Fuková
3. účetní projektu – Helena Paulová
4. odborná spolupráce
– Jiří Beneda (komise stavební a ÚP)
Rada městyse zrušila:
 platnost nájemní smlouvy s panem Františkem Prokopem ze dne 16.4.2003

Rada městyse schválila:
 v souladu se stanoviskem komise životního prostředí a lesního hospodářství pronájem části zemědělského pozemku parc.
č. 3920/251 v k.ú. Ledenice p. Františku
Prokopovi
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 5. listopadu 2008
Rada městyse se seznámila:
 s návrhem cen vodného a stočného na hospodářský rok 2009 pro městys Ledenice,
které předložila firma 1. JVS a.s. Č. Budějovice. O cenách vodného a stočného platných
od 1.1.2009 bude rozhodovat zastupitelstvo
městyse na veřejném zasedání v prosinci 2008
Rada městyse projednala:
 cenové nabídky na zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia combi pro potřeby
městyse Ledenice a schválila nákup tohoto
os. automobilu od firmy Jiří Gottwald – Autosalon s.r.o. Č. Budějovice
Rada městyse pověřuje:
 starostu zajistit zpracování znaleckého posudku na os. automobil Škoda Fabia SPZ
CBS 12-76 ve vlastnictví městyse v souvislosti s následným prodejem
Rada městyse schválila:
 jednorázovou roční odměnu řediteli ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice ve výši jednoho měsíčního platu.
 úhradu finančních nákladů na vícepráce
spojené s opravou hasičské zbrojnice v Zalinech ve výši 46.300,- Kč bez DPH firmě
Zednické práce Karel Račák – Kaliště
 žádost nájemce bytu v Domě s pečovatelskou službou Ledenice paní Blaženy Kocmichové a souhlasí:
1. s ukončením nájmu v dvoupokojovém
bytě č. 61/D k 30.11.2008 v DPS
2. s přidělením jednopokojového bytu č.
62/D k 1.12.2008 v DPS
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne
19. listopadu 2008
Rada městyse vzala na vědomí:
 oznámení o zamítnutí projektu výstavby
nového školního pavilonu v Ledenicích
v rámci Regionálního operačního programu
Jihozápad – oblast podpory „Rozvoj infrapokračování na str. 2
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Co vás zajímá?
Pane starosto, můžete zhodnotit právě končící rok 2008 z pohledu, co se v Ledenicích a
přilehlých osadách vybudovalo z hlediska investic vynaložených z rozpočtu městyse Ledenice pro rok 2008?
Nemohu zde popisovat úplně všechny investice včetně těch drobných, proto se pokusím stručně vyjmenovat ty nejdůležitější.
Především je to dostavba a uvedení do provozu víceúčelového hřiště (softball, fotbal) ve
sportovním areálu v Sokolské ulici.
Dále pak nový kanalizační a vodovodní řad
v ulici Na Vrchách, vybudování části nových
chodníků v ulicích 5. května a Trocnovské,
parkovací plocha před budovou MŠ, výkup a
následná demolice domu čp. 266 pod farou,
stavební úpravy a vyčistění I. etapy obtokového kanálu, započetí výstavby II. etapy obtokového kanálu, kompletní rekonstrukce střech
budov sloužících údržbě městyse Ledenice,
oprava a doplnění části veřejného osvětlení
v Ledenicích, rekonstrukce lesní cesty v Jedlí
a výsadba nového stromořadí u ČOV a dále
např. oprava sportovní podlahy v sokolovně.
Zborov – oprava místní komunikace směrem
na Novou Ves, rekonstrukce cesty ve zborovských lesích, nový propustek a oprava
kapličky ve Sv. Voršile, vnější úprava kaple.
Ohrazení – částečné opravy místních komunikací a veřejného osvětlení, do konce roku
vybudování nového přístřešku na kontejnery pro komunální odpad.
Ohrazeníčko – dostavba a uvedení do provozu
nového víceúčelového hřiště, nový asfaltový povrch místní komunikace na návsi, odbahnění návesních rybníčků.
Zaliny – rekonstrukce hasičské zbrojnice, oprava vnějších omítek kaple.
To byly stavební investice a nyní příklady
z ostatních investic:
nákup cisternové automobilové stříkačky zn.
Renault pro potřeby zásahové jednotky, nákup
dodávkového automobilu VW Transportér
pro potřeby údržby městyse Ledenice, dále
nákup osobního automobilu Škoda Fabia
combi pro potřeby úřadu městyse, zakoupení
nového školního nábytku pro ZŠ Ledenice.
Pane starosto, děkuji za rozhovor (jk)

Žádosti o půjčky
z fondu rozvoje bydlení je možné
podávat do 30. ledna 2009
Půjčku můžete využít na:
§ zřízení malé ČOV
§ zřízení ekologického vytápění
§ izolace domu
§ vybudování WC a koupelny
§ vestavba bytu do půdního prostoru
§ obnova střechy
§ fasáda domu
Žádosti podávejte na Úřad městyse Ledenice.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
struktury základního, středního a vyššího
odborného školství“
Rada městyse pověřuje:
 starostu vydáním příkazu k provedení inventarizace veškerého majetku a závazků
městyse Ledenice k 31.12.2008 v souladu
se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.,
§ 29 a § 30
Rada městyse jmenuje:
 hlavní a dílčí inventarizační komise ve
složení:
hlavní inventarizační komise:
předseda Jiří Beneda
členové: Zdenka Sládková,
Jaroslava Křížová, Radek Hůrka
dílčí inventarizační komise místní knihovna: předseda Jaroslava Křížová
členové: Jana Fraňková,
Zdenka Sládková
dílčí inventarizační komise kulturní zařízení: předseda Jaroslava Křížová
členové: Jana Fraňková,
Zdenka Sládková
dílčí inventarizační komise místní knihovna
Zborov: předseda Helena Juříková
členové: Helena Korčáková,
Helena Tůmová
dílčí inventarizační komise SDH Ledenice:
předseda Stanislav Bláha
členové: Mgr. Vladislav Šesták,
Karel Musil
dílčí inventarizační komise SDH Zborov:
předseda František Vazač
členové: Stanislav Janouch, Václav Levý
 dílčí inventarizační komise SDH Ohrazení:
předseda Karel Nebáznivý
členové: Jaroslav Dvořák, Pavel Malý
 dílčí inventarizační komise SDH Zaliny:
předseda Jiří Viktora
členové: Stanislav Bláha, Pavel Viktora
 dílčí inventarizační komise SDH Ohrazeníčko:

předseda Lucie Hinterhölzová
členové: Václav Vacek, Petr Hronek
Rada městyse schválila:
 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2007 – 279
s 1. JVS a.s. o navýšení ceny za zhotovení
projektové dokumentace a geodetického
zaměření vzhledem k většímu rozsahu prací
na akci „Zborov – vrt ZHV-3“. Cena celkem vč. DPH 124.355,- Kč
 dodatek č. 12 ke smlouvě č. 6002/98 na sběr
svoz a odstranění směsného komunálního
odpadu uzavřené mezi městysem Ledenice
a firmou Marius Pedersen a.s.
 nákup knih pro místní knihovnu v Ledenicích ve výši 6.000,- Kč do konce roku 2008.
Tato částka představuje příjmy místní knihovny z poskytnutých služeb za rok 2008
 podání žádosti o dotaci v rámci dotačního
programu Ministerstva kultury ČR na podporu místních knihoven pro rok 2009 na
pořízení nového počítačového programu
Clavius včetně PC zařízení. Dotace do výše
70 % nákladů
 smlouvu na zajištění pojízdné prodejny potravin v Ohrazení na období od října do prosince 2008 s paní Evou Bartuškovou, Č.
Budějovice. Příspěvek městyse Ledenice
na pokrytí nákladů pojízdné prodejny ve
výši 470,- Kč/měsíčně
Rada městyse projednala:
 rozpočtovou změnu č. 4/1 – rozpočtová
opatření za období říjen až listopad 2008
pod čísly 108 až 152 a doporučuje tuto rozpočtovou změnu ke schválení v zastupitelstvu městyse
 žádosti manželských dvojic o pronájem
dvoupokojového bytu v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích a následně
schválila přidělení bytu č. 51/C manželům
Bohuslavu a Jaroslavě Vláškovým od
1.12.2008

Vyhlášení příspěvků z rozpočtu
městyse na rok 2009
Příspěvky jsou účelové finanční prostředky poskytované z rozpočtu městyse Ledenice
na podporu aktivit konaných na území městyse Ledenice, na reprezentaci městyse Ledenice při mezinárodních akcích a republikových
soutěžích pořádaných na území ČR nebo v zahraničí a akce zaměřené na přeshraniční spolupráci. Celková výše příspěvků na kalendářní
rok 2009 bude stanovena schváleným rozpočtem městyse Ledenice. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a nemusí být poskytnut
v plné výši.
Tématické určení příspěvků
1. Podpora celoroční činnosti zájmových kulturních a sportovních spolků a sdružení
2. Podpora jednorázových akcí

Žádosti o příspěvky budou přijímány v podatelně městyse:
1. na celoroční činnost a na jednorázové akce
budou přijímány v prvním pololetí kalendářního roku nejpozději do 30. ledna 2009.
2. na jednorázové akce konané ve druhém
pololetí budou přijímány nejpozději do
30. června 2009
Formuláře jsou k dispozici v sekretariátu
starosty městyse Ledenice a na webových
stránkách www.ledenice.cz (formuláře úřadu). O výsledku posouzení žádosti budou žadatelé vyrozuměni písemně do 30 dnů po
projednání v Radě městyse. Při vyplňování
příloh vyplní žadatel pouze údaje, které odpovídají příslušné akci.
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Co se děje
v Ledenicích?
Pokud jste se v poslední době procházeli po
hrázi rybníka Lazna, jistě jste si všimli, že nejen lávka, ale i přístupová cesta k ní prošla
úpravami.
Proč se tak stalo? Vše odstartovala písemná žádost občanů o řešení dopravní situace
v dolní části ulice Dr. Stejskala.
Jako nejrizikovější a velmi nebezpečné
byly vyhodnoceny zejména úseky státní komunikace č. III./14613:

– most v ulici Dr. Stejskala
– zatáčka s odbočkou do ulice Zdržek.
Protože ale městys Ledenice není vlastníkem státní komunikace č. III./14613 ani mostu,
předal žádost k řešení vlastníkovi Jihočeskému
kraji a správci této komunikace Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje.
V žádosti se poukazovalo především na
most v ulici Dr. Stejskala. Jeho malá šířka a
chybějící chodníky činí přechod přes tento
most velmi nebezpečným, a to nejen pro dospělé, ale především pro školní děti, které tudy
chodí do školy každý den. Rodiče dětí z části
Ledenic „za mostem“, proto raději volí pro své
děti cestu po hrázi rybníka Lazna, ale ani ta
není bezpečná. Od vlastníka a správce státní
komunikace se městysu Ledenice dostalo příslibu, že v roce 2010 bude tento problém řešen
(bližší informace se dozvíte v lednovém vydání Ledenického zpravodaje).
Proto městys Ledenice přistoupil alespoň
k provizornímu řešení. Zábradlí lávky u Lazny
bylo prodlouženo a zabezpečeno tak, aby z něj
dítě nemohlo přepadnout do rybníka, to samé
bylo provedeno u zábradlí nad přepadem
z rybníka. Dále byla zpevněna přístupová cesta k lávce z ulice Dr. Stejskala, která by měla
v prvním čtvrtletí roku 2009 navázat na trasu
nově vybudovaného chodníku.

Rybník Lazna – úprava přístupové cesty a lávky

Vzácná návštěva z USA
Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 navštívil Ledenice pan Richard A. Prescott s manželkou
Carole T. z města Higganum ve státě Connecticut v USA. Krátce se tady zastavili ještě
v sobotu 8. listopadu. Proč vlastně manželé
Prescottovi do našeho městyse zavítali?
Prescottův dědeček Karel Volf se totiž
v Ledenicích v roce 1863 narodil. V osmdesátých letech 19. století, kdy v Čechách vrcholila
vlna vystěhovalectví, odešel i s rodinou do
Ameriky doprovázen myšlenkami na lepší život. Stejně si počínali i jeho dva ze čtyř bratrů
Jakub a Čeněk.
Karlova manželka však již v roce 1892 zemřela a nastala tehdy celkem obvyklá situace, kdy za Karlem a dětmi odjela z Čech její
sestra Barbora Valečková, původem z Kolo-

veče u Domažlic, aby se o ně starala (stala se
také druhou Karlovo ženou). Americké státní
občanství jim bylo uděleno 27. října 1894. Karel se živil jako pekař a zemřel v roce 1944.
Jeho dcera, matka našeho hosta, se narodila 8.
srpna 1897 již s poangličtěným jménem jako
Anna Antonia Wolf.
Richard Prescott (narozen 1937) pobýval
v České republice ve dnech 1.–10. listopadu a
vedle nejvýznamnějších českých památek
navštívil v doprovodu své manželky i místo,
odkud pochází jeho rod. Po přivítání na radnici si prohlédl ledenické náměstí a také rodný
dům svého předka (čp. 15). Byl zde velice spokojen, o čemž svědčí mj. zápis v pamětní knize a jistě i krásné vzpomínky, které si od nás
z Ledenic odvezl.
Bc. Jiří Cukr

Tříkrálová sbírka
Začátkem příštího roku proběhne v našem
městysi a ostatních osadách opět Tříkrálová sbírka a to v sobotu a v neděli 10. a 11.
ledna 2009. Proto prosím děti i dospělé, kteří jsou ochotni této charitativní akci věnovat
volný čas, aby se co nejdříve přihlásili.
S.K.

Richard a Carole Prescottovi na ledenické radnici
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ADVENT

Vážení přátelé,

Tak máme opět advent v plném proudu,
práce a shánění nad hlavu. Zveme vás k adventnímu zamyšlení třeba i při posezení s šálkem dobré kávy nebo čaje.
Advent je potemnělý čas. Dlouho se rozednívá, brzy stmívá, za nekonečných večerů
nejkratších dnů v roce člověk hledá světlo.
Usiluje o něj a uvědomuje si, čím pro něj světlo svítící ve tmách je.
Jsou různé druhy tmy a temnot a jsou různé
druhy světla. Je tma noci, tma plná děsivých
výkřiků, veselá tma v sále kina, tma jak v pytli,
tma nabitá vášnivou láskou, průmyslová tma
ve fotokomoře, bezstarostná tma v tunelu, tma
slepce, tma v bezvědomí, tma v beznaději,
tma plná nadávání při vypnutí elektrického
proudu.
Ale každá tma končí, když přijde někdo se
světlem. Vždyť představení končí, havíři fárají
ven, rodí se dítě, vlak vyjíždí z tunelu, kabel je
spraven, pytel rozvázán. Stačí škrtnout sirkou,
otočit vypínačem a tma ustupuje, vytrácí se, je
poražena.
Ale jedna tma může trvat dál – tma v nás.
Jak těžko se v ní hledá cesta, jak hrozně se
v ní bloudí, neví a tápe. „Nemáte oheň?“ ptáte se kolemjdoucích. Kde by ho vzali, bloudí
s vámi. Až když je tma ještě hustší a ještě tíživější, pak si teprve všimnete světla. Světla,
které tu už dávno bylo, o kterém se píše – To
světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila (Jan1,5)
V adventu zápasíme o světlo ve tmách. Jde
vlastně o světlo, které je v nás. O vnitřní světlo, které je svící oka. S ním už nemusíme
propadat zoufalství, ani stresu, spěchu….v
takovém světle vidíme jaksi jinak, jasněji,
snad radostněji. A možná se podivíte, ono to
světlo v každém člověku je, třeba jen v podobě
malé jiskřičky.
Evangelista Lukáš říká: “Hleď tedy, ať
světlo v tobě není tmou.” (Luk 11,35) V této
výzvě, abychom vnitřní světlo darované nezhasínali, slavíme advent. Jako nové objevování světla v nás, jako očišťování světla od
našich příměsí, které vrhají stín a zatemňují.
O Vánocích už tradičně putuje světlo z Betléma prostřednictvím rukou a nohou skautů do
kostelů a odtud do našich domovů. Kéž doputuje o Vánocích nejen na stůl našeho domova,
ale ať zazáří v naší mysli, v našem srdci. Proto
přece přišel Bůh v Ježíši Kristu k nám.
Přeji vám proto k blížícím se vánočním
svátkům, aby světlo zvítězilo ve vašich životech a domovech nad tmou.
jáhen Pavel Poláček, administrátor farnosti

rád bych Vám za Borůvku a její klienty popřál hezké prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do Nového roku. Pevně věřím, že to
bude rok úspěšný jak po stránce pracovní tak
soukromé.
K přání bych připojil i poděkování za výtěžek z Tříkrálové sbírky, který nám byl předán.
Je to již počtvrté, kdy jste pomohli lidem, kteří
pomoc druhých ke svému životu potřebují.
Dovolte mi, abych Vám Borůvku a její služby
ve zkratce představil.
Borůvka, Borovany je nezisková organizace, která nabízí pomocnou ruku osobám s těžkým tělesným postižením bez rozdílu věku a
handicapu. Hlavní službou jsou týdenní odlehčovací pobyty. Cílem těchto pobytů je na jeden týden převzít péči o postiženého klienta a
zabezpečit mu kompletní péči po celých
24 hodin. Tím pomůžeme rodinným příslušníkům, aby si na chvíli odpočinuli a načerpali
síly do další péče. Pečovat o postiženého člověka je velice záslužné, ovšem přináší i řadu
problémů. Především vyčerpanost, fyzickou i
psychickou únavu, opuštění své práce a koníč-

Zveme vás na vánoční bohoslužby do kostela sv. Vavřince v Ledenicích, jejichž hostem bude letos Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš
Opatrný, ThD.

§ 24.12.2008
§
§
§
§
§

Vigilie z Narození Páně
22.00 h.
25.12.2008 Narození Páně
9.00 h.
26.12.2008 Svátek sv. Štěpána 9.00 h.
28.12.2008 Svátek sv. Rodiny 8.15 h.
31.1.2008
Na poděkování za uplynulý rok 16.00 h.
1.1.2009
Slavnost Matky Boží Panny Marie 8.15 h.

ků, v některých případech i odchod
jednoho z partnerů. Mnohdy není
nikdo, kdo by s
péčí pomohl a tak
hrozí postiženému
trvalé umístnění do
ústavu sociální péče, ztráta vlastní rodiny.
Tomu se snažíme předejít právě odlehčovacími pobyty. Za rok využije naší službu
přes 160 těžce tělesně postižených klientů
z celé České republiky.
Váš finanční příspěvek jsme použili na
částečné hrazení nákladů na tuto službu. Jsou
využity na přímou péči v podobě nakoupení
potravin, pracovních pomůcek pro klienty.
Více se o sdružení a poskytovaných službách
můžete dozvědět na webových stránkách
sdružení www.boruvka-borovany.cz.
Vážím si Vaší pomoci. Je to pro nás nejen
finanční podpora, ale i morální podpoření a
uznání naší práce. Děkujeme, že nám pomáháte překonávat bariéry mezi dvěma světy.
S úctou
Jiří Zmeškal, DiS., zástupce ředitele

120 let organizovaného včelaření v Ledenicích
Včelařská jednota „Dzierzon“ založena
8. července r. 1888. Zřizující schůze se zúčastnilo 15 včelařů a zvoleno prozatímní předsednictvo. Stanovy schváleny výnosem sl. c.k. okr.
hejtmanství v Budějovicích ze dne 17. června
r. 1889 čís.14.601 na základě vynesení c.k.
místodržitelství v Praze ze dne 11. června
r. 1889 č. 35.788. Jednota po zvolení řádného
výboru přistoupila za člena „Ústřední jednoty
včelařské pro království České“. Koupen vařák na vosk za 3 zl. 50 kr. Počet úlů obnášel 21.
Roku 1890 koupen lis na mezistěny za 12 zl.
67 kr. Až do konce roku 1893 byla činnost jednoty malá. V r. 1894 odbývány 4 valné hromady, v nichž usneseno se o tom, odbývati v roce
více schůzí, odebírati časopis „Český včelař“,

knihovnu uspořádati a množiti, založiti inventář a kroniku, zaříditi vzorné včelařské náčiní,
nač velesl. zemědělská rada 30 zl. po její žádosti věnovala, opatřeno spolkové razítko, požádán krajský kazatel ku přednášce, zaslán
diagram spolkový „Ústřední jednotě“ pro národopisnou výstavu. Přednášeno a náhledy vystřídány, mimo čtení u spolk. časopisů o těchto
otázkách: „Co nevyhnutelně zapotřebí začátečníku a kdo by měl včelařiti?, „Je-li ležák
pro včelaře dostatečný?“, „Co lepší, rámky či
trámky?“, „O normální míře úlů“. Někteří členové dělají si dřevěné nebo i slaměné úly
sami. V obvodních obcích jednoty sestaví se
na jaře počet včelařů a úlů. Během roku připokračování na str. 5
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120 let organizovaného
včelaření v Ledenicích
(pokračování ze str. 4)
stoupilo k jednotě 7 nových členů. Příjem 34
zl. 80 kr., vydání 8 zl. 8 kr.
Tolik zkrácený výňatek z kroniky včelařského spolku v Ledenicích. Z něj je patrné, že
naši předkové měli podobné starosti jako
dnešní generace včelařů. Vidíme, že až na nesporný pokrok v plemenitbě, technické úrovni
pomůcek a širší spektrum nemocí včel, se až
tak moc, alespoň pro nás, zájmové včelaře, nezměnilo. Z úvodních pasáží kroniky však jednoznačně vyplývá, že spolková činnost byla
v této době vysoce vážená a včelařství mělo
všeobecnou společenskou podporu. Z dat zřizovacích výnosů je dále patrné, že tehdejší
úředníci řešili záležitosti podstatně rychleji
než je tomu dnes. Za důležitější ale nutno považovat dokladovanou nemalou podporu včelařské činnosti státem.
Současné české, ale i světové včelařství
prochází dost těžkým obdobím. Včelstva jsou
v důsledku volného pohybu prakticky čehokoli přes hranice států stále více ohrožována nemocemi, jejichž zárodky mohou být nejen
v dovážených oddělcích a plemenném materiálu, ale i v dováženém medu, např. spory
moru včelího plodu. To vše ale nemůže veterinární správa podchytit, a to i kdyby se sebevíce snažila. Situaci českých včelařů zhoršuje i
současný trh s včelařskými komoditami, kdy
veškeré pomůcky jsou neúměrně drahé a výkupní cena medu a dalších produktů oproti
prodejní ceně naopak nízká. Na tento stav

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci prosinci oslaví své jubileum:
70 let
Růžena Uhlířová z Ledenic
75 let
Marie Kraflová z Ledenic
80 let
Miloslav Boček ze Zalin
Marie Švamberková z Ledenic
Marie Farabauerová ze Zalin
81 let
Antonín Bukovský ze Zborova
83 let
Anna Nováčková z Ledenic
84 let
Julie Sípalová z Ledenic
89 let
Marie Kolářová z Ledenic
V listopadu jsme se naposledy rozloučili:
t

t
t

s paní Annou Tůmovou z Ledenic,
zemřela dne 1.11.2008 ve věku
nedožitých 96 let
s paní Martou Pitrovou ze Zalin,
zemřela dne 6.11. 2008 ve věku 64 let
s paní Blaženou Divišovou z Ledenic,
zemřela dne 9.11.2008 ve věku 87 let
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však doplácí také zákazník, který v případě
značkových (rozuměj drahých) medů sponzoruje překupníky a obchodní řetězce, v případě
levných dovozových medů je velkým nebezpečím zpravidla nepřípustné množství zdraví
škodlivých látek, nebo to med vůbec není a
jedná se o sirupovité náhražky, což běžný
konzument nijak nepozná. Řada zájmových
včelařů reaguje na výše uvedené skutečnosti
snižováním počtu včelstev a prodejem medu
„ze dvora“. Tento přímý prodej má nespornou
výhodu i pro zákazníka, neboť ten opravdu ví,
co kupuje. Trend snižování stavů včelstev,
který je umocněn hromadnými úhyny v posledních letech však má a bude mít další neblahé důsledky. Jde především o nedostatečné
opylení kulturních i volně rostoucích rostlin,
což v prvém případě znamená snížení výnosů
zemědělských plodin či snížení úrody ovoce,
v druhém případě ale hrozí hluboké narušení
biodiverzity, které v nejčernějším scénáři
může být vážnou hrozbou i pro lidstvo. Ve
světle těchto skutečností se proto musí jevit
současná státní podpora včelaření jako neodpovídající a nedostatečná.
ZO Českého svazu včelařů v.o.s. v Ledenicích v r. 2008 sdružuje 55 včelařů, kteří se starají o cca 300 včelstev. To je bohužel o více
než polovinu nižší stav než před r. 1989, kdy
členů bylo jen o 10 více. Trápí nás tedy podobné problémy jako většinu organizací, to znamená úbytek členů, jejich pokročilejší věk,
snižování počtu včelstev a ani varoáza se nám
nevyhýbá. Loňský hromadný úhyn postihl i
některé naše členy, i když celkové ztráty v organizaci nebyly ani třetinové, tedy podstatně
nižší, než byl průměr okresu i regionu. Přičítáme to jednoznačně dobré informovanosti členů, propracovanému systému rozdělování
léčiv a jisté disciplíně, se kterou je samotné
ošetření prováděno, když závěrečné aerosolování probíhá za vydatné technické pomoci
městyse Ledenice. Doufáme, že se nám tento
trend podaří udržet, případně i zlepšit, neboť se
dá předpokládat, že nákazová situace se bude
spíše horšit. U většiny našich včelařů je také samozřejmostí včasná obnova díla a obměna ma-

Poděkování
Srdečně děkujeme paní Janě Kopáčkové za
mnoholetou pomoc v péči o naši maminku
Annu Tůmovou z Ledenic.
rodina Fraňkova, Ledenice

Děkujeme všem přátelům a známým z Ledenic, kteří se přišli rozloučit s paní Květou
Trumpfovou v pondělí dne 10.11.2008.
rodina Trumpfova

Děkujeme všem přátelům a známým za
účast na posledním rozloučení s paní Blaženou Divišovou, které se konalo dne 14. listopadu 2008.
Poděkování MUDr. Josefu Kroulíkovi a
geriatrické sestře Janě Kopáčkové za starost a péči, kterou naší mamince věnovali
v jejích posledních dnech.
rodina

5
tek, rozchovávaných z matek inseminovaných,
získávaných většinou přímo z VÚ včelařského
Dol u Libčic.
Stodvacáté výročí organizovaného včelaření jsme oslavili, vzhledem k možnostem členské základny, dosti skromně. Výroční členská
schůze měla slavnostnější ráz s projevy zástupce oblastního výboru přítele Josefa
Zimmena, starosty městyse Ledenice Mgr.
Miroslava Fraňka a tradičními zdravicemi zástupců dalších ledenických spolků. Stručnou
historii včelařství v Ledenicích a sousedních
osadách připomněl jednatel ZO doc. Ing. Jan
Horáček, CSc. a byli oceněni služebně nejstarší dlouhodobí funkcionáři organizace přátelé
Rudolf Cajkář, Jaroslav Outlý a současný
předseda Jiří Dvořák.
Součástí oslav bylo také červnové „Trocnovské medobraní“, kde proběhl velmi pěkný
kulturní program s bohatou tombolou a prodejní výstavkou včelařských pomůcek a produktů. Přálo i počasí a žehrat bylo možno
pouze na slabší účast našich členů.
Dále byla s laskavým svolením majitelů instalována dlouhodobější výstavka ve výloze
koloniálu „U Dudů“, která budila zaslouženou
pozornost zejména o ledenické pouti. Návštěvníci se zde mohli v kostce seznámit se životem a produkty včely medonosné, včetně
historických i modernějších včelařských pomůcek a krátce nahlédnout i do minulosti
spolku. Doufáme, že za pět let, při oslavách
125. výročí, které je přece jen trochu kulatější,
budeme moci s omlazenou členskou základnou přidat ještě nějakou větší akci.
Závěrem si dovolujeme poděkovat radě a
starostovi městyse Ledenice za finanční příspěvek, bez něhož by musela být oslava ještě
mnohem skromnější, dále organizátorům Trocnovského medobraní, zvláště příteli Ing. Jiřímu Kazimourovi a všem sponzorům tomboly
a v neposlední řadě i paní Marcele Novákové
za aranžmá výstavky a firmě Finesa za zhotovení propagačních materiálů v režijní ceně.
Jednatel ZO ČSV v.o.s. Ledenice
doc. Ing. Jan Horáček, CSc.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
1. Zveme občany, členy a rodinné
příslušníky na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
pořádanou společně s MC Ledňáček
v sále U Králů.
5.12. pátek
9 – 20 hod.
6.12. sobota
9 – 14 hod.
Opět prodej vánočního motivu, hlavně pro
děti. Zdobené perníčky, sněhuláci, zvonečky a jiné (ukázka malování na hedvábí, též
prodejné výrobky)
srdečně zvou pořadatelé
pokračování na str. 6
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI Borovany – Ledenice
(pokračování ze str. 5)
2. Jelikož se blíží konec roku, bilancování
za uplynulý rok, seznámím vás s akcemi
naší ZO.
Od ledna během roku se zúčastňujeme plavání v ZŠ Borovany, které nám dotuje OV
SPCCH v ČB.
V únoru se konala okresní konference, kde
se zúčastnilo pět členů ZO.
Velikonoční výstavu, společně s MC Ledňáček jsme uspořádali v březnu.
26. dubna se konalo setkání heligonkářů
v hasičárně Borovany.
45 členů navštívilo operetu „Čardášová
princezna“ v Jihočeském divadle v ČB. Dopravu nám uhradil MěÚ Borovany.
28. června jsme se zúčastnili Divadla Járy
Cimrmana „Hospůdka na mýtince“ a to v Trhových Svinech. Bylo 53 členů s rodinnými
příslušníky. Dopravu nám zaplatil městys Ledenice. Tímto oběma úřadům děkujeme za
uhrazení dopravy na divadla.
Jarní rekondice DIA a KARDIO na Šumavě ve Zdíkově – účast 5 členů.
Plánovaný zájezd se pro malý počet zájemců přeložil na říjen, ale je opět odložený na
jaro 2009.
Návštěva zámku Červená Lhota a Holenského dvora, kde byla podzimní rekondice
členů RESPIRIKŮ, 6.9.–13.9. Je tam možná
návštěva bazénu, což členové přivítali. Hezké
okolí a kozí farma s možností nákupu sýrů

s různými příchutěmi. Snad dáme zájezd dohromady a členové se přihlásí.
V říjnu byla beseda u Valešů s CK Beck
Reisen, která od příštího roku nabízí dotace
neziskovým organizacím na zájezdy do Itálie
a Německa. Někteří z členů projevili o nabídku zájem.
V dubnu a říjnu se konají členské schůze.
Sejde se přes polovinu členů, čemuž jsme rádi.
Hostem je vždy člen OV SPCCH z ČB. Pro
poslech nám zahraje vždy i harmonika, tímto
chci poděkovat panu Honzíkovi Marešovi,
který si pro nás udělá čas a zahraje.
Začátkem prosince chystáme vánoční výstavu v Ledenicích společně s MC Ledňáček.
Členky připraví i domácí pečivo, pro děti napečou perníčky. Jistě je potěší sněhuláčci a
zvonečky, které členky ručně vyrobí. Předvedou ukázky malování na hedvábí, drátkování a
malování včelím voskem, spojené s prodejem
výrobků.
Letošní rok nám zemřely 3 členky, 5 vystoupilo pro přestěhování a z jiných důvodů.
K 31.12. 2008 je stav naší ZO 97 členů.
Zároveň chci poděkovat městysi Ledenice
za dobrou spolupráci v letošním roce a přát si
to i do dalšího roku 2009.
3. Všem členům chci popřát hezké svátky
vánoční v kruhu svých rodin. V novém
roce 2009 hodně zdravíčka, štěstí, pohodu a hlavně elán do akcí v příštím roce.

Podzimní kolo PLAMEN
– obvod č. 2 – Borovansko
Hostitelem letošního ročníku hry Plamen
pro kolektivy mladých hasičů z obvodu Borovansko se stalo ZOO. Z důvodů „ termínového
tlaku“ byl na tradiční předběžné schůzce obvodu zvolen termín 1. 11. Tento poměrně
pozdní termín vzbuzoval poněkud obavy, ale
všichni doufali, že nám Florián, ve spolupráci
se svatým Petrem bude nakloněn a počasí
bude příznivé.
Organizátoři se rozhodli, i z důvodů listopadového termínu, trať vést v blízkém okolí Ohrazeníčka (kmenová základna hasičů ZOO).
Důvodem bylo i to, že hasičská zbrojnice na
návsi disponuje veškerým zázemím (toalety,
kuchyně) a sál v případě nepříznivého počasí
mohl posloužit jako „ohřívárna“.
Poslední přípravy v pátek probíhaly ve velmi pěkném a slunečném počasí, takže všichni
ve skrytu duše doufali, že nedojde k žádnému
dramatickému obratu. V živé paměti byl totiž
loňský závod ZPV na Nových Hradech, kdy
po příjemném pátečním odpoledni se ráno
účastníci vzbudili do zasněžené krajiny. To se
naštěstí nestalo, takže když ráno v 9 hodin proběhl nástup, rozdělení startovních čísel a o deset minut později vybíhala první hlídka, lehce
podmračená obloha s místy vykukujícím blankytem slibovala příjemný podzimní den. To se

bezezbytku splnilo, když během hodiny mraky zmizely a na všechny se usmálo sluníčko.
To však již na středně náročné trati bojovaly
hlídky závodníků, kterých se přihlásilo v obou
kategoriích celkem 40. Z polní kuchyně se
kouřilo, a stroj na výrobu párků v rohlíku, překvapení pořadatelů, byl v nevídané permanenci. V sále hasičárny si mohli malí (ale i někteří
větší) hasiči zkrátit dlouhou chvíli čekání na
start při soutěžích, vědomostních testech a improvizované diskotéce. Ve 12.40 doběhla poslední hlídka, sčítací komise vydala „oficiální“
výsledky a o půl druhé už mohl starosta městyse Ledenice Mgr. Franěk spolu se štábem
soutěže začít s předáváním diplomů a oceňováním těch nejlepších. V kategorii mladších
žáků zvítězili „domácí“, tedy ZOO, na druhém
místě skončili hasiči z Lišova a třetí místo obsadili závodníci z Horní Stropnice. Mezi staršími žáky byla suverénní hlídka Lišova, na
druhém místě skončily Ledenice a třetí místo
patří kolektivu ZOO.
Podzimní kolo ZPV je tedy za námi. Nezbývá než doufat, že stejné štěstí budeme mít i na
jaře, kdy bude Ohrazeníčko hostitelem jarního
kola soutěže Plamen pro obvod Borovansko.
Ing. Jaroslav Vlášek
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Osudové osmičky
v Ledenicích
Celý letošní rok nám média nabízela pořady připomínající klíčové události našich dějin
(hlavně 20. století), které se odehrály v roce
končícím číslicí 8. Podívejme se však do užšího prostoru našeho městečka a přibližme si
tato léta prostřednictvím dobových zápisů
v obecní kronice. Byly vybrány pouze zajímavé či nejvýznamnější události dokreslující názorně tehdejší dobu (některé silně kráceny).
1908 – Následovalo po sobě několik úrodných
roků a pozemky proti jindy mají vyšší ceny
dvojnásobné.
1918 – Tábor lidu odbýval se u nás 17. listopadu. Řečníkem byl zdejší děkan F. J. Kroiher, člen Národního výboru. Odpoledne
uspořádán byl průvod v městečku. V průvodu šla školní mládež, za ní místní Sokol
se svým dorostem v krojích, živnostenská
společenstva a mnoho obecenstva z celé
farní osady.
1928 – Dne 6. ledna na Tři krále byla prudká
vichřice. Nepříjemně se jevily také časté poruchy elektrického vedení. Lidé si ulehčovali
rozšířeným pořekadlem: „Máme málo páry,
jsou v tom Mydlovary“ (= tamní elektrárna).
Zásluhou p. senátora Kroihera pořízeny též
nové věžní hodiny a nové zvony.
Léto se vyznačovalo neobyčejným vedrem
a trvalým suchem. Letošní žně byly konány za velikých veder. Ač byl suchý rok,
úroda byla neobyčejně bohatá. Následkem
sucha rozmnožily se však neobyčejně polní
myši. Okresní úřad dovolil, aby byly hubeny jedem připraveným z arseniku a fosforu.
Bylo pak pozorováno, že hynuly i vrány,
které se otrávených myší najedly.
1938 – 25. 1. večer byla nádherná severní záře
viditelná v celé střední Evropě. Lidé ji považovali za ohromný vzdálený požár a i hasiči byli v různých místech v pohotovosti,
jak potom psaly noviny.
20. 5. Na věži konají protiletadlové hlídky
vojáci, když pohotovost trvá již celé týdny,
vojáky cizí zde sloužící trápí dlouhá chvíle.
26. 9. všechny rozhlasové přijímače v pohraničních okresech a tedy i zde musily
býti odevzdány pošt. úřadu. Byly uloženy
na několik dní v hostinci u Beránků. Na kopání zákopů a zřizování překážek z ostnatého drátu k Borovanům a dále k Čes.
Velenicím byli posláni všichni obyvatelé
od 17–60 let věku.
28. 9. sv. Václav, středa, krásné slunečné
počasí. Nikdo však necítí z něho radost.
Všechny tíží strach z válečných hrůz, jež
hrozí každou hodinu vypuknouti. Po silnici
k Čes. Budějovicím jedou nepřetržité řady
vojenských povozů, děl, tanků oběma směry. Mezi nimi jedou povozy selské naložené
peřinami, šatstvem a nejnutnějším zařízením. Lidé ohrožených obcí se stěhují stále
do nitra země České.
13. 11. též v Ledenicích vypukla dobytčí
nákaza (slintavka a kulhavka). Přechodná
pokračování na str. 7
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Osudové osmičky v Ledenicích
(pokračování ze str. 6)
nouze o mléko a máslo. Někteří hospodáři
dali dobytek očkovati.
1948 – únor: V druhé polovici února projevuje
se celostátní manifestace lidu pro odstranění reakčních živlů u vedoucích složek národa a ustanovení nových, které by vedly lid
proti rozvratným silám, které znemožňují
rozšíření lidově demokratického zřízení.
Pracující lid žádá ustavení akčních výborů, jak v závodech, tak v samosprávných
zřízeních. Mají být jmenováni noví členové národního výboru. Ve zdejší obci byl
jmenován předsedou akčního výboru František Hajer s 18 členy.
Do hostince u Petrášů byla svolána protestní stávka (proti reakčním ministrům),
jíž se zúčastnilo 110 osob. Za odstoupivšího předsedu MNV byl jmenován mlynář
Josef Pecháček jako prozatímní předseda.
Červen: Kaplan Václav Žitný uspořádal
v celé farnosti sbírku na zakoupení nových
zvonů. Tyto byly dodány v červnu a za velké účasti obyvatelstva z celého okolí byly
vysvěceny.
V červnu byla zrušena místní lidová hospodářská škola a převedena do Borovan.
Taktéž základní truhlářská škola byla přemístěna do Č. Budějovic.
1. 7. nastupuje lékařskou praxi MUDr.
František Bžoch.
29. 8. byla slavnostně otevřena nově postavená sokolovna.
10. 11. projednává MNV zřízení nového
hřbitova, poněvadž starý nevyhovuje ani ze
zdravotní stránky, ani svou rozlohou. Za
vhodné byly vyhlédnuty pozemky při silnici k Slavošovicím.
17. 11. na slavnostní schůzi MNV, za účasti
velkého počtu občanů byl zvolen president
republiky Klement Gottwald za čestného
občana města Ledenic.
1958 – 11.–18. 7. založení Jednotného zemědělského družstva v Ledenicích a na Hradě
s osadou Růžov. Hlavní úkol volebního
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programu, který byl vypracován místní organisací KSČ, za spolupráce společenských organisací a voličů na předvolebních
schůzích na základě usnesení XI. sjezdu
KSČ, získat naše zemědělce pro společné
hospodaření, byl v těchto deseti dnech splněn. Je to veliká revoluční přeměna v životě našich zemědělců, potvrzení toho, že
pracující zemědělci souhlasí s politikou
naší strany, ale že také tímto způsobem ji
aktivně pomáhají uskutečňovat. V těchto
deseti dnech byla v obci v neustálé činnosti
agitační skupina ze zástupců ONV, STS,
členů MNV a místní organisace KSČ. Celá
obec žila ve znamení úsilí o vytvoření nového, lepšího života našich zemědělců,
vysvětlit zemědělcům všechny otázky
společné práce. Celkem se přihlásilo do
JZD Ledenice–město 66 členů. Do JZD
Hrad přihlášeno 38 členů.
1968 – Ve středu ráno 21. srpna 1968 byla
sdělena rozhlasem zpráva, že územím
ČSSR projíždí vojska Varšavské smlouvy. V důsledku těchto nejasných zpráv
vznikla nákupní horečka v prodejně potravin (samoobsluha) a u benzinového čerpadla. MNV usměrnil nákupy obyvatel
vyhláškou o zásobování pohonnými hmotami a stanovení odběru pohonných hmot.
Současně bylo rozhodnuto ustavit žňové
hlídky a hlídky sledující veřejný pořádek
v souvislosti s tím, že v naší obci projížděla
vojska Varšavské smlouvy. Vojska Varšavské smlouvy byla rozmístěna v okolí
naší obce. V souvislosti s její přítomností
byly na některých místech odstraněny
orientační silniční značky. V naší obci vojska Varšavské smlouvy ubytována nebyla
a pohybem vojsk nevznikly žádné hmotné
škody.
1978 –V ledenickém nábytkářském družstvu
se začala prosazovat koncepce rozšířit stávající učňovské středisko. Mělo by vychovávat učně v oboru truhlář pro potřeby
všech výrobních družstev Jihočeského kraje. Plánuje se rekonstrukce vyčleněných
budov v obci, celkový náklad rekonstrukce

Zpravodaj MAS
Konečně se nám podařilo dát dohromady
1. zpravodaj Místní akční skupiny Sdružení Růže!
V něm informujeme nejen o dění okolo MAS –
o podpoře projektům, které naplňují naše cíle, ale i
o jiných zajímavých věcech, co se v regionu dějí.
Zpravodaj volně navazuje na tištěný zpravodaj,
který v roce 2006 a 2007 vydávala Novohradská
občanská společnost, o.s. Zpravodaj bude zatím
vycházet v elektronické podobě a Vy si ho můžete
prohlédnout (stáhnout) na stránkách MAS
(http://mas.sdruzeniruze.cz), kde naleznete i předchozí čísla. Je v něm mimo jiné uveden seznam
členů MAS, informace o dotacích, které MAS zájemcům zprostředkuje, o otevření mateřského centra v Jílovicích, Jízdě pro Růži apod.
Pokud budete mít zájem dostávat zpravodaj
přímo na Vaši e-mailovou adresu, pošlete svůj kontakt na adresu guthova@cb.gin.cz. Uvítáme také Vaše náměty na článečky a reportáže o zajimavostech (akcích, lidech, fenoménech
z našeho regionu) do příštího čísla.
Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže
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Úvodní strana zápisu od Jana Čížkovského
k roku 1998 v obecní kronice
je odhadován na 2,8 mil. Kč. Celková kapacita by byla 70 učňů. Družstvo se i nadále úspěšně vyrovnává s úkoly plánu,
zařazuje se na jedno z předních míst v rámci výrobního družstevnictví v Československé socialistické republice.
1988 – Na úseku placených služeb pro obyvatele se podílí Spotřební družstvo Jednota.
Dále je zajištěn prodej ovoce a zeleniny
n. p. Zelenina České Budějovice. V osadách je prodej zajišťován prostřednictvím
pojízdných prodejen.
Byla dokončena rekonstrukce budovy požární ochrany, náklady přesáhly půl milionu
korun.
Po dlouhých letech čekání byla letos dokončena generální oprava průtahové silnice na Borovany.
Byly zbořeny nevyhovující, zchátralé domy,
např. na křižovatce dvou průtahů dům čp.
137, tím se zlepšil rozhled při projíždění
zatím velmi nepřehledné křižovatky. O demolici starého mlýna se hovoří. Stavba
chátrá a zdá se, že v příštích letech mlýn
spadne sám.
Občané se jako každoročně podíleli na organizaci i účasti Mírového pochodu do
Trocnova.
Počet návštěvníků kina dále klesá. Místo
plánovaných 8000 přišlo jen 6499 diváků.
1998 – v rámci protipovodňových opatření zahájena stavba rybníka Kačerovce (náklady
12,5 mil. Kč). V další etapě je třeba vybudovat kanál v západní části katastru přes
Mysletínskou a Budějovickou ulici, který
odvede vodu do rybníka Slavíček.
Obecní rada rozhodla přijmout nového zaměstnance – kulturního referenta – na poloviční úvazek. V povinnostech je příprava
a vydání „Ledenického zpravodaje“, doplňování informačních skříněk, pomoc spolkům při organizování kulturních pořadů.'
V listopadu byla dokončena oprava vnějšku
kostela. Začátkem letošního roku byl zahájen provoz na skládce komunálního odpadu v Růžově.
Vybral Bc. Jiří Cukr,
kronikář městyse Ledenice
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TJ Slavoj Ledenice – oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Letošní rok se dá považovat za velmi úspěšný. Mužstvo mužů postoupilo do krajské soutěže, kde si vede nad očekávání. Po podzimní
části sezóny a předehraným prvním jarním kolem mužstvo mužů, jako
nováček I. B třídy, obsadilo druhou příčku při skóre 34:17 a 30 body.
Ani naši benjamínci se ve svých soutěžích neztratili. Sehráli nejeden
vyrovnaný zápas a odměnou jsou i první body na jejich kontě. Aby tyto
týmy mohly reprezentovat náš městys, je nutné získat finanční i materiální podporu. Tímto si dovoluji poděkovat všem sponzorům (M. Mrkáček – Sportcentrum Lišov, Z. Bláha - CCS international, zemní práce
– J. Šimčík, Velko-maloobchod Vítovec, elektro Štěch, Epigon A – ing.
V. Tůma, Agrozet ČB, D. Lederer – restaurace Na Plácku, Ferrari Bar a
ostatní), kteří na chod oddílu kopané přispěli buďto finančně nebo jinou
formou. Myslím, že jsme ostudu neudělali a pevně doufám v další spolupráci v příštím roce. Poděkování patří celému realizačnímu týmu, tre-

nérům a hráčům. Velký dík i správci areálu panu Pavlu Blažkovi, který se stará o hrací plochy atd.
Samozřejmě i vám fanouškům,
kteří jste s námi jezdili v hojném
počtu i na zápasy hrané venku. Závěrem vám všem chci jménem oddílu
kopané popřát krásné prožití vánočních
svátků, bohatého Ježíška a hodně zdraví
v Novém roce 2009.
Pro kluky z A mužstva: příprava na jarní sezónu začíná v sobotu
10. ledna 2009 v 9.30 hodin na hřišti.
Zdeněk Vitoušek
Oddíl kopané si vás dovoluje pozvat na oslavu Silvestra 2008 v sále
U Králů. Začátek v 19.00 hodin vstupné 100,- Kč. Místenky budou
v prodeji od 7. prosince ve Sport cukrárně u pana Fabiána.

Fotbalové mládí
v Ledenicích
Slavoj a mládež? Jistě že ano!
Po dvouleté odmlce máme v Ledenicích
zase dvě mládežnická fotbalová mužstva.
Okresní přebor mladších žáků (hráči do 12 let)
hraje tým pod vedením trenérů Čecha, Kadlečka a Štěcha, a v okresní soutěži mladší přípravky (hráči do 8 let) bojují ti nejmenší pod
vedením trenérů Čouzy, Martana a Strouhy.
Mladší žáci jsou po podzimní části na
8. místě. Tento tým byl sestaven teprve těsně
před začátkem školního roku a toto je jeho
první sezona. To bylo také znát v prvních zápasech, kdy se hráči sehrávali a někteří, po
přechodu z přípravky, také zvykali na velké
hřiště a nová pravidla. V závěru podzimní části už se začala projevovat poctivá práce na trénincích. Dobré výsledky z posledních zápasů,
se zlatým hřebem – vítězstvím nad N. Hodějovicemi 9:1, a hlavně velmi dobrý herní výkon,
jsou velkým příslibem pro jarní část soutěže.
V týmu je nyní 18 hráčů.
Mladší přípravka je po podzimu sice poslední, ale ani přes některé vysoké porážky ze
začátku sezony zájem a nadšení hráčů neopad-

Mladší žáci
ly, spíše naopak. Mužstvo, které původně ani
nemělo být přihlášeno do soutěže a mělo pouze trénovat, teď obrovsky výkonnostně roste.
To dokazují i poslední tři zápasy – smolná prohra s Bavorovicemi 0:1, vítězství nad N. Hra-

dy 3:2 a těsná prohra na hřišti druhého týmu
tabulky K. Újezdu 1:3 (dohrávalo se v „neregulérních“ podmínkách – za tmy). To vše za
obrovské podpory fanoušků (3. největší návštěvnost). A v jedné kategorii nám patří dokonce 1. místo – ze všech družstev v celé
soutěži mají Ledenice jednoznačně nejširší
hráčský kádr, který čítá 30 hráčů. Svůj nejlepší výkon pak celý tým předvedl na tradiční dokopné, tentokrát u McDonald’s.
Je obrovskou radostí, nejen pro trenéry, ale
i pro rodiče – věrné fanoušky, sledovat s jakým nadšením kluci hrají i trénují, jak se postupně zlepšují a jak bojují za dobrý výsledek,
za svůj tým i za svoje Ledenice.
Berte to jako pozvánku na fotbal. Teď je
sice před námi zimní přestávka, ale hned druhý pátek v dubnu (10.4. v 16.30 hod.) svede
přípravka souboj Davida s Goliášem – utká se
s Třeboní.

Rozpis zimních tréninků:
Úterý
15.00 – 16.00
Čtvrtek 15.15 – 16.30
Mladší přípravka Pondělí 15.00 – 16.30
Sobota 10.00 – 12.00
V jednání jsou účasti na některých zimních
turnajích.
Robert Čouza
Mladší žáci

Mladší přípravka
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Žraloci – softballový klub Ledenice
Ohlédnutí za uplynulou sezonou a výhled do nadcházejících měsíců
Pro softballový klub Žraloci Ledenice právě
skončila sezona 2008, nejlepší v dosavadní historii. O výsledcích jednotlivých týmů jste se
mohli dočíst mnoho v předchozím článku.
V té době však ještě kadeti A bojovali o své
umístění v 1. kadetské lize. Po náročných bojích play-off končíme soutěž na sice smutném,
ale zároveň skvělém čtvrtém místě, které znamená vylepšení oproti loňsku a tedy nejlepší
dosavadní umístění. Na příští sezonu se mění systém soutěže, kterému bude vždy předcházet celorepubliková kvalifikace. Věřme tedy, že se našim mladým hráčům podaří
nejen kvalifikovat se opět do nejvyšší mládežnické soutěže, ale že příští
rok přinese i play-offovou radost v podobě medailí.
Veronika Čermáková, Michaela Egnerová a Zuzana Hoštičková se
probojovaly do širší nominace hráček do národního týmu do 16 let.
Všechny tak budou v celé zimní přípravě bojovat o svou pozici v týmu a
následnou nominaci na dva letní vrcholy: Mistrovství Evropy ve Španělsku a Světová liga v Praze, za účasti jak amerických, tak asijských týmů.
17.11. se také chlapci zúčastnili výběrového kempu pro národní
týmy. S potěšením můžeme pak oznámit, že do reprezentačního „A“
týmu juniorů se probojovali ledeničtí Matěj Volf, Jakub Staněk, Kryštof Effenberk, Petr Frejlach, Jiří Korčák a Pavel Čermák, který se v celkovém bodování kempu umístil na prvním místě mezi stovkou hráčů!!!
Ledenice tak mají v národním týmu nejvyšší zastoupení hráčů z celé republiky. Výběr 30 hráčů se pak bude připravovat na 3 vrcholy. Mistrovství Evropy 2011, Mistrovství světa v roce 2012 a hlavně Mistrovství
Evropy 2009, tedy příští rok, které se uskuteční v Ledenicích! U reprezentace bude také působit jako trenér nadhazovačů Jaroslav Korčák,
který bude působit i u juniorského národního „B“ týmu. (jakási zásobárna hráčů pro „A“ tým).

Další radostnou informací je vítězství halového turnaje našich nejmenších – teeballistů. Ti
v konkurenci dalších devíti týmů prošli turnajem bez porážky a ve finále zdolali i tradičního
rivala Hrochy Havlíčkův Brod, mistry republiky z loňské sezony.
Dlouholetá a kvalitní práce s mládeží tak
konečně přináší své ovoce a je jen dobře, že jej
můžeme sklízet v takové hojnosti. Jméno Žraloci Ledenice si již v republikovém měřítku získalo značný respekt a mohu říci, že na příští rok si i
Ledenice budou moci užít z velkého množství skvělých akcí, které
chystáme. Jak již bylo zmíněno největší akcí bude jistě Mistrovství Evropy juniorů, které se uskuteční od 28. června do 4. července. Dále bude
Žraločí zátoka hostit opět turnaje Interligy, Extraligy kadetů, mezinárodní turnaj žen a akcí pro všechny, kteří mají chuť si softball prostě jen
zkusit.
Závěrem bych chtěl jménem všech hráčů, trenérů, rozhodčích a všech
lidí, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na chodu našeho klubu, poděkovat všem rodičům, fanouškům a městysu Ledenice za skvělou
podporu, kterou nám v roce 2008 projevovali. Jsme hrdí na to, že po
přesunu na nové hřiště, nám tolik pomáháte psát společně softballovou
historii a věříme, že v sezoně 2009 budete podporovat jak klub, tak český národní tým na Mistrovství Evropy juniorů.
Jaroslav Korčák

Teeballový turnaj
Dne 15.11.2008 proběhl v nafukovací hale na složišti 3. ročník teeballového turnaje. Akce se zúčastnilo 10 týmů z celé republiky a
Žraloci Ledenice po velkých bojích zvítězili!!!
ê
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Jak se vede Žralokům přírodovědcům?
V letošním školním roce byly oba přírodovědné kroužky spojeny v jeden, který se schází v pondělí v klubovně v sokolovně. Na
pravidelných schůzkách se věnujeme teoretické přírodovědě např. našim drobným savcům a jejich pobytovým znamením, ptákům,
obojživelníkům atd. Učení si ale zpestřujeme
celoroční hrou i dalšími zábavnými hrami,
které nechybí na žádné schůzce. Také letos
jsme jako každý rok nasbírali kaštany do krmelce na zimu. Plánujeme uspořádat řadu tradičních akcí, jako např. filmový maratón, čtení
pro radost, turnaje v deskových hrách, víkendové výpravy (Dálava 2009), přírodovědná
soutěž Žraločí stezka (v loňském roce tuto
akci navštívilo přes 90 dětí!), účast v krajském

kole soutěže Zelená stezka-zlatý list, sázení
stromků, výroba krmítek atd. Také po celý rok
sbíráme cenné suroviny jako je starý papír,
hliník, pomerančová kůra, které odvážíme do
sběrných surovin. Dále sbíráme vybité baterie
a odevzdáváme k likvidaci jako nebezpečný
odpad. Během roku bojujeme o prvenství
v tradičních „Žraločích králích“ (král screblů,
hlavolamový král atd.)
Zkrátka naše činnost je pestrá a učí děti
k dobrému vztahu k přírodě i k sobě navzájem.
Vedoucími v letošním roce jsou H. Korčáková, P. Čížkovská a L. Starčevská.
Děkujeme tímto hlavně městysu Ledenice
za podporu naší činnosti a propůjčení prostor
pro klubovnu. RNDr. Hana Korčáková CSc.

V loňském listopadu přijal pozvání mezi nás
Mons. Václav Dvořák
Kulturní oddělení města Borovany
Vás zve na

Miroslava
Donutila
CESTOU
Plnění jednoho z úkolů Žraločí stezky

Místní knihovna v Ledenicích nabízí
svým čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Jiří Kahoun:
O mašinkách – Pohádky na kolejích
Pavel Hrnčíř: Komínek a Budíček
Tomas Brezina: Záchrana v poslední chvíli
Psí život
Zázraky se dějí
Diana Kimpton: Eliška a noční dobrodružství
Jiří Kahoun: Zevlouni
Eva Bernardinová: Ahoj bráško!
Robert Stine:
Husí kůže – Duch opuštěného domu
Husí kůže – Půlnoční přízrak
Husí kůže – Pozor na to, co si....
Emily Rodda: Deltora 2. Země stínů
Ostrov přeludů
Jeskyně strachu
Karen McCombie: Dóóóst dobrý mejdlo
Dóóóst dobrý kámoši
Straczynski J.: Spider-Man. Návrat
Pratchett Terry: Stráže! Stráže!
Philip Ardagh:
Bláznivé příhody Edy Nerudy:

Beletrie pro dospělé:
Jindřiška Ptáčková: Nevěry I + II.
Roman Cílek: Hroby a vášně
Jan Stach: Výhry nad zločinem
Zločin dostal mat
Jan Cimický: 2x v Paříži
Superstar story
Smrt básníka
Milena Brůhová: Muž v růžové vaně
Stanislav Rudolf: Zápisník neúspěšného otce
Vlasta Javořická: Děti štěstěny I. – III.
List ve větru
Pod horou Javořicí
Šťastná hvězda
Vlasta Pitnerová: V panských sídlech
Zora Kyněrová: Rusalčina volba
Leo Pavlát: Osm světel
Zdeněk Durek: Donchuánky
Václav Erben: Efektivně mrtvá žena
Naďa Horáková: Vlk na vodítku
Barbara Nesvadborá: Pohádkář
Catherine Coulter: Síla osudu
Krásná podvodnice

pátek 9. ledna 2009,
začátek v 19 hod.
kulturní sál Borovany
Předprodej a rezervace vstupenek:
infocentrum a knihovna Borovany –
tel. 387 001 351,
e-mail: kultura@borovany-cb.cz
Vstupné 180 Kč, v den akce 200 Kč.
Možnost vyzvednutí vstupenek také
v Ledenicích v prodejně Drogerie –
hračky, Náměstí 66, Ledenice

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH
34. koncertní sezóna 2008 – 2009
Vánoční koncert – Verner Collegium
středa 17. prosinec
začátek v 19 hod.
Kulturní dům Trhové Sviny
Informace v ZUŠ T. Sviny,
tel. 386 322 487 e-mail zusts@quick.cz
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Program MC Ledňáček na prosinec 2008
Ó Čtvrtek 4. 12. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 8. 12. od 16.30 do 18.30
Výroba vánočního dárku
Vyrobíme malý dáreček, můžete ho dát
tetičce, babičce nebo dědečkovi.
Ó Čtvrtek 11. 12. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky

Ó Pondělí 15. 12. od 16.30 do 18.30
Tluče bubeníček s koledami
Tanečky, písničky, říkadla a hraní
na hudební nástroje.
Ó Čtvrtek 18. 12. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 22. 12. od 16.30 do 18.30
Předježíškovské setkání
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Pojďte si ve vánočním shonu na chvíli
zazpívat koledy a ochutnat cukroví, co
jsme připravili na Vánoce.
Ó Čtvrtek 25. 12. Boží hod vánoční
Máme zavřeno
Ó Pondělí 29. 12.
Máme zavřeno
Do MC je vstup zdarma, příspěvek na činnost
je dobrovolný. Program i herna jsou přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let.
Navštivte také naše nové stránky
www.mclednacek.cz
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PŘEHLED ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH POŘADŮ KONANÝCH V LEDENICÍCH A PŘILEHLÝCH OSADÁCH
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

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 15,30h. v přízemí hlavní budovy základní školy.
Za každý dárek se vybírá 10,- Kč

Ó 5. – 6.12. pátek – sobota VÁNOČNÍ 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
“VESELÁ KLOBÁSA”
vás 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 9.12. úterý
Vypuštění balónků s přáním Ježíškovi
Začátek: 15.15 – 15.30 hod.
balónky budou vypuštěny na pokyn
rádia Frekvence 1 v 15.40 hod.
Kde: volná plocha před základní školou
Informace: Rekordní pokus proběhne v celé České republice
v rámci projektu České Vánoce s Ježíškem.
Balónky i přáníčka účastníci obdrží od pořadatelů v místě konání.
Pokud chcete na přáníčko něco připsat – tužku, propisku nebo fixu
vezměte s sebou.

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
MO ČRS Ledenice pro vás připravila

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Kde: Lazna – rybářská klubovna
Kdy: neděle 21. 12. 2008 od 10.00 – 16.00 hod.
pondělí 22. 12. 2008 od 10.00 – 18.00 hod.
V případě zájmu Vám rádi ryby očistíme a naporcujeme.
Po dobu prodeje možnost pohoštění v naší klubovně (teplé nápoje,
pivo, klobása na roštu atd.)

Ó 21.12. neděle

KONCERT V KOSTELE SV. VAVŘINCE
V LEDENICÍCH
Začátek v 18 hod.
Vstupné dobrovolné
Program:
František Vránek – Staročeské koledy
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční „Hej, mistře“
Účinkují: Borovanský chrámový sbor
Jihočeské pěvecké sdruže
komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense
Sólisté:
Zuzana Zaimlová – soprán
Lucie Kolářová – alt
Aleš Voráček – tenor
Viktor Toms – bas
Dirigent: Karel Ochozka

Ó 24.12. středa
KOLEDY POD VÁNOČNÍM STROMEM
Náměstí Ledenice
Účinkuje: Ženský pěvecký sbor Ledenice pod vedením
Ing. Jaroslava Korčáka
Začátek: 21.40 hod.

PŘIPRAVUJE SE

PLESOVÁ SEZÓNA
2009
§ 17. 1. sobota
HASIČSKÝ PLES – SDH Ledenice – sokolovna

§ 31. 1. sobota
REPREZENTAČŇÍ PLES – TJ Sokol a městyse Ledenice
– sokolovna

§ 6. 2. sobota FARNÍ PLES – sál U Králů
§ 14. 2. sobota MAŠKARNÍ PLES
– Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická VITORAZ
– sokolovna

§ 7. 3. sobota
SPORTOVNÍ PLES – TJ Slavoj a TJ Sokol Ledenice
– sokolovna

PLESY V OSADÁCH
§ 10. 1. sobota MYSLIVECKÝ PLES – ZBOROV
– sál kulturního zařízení ve Zborově

§ 17. 1. sobota HASIČSKÝ PLES – SDH Ohrazení
– sál kulturního zařízení ve Zborově

§ 31. 1. sobota SPORTOVNÍ PLES – TJ SOKOL Zborov
– sál kulturního zařízení ve Zborově

§ 21. 2. sobota ŽIVNOSTENSKÝ PLES ZALINY
– sál kulturního zařízení v Zalinech

§ 21. 2. sobota MAŠKARNÍ PLES – SDH Ohrazeníčko
– kulturní sál Zborov

§ 14.3. sobota

BÁL ZBOROVSKÉ BUMBÁLKY
– kulturní sál Zborov

prosinec 2008
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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.
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Kompletní servis
na trhu s nemovitostmi
REALITY ZA REÁLNÉ CENY

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

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

· Prodám 2,30 ha lesa, stáří 15 let,
cena 8,- Kč/m2, katastrální území Zborov.
Bendíková Eliška, Školní 588,
373 11 Ledenice, tel. 777 951 308

Sdružení Růže

prosinec 2008

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

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

přijme pracovníka
impulsního přeshraničního centra
s pracovištěm v Borovanech
n Požadované předpoklady:
vzdělání ÚS, event. vyšší, znalost němčiny,
řidičský průkaz sk. B.
n Nástup možný od 1.1.2009, event. po dohodě.
Další informace na tel. 602 162 998, 725 528 797

· Městys Ledenice prodá osobní automobil Škoda Fabia.
Rok výroby 1999.
Cena dle znaleckého posudku. Informace na tel. č. 606 607 963.

n Přihlášky s životopisem a dokladem o vzdělání
do 15. prosince 2008 na adresu:
Sdružení Růže, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany

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

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.

