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Zdarma

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Vám všem, vážení spoluobčané, bych chtěl do začátku nového roku popřát, aby
Vám příjemná vánoční nálada a s ní spojená větší ohleduplnost, všímavost a tolerance vůči svému okolí, vydržela po celý letošní rok.
Za sebe a všechny pracovníky Obecního úřadu v Ledenicích přeji hodně štěstí,
zdraví, pracovní a osobní spokojenosti.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta obce

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍCH ÚŘADŮ
V TRHOVÝCHSVINECH A V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
V důsledku změny územních obvodů finančních úřadů provedené zákonem č. 444/2005 Sb. budou příslušné finanční úřady ve dnech:

13.1. 2006 ( pátek) od 10,00 do 16,00 hod.
14.1.2006 (sobota) od 10,00 do 14,00 hod.
v zasedací místnosti – v přízemí Obecního úřadu v Ledenicích vydávat rozhodnutí o omezení
platnosti osvědčení o registraci a současně budou vydávat nové osvědčení o registraci u Finančního úřadu v Českých Budějovicích.
Toto se týká pouze občanů, kteří jsou ke své výdělečné činnosti registrováni u Finančního
úřadu v Trhových Svinech podle § 33 zákona č. 337/1992 Sb. Podrobné informace viz. str. 3.

Žádosti o půjčky z fondu rozvoje
bydlení je možné podávat
do 31. ledna 2006.
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 obecní úřad.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Zápis dětí do 1. třídy se letos koná v pátek
20. ledna 2006 od 13,00 hod. do 17,00 hod. a
v sobotu 21. ledna 2006 od 9,00 hod. do 12,00
hod. v pavilonu školy.
Zapisují se děti, které dovrší 6 let věku do
31. srpna 2006.
Rodiče při zápisu předloží vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ.
Měli by být už také rozhodnuti, zda budou
pro své dítě žádat odklad školní docházky.
V pátek současně proběhne den otevřených
dveří ve školní družině.

Obrázek a text z knihy VESELÝ ROK
Josefa Lady a Jiřího Žáčka

MÍSTNÍ KNIHOVNA LEDENICE
Od 1. ledna 2006 se rozšiřuje výpůjční doba v místní knihovně:
pondělí
11,30 – 18,30 hod.
středa
8,30 – 11,00 hod.
11,30 – 15,00 hod.
čtvrtek
11,30 – 18,30 hod.
V půjčovní době a v úterý mezi 14,30 – 17,30 hod. je možný přístup na internet.
Ceník:
žáci ZŠ a studenti 10,- Kč/hod.
ostatní 30,- Kč/hod.
Tel. číslo: 387 995 437
Jana Fraňková, knihovnice

POČET OBYVATEL k 31.12.2005
Počet uzavřených sňatků občanů z Ledenic a přilehlých osad v roce 2005 bylo celkem 14.
8 sňatků bylo uzavřeno na Obecním úřadě v Ledenicích.
Jana Havlová, matrikářka
Obec

počet

muži

ženy

přistěhovalí vystěhovalí

Ledenice
Růžov
Zborov
Ohrazení
Ohrazeníčko
Zaliny

1810
7
185
97
53
98

912
4
89
49
28
48

898
3
96
48
25
50

31
2
0
2
0
8

CELKEM

2250

1130

1120

43

narození

zemřelí

29
0
1
3
0
1

18
0
2
1
0
3

34

24
muži 13
ženy 11

21
2
4
0
0
0
cizí 1
28
muži 14
ženy 14

Část obce
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Zastupitelstvo obce vyhlašuje:

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Z mimořádného zasedání Rady obce
ze dne 9.11.2005
Rada obce schválila:
 přidělení bytu zvláštního určení č.48/C
v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích žadatelům manželům Janu a Jiřině Lebedovým, bytem Mláka, Třeboň.
Ze zasedání Rady obce ze dne 23.11.2005
Rada obce doporučuje:
 starostovi obce zařadit do rozpočtu obce na
rok 2006 požadavky ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice na investiční náklady v roce 2006
Rada obce schválila:
 nedobytnost pohledávky obce ve výši
3.133,- Kč vůči povinnému LITUR s.r.o. se
sídlem České Budějovice na základě usnesení Okresního soudu Tábor ze dne
7.2.2005.
 smlouvu o poskytování služeb odborného
lesního hospodáře a další zprostředkovatelské a službové činnosti na rok 2006 a dále
na dobu neurčitou s Ing. Janem Jiráčkem
 schválila jednorázovou roční odměnu řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice Mgr. Josefu
Cukrovi
Rada obce souhlasí:
 s objednávkou 70 kusů publikací „Krajinou
sdružení Růže s dvoujazyčným textem,
1 kus á 400,- až 450,- Kč
Rada obce projednala:
 problematiku odtokových poměrů na bezejmenném vodním toku v jižní části obce za
účasti vlastníků zaplavovaných pozemků a
Stavebního úřadu Ledenice.
Ze zasedání Rady obce ze dne 7.12.2005
Rada obce stanovila cenu:
 za svoz a likvidaci komunálního odpadu na
území obce od 1.1.2006 :
Výše úhrady:
za jednoho občana
310,- Kč/rok
za neobydlený dům
310,- Kč/rok
za jednu sběrnou nádobu 110 litrů
pro podnikatele
1.550,- Kč/rok
za jednu sběrnou nádobu 240 litrů
pro podnikatele
3.100,- Kč/rok
za jednu sběrnou nádobu 600 litrů
pro podnikatele
7.750,- Kč/rok
Rada obce schválila cenu:

 vodného a stočného ve dvousložkové formě
od 1.1.2006 (ceny jsou uvedeny bez DPH):
3
stálá platba za vodoměr (2,5 m /hod.)
pevná složka vodného
552,- Kč vodoměr/rok
3
stálá platba za vodoměr (2,5 m /hod.)
pevná složka stočného
290,- Kč vodoměr/rok
3
vodné 22,46 Kč/m
3
stočné 17,01 Kč/m
 vyřazení DHM a DDHM a nehmotného
majetku obce a kulturního zařízení obce dle
seznamu, který je přílohou zápisu.

 finanční příspěvek pro TJ Sokol Ledenice
ve výši 26.410,- Kč na doplnění vybavení
Sokolovny pro cvičence
 poskytnutí finančního příspěvku České
maltézské pomoci na zabezpečení dopravy
dětí s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Č.Budějovicích ve výši
10.000,- Kč na rok 2006
 finanční příspěvek ZO Svazu postižených
civilizačními chorobami Borovany - Ledenice ve výši 2.000,- Kč na rok 2006

 rozpočtové provizorium od 1.ledna 2006
do doby schválení rozpočtu obce Ledenice
na rok 2006 ve znění dle přílohy zápisu.
Zastupitelstvo obce souhlasí:

 s bezplatným převodem pozemku parc.č.
PK 4331 o výměře 107 m2 v k.ú. Ledenice
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových s tím, že obec nebude předmětný pozemek využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 zprávu z jednání kontrolního výboru ZO ze
dne 10.10.2005.

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Ledenice ze dne 14. prosince 2005
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 zprávu hlavní účetní obce o stavu příjmů a
výdajů obce k 9.12.2005.
Zastupitelstvo obce schválilo:
 rozpočtová opatření za období listopad –
prosinec 2005 od č. 143 do č. 280 dle přílohy zápisu.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou – kabel
NN v ulici Dr.Stejskala pro stavbu Jč.muzea s E.ON Distribuce a.s.
 prodej pozemků p. č. 3920/256, 3920/257,
3920/258, 3920/259 určených pro výstavbu
řadových garáží dle GP číslo 965-14/2005
za cenu 10.000,- Kč včetně projektové dokumentace žadatelům
 prodej pozemků určených pro výstavbu rodinných domků dle GP číslo 965-14/2005
2
za cenu 500,- Kč/m s předkupním právem
pro obec Ledenice: p. č. 3920/261 a p. č.
3920/262

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem členům Sborů dobrovolných hasičů v Ledenicích, Ohrazeníčku a Zborově, kteří zasahovali v noci
z 23. na 24. prosince při požáru ve
Zborově.
Mgr.Miroslav Franěk, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Ludvíkem Filipem na jeho poslední cestě. Zvláštní poděkování i včelařům.
rodina
Děkujeme též za projevenou soustrast a
květinové dary.

Milí kolegové, přátelé, úspěšní žadatelé,
Vaše projekty podpořené z programu Leader se již jistě úspěšné rozjíždějí, scházejí se
Vám první účetní doklady a peníze evropských poplatníků se tak pozvolna proměňují
ve vyšší kvalitu života venkova. Projektovým
začátečníkům i těm pokročilým jistě neušlo,
že Leader je program mimořádně administrativně náročný. Chceme Vám proto včas nabídnout konzultace k průběhu projektu, vedení
účetnictví a zejména upozornit na nezbytnost
řádného dokladování projektu. Lze očekávat,
že SZIF bude náročný i ve fázi účtování a dokladování aktivit projektu.
Dbejte proto na to, aby každá Vámi
navržená aktivita byla adekvátním způsobem
dokladovaná a to co do kvality i kvantity.
Opak může být důvodem pro neproplacení výdajů, byť aktivity skutečně proběhly!!
Tedy např.:
Akce – pozvánky na akce, plakátky, fotodokumentace počtu účastníků, zprávy z tisku
(výstřižky), popř. jiných médií (všechny tištěné výstupy) by měly mít logo Leader, a kde
možno také obsahovat informaci, že byly z
programu Leader podpořeny, mělo by být dokladováno, že účastníci akcí obdrželi zprávu o
podpoře z L. (kdesi umístěné logo, viditelné na
fotodokumentaci)

Služby – inzerce či jiná prezentace služby,
evidence klientů, prezentace v médiích apod.
viz výše
Výchova – pozvánka, propagace, evidence klientů (prezenční listiny) apod. viz výše
Využívejte možnosti posílat tiskové zprávy o průběhu projektu do místních i regionálních tiskovin přes paní H. Mocovou, tiskové
zprávy jste dostali při podpisu smluv v Nových Hradech).
Jinak samozřejmě počítejte s dokladováním objednávek veškerého zboží a služeb a
prezentace projektu v médiích jako celku.
RNDr. Zuzana Guthová
místopředsedkyně výboru MAS

Ó Michal Jarolímek – 776296285,
jarolimek@greentech.cz

Ó Jan Malík – 734643050,
malikruze@volny.vz

Ó Stanislav Malík – 387981230,
starosta@borovany-cb.c z

Ó Zuzana Guthová – 777 320 450,
guthova@rosa.ecn.cz

Ó Hermina Mocová – 776324992,
impulz@centrum.cz
Adresa pro zasílání tiskových zpráv:
impulz@centrum.cz
Nebo: IpC Sdružení Růže, nám. Republiky 46,
373 33 Nové Hrady
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UPOZORNĚNÍ pro poplatníky a plátce daní v obci Ledenice
Až doposud byla státní správa v některých případech vykonávána
z různých míst. Konkrétně v případě obce Ledenice vč. jejích částí
Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov (dále jen “Ledenice”)
byla většina výkonu státní správy soustředěna do Českých Budějovic,
tedy do obce s rozšířenou působností, místně příslušným finančním
úřadem je však až doposud Finanční úřad v Trhových Svinech.
Tato roztříštěnost výkonu státní správy přinášela občanům i právnickým osobám řadu problémů i zbytečné náklady a ztrátu času. Proto
již v roce 2003 vláda České republiky přijala usnesení, kterým zavázala všechny orgány státní správy, aby působnost jejich územních orgánů
byla přizpůsobena územní působnosti obcí s rozšířenou působností.
Pro místní příslušnost k finančním úřadům je tento úkol realizován
zákonem č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon o územních finančních orgánech. V celém Jihočeském kraji se tato změna dotýká celkem devíti obcí, mimo jiné i obce Ledenice Znamená to, že místně příslušným finančním úřadem pro všechny poplatníky a plátce daně, kteří
mají v Ledenicích bydliště (resp. právnické osoby sídlo), nebude již
nadále Finanční úřad v Trhových Svinech, nýbrž Finanční úřad v Českých Budějovicích.
K této změně dochází u těch poplatníků a plátců, kteří nejsou u finančního úřadu registrováni (tzn. nemají osvědčení o registraci), dnem
1. ledna 2006. Tzn., že počínaje 1. lednem 2006 budou všechny své daňové povinnosti (podání daňových přiznání, placení daní) plnit a svá
práva uplatňovat již u Finančního úřadu v Českých Budějovicích.
U poplatníků a plátců, kteří jsou u finančního úřadu registrováni,
nedochází ke změně automaticky. Pokud platí osvědčení o registraci,
vydané stávajícím finančním úřadem, je místně příslušným dosavadní
Finanční úřad v Trhových Svinech. Ten bude postupně v následujících
měsících registrovaným poplatníkům a plátcům individuálně doručovat rozhodnutí o omezení platnosti stávajícího osvědčení o registraci, a
do doby tam uvedené bude registrovaný daňový subjekt plnit své povinnosti a uplatňovat svá práva (např. podávat daňová přiznání, hlášení
a vyúčtování, platit daň atd.) u dosavadního finančního úřadu. V návaznosti na toto omezení platnosti dosavadního osvědčení o registraci
vydá nový finanční úřad nové osvědčení a doručí ho poplatníkovi
(plátci), a teprve od data uvedeného na tomto novém osvědčení přejdou
tyto registrovaní poplatníci a plátci do působnosti nového finančního
úřadu, tj. Finančního úřadu v Českých Budějovicích.
Všichni poplatníci a plátci daní, jichž se změna týká, budou informováni samostatným dopisem.
Změna místní příslušnosti se týká i daně z nemovitostí, tzn. těch poplatníků daně z nemovitostí, kteří mají nemovitost v obvodu obce Ledenice. Vzhledem k tomu, že u daně z nemovitostí je místní příslušnost
dána polohou nemovitosti, může u několika málo poplatníků této daně
dojít k „dělení“ stávající povinnosti daně, neboť mají nemovitosti jak
v obvodu obce Ledenice, tak i v obvodu jiných obcí, které zůstávají
v obvodu dosavadního Finančního úřadu v Trhových Svinech. Tito poplatníci budou o tom rovněž individuelně informováni.
Změna příslušnosti k jinému finančnímu úřadu tak nebude vyžadovat osobní návštěvu poplatníka či plátce daně na finančním úřadu, ani
jakoukoliv korespondenci z jeho strany. Pracovníci finančního úřadu
jsou však připraveni poskytnout vysvětlení jakéhokoliv problému
s touto změnou souvisejícího, a to jak osobně, tak telefonicky či elektronickou poštou. Doporučujeme však s těmito dotazy počkat až po
doručení vysvětlivek, které obdrží každý daňový subjekt, každý po-

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Borovany – Ledenice
V měsíci lednu oslaví své životní jubileum
naše členka paní Libuše Mrázková z Ledenic.
Přejeme hlavně zdraví, štěstí a kdo je stále
plný pohody, udržuje si dobrou náladu,
umí prožít každý den naplno, zůstává mladý v jakémkoliv věku.
Přejí členové ZO
Jarmila Himlová, předsedkyně

platník či plátce daní, a v nichž postup změny bude podrobně
vysvětlen.
Jménem daňové správy České republiky se omlouváme za případné
těžkosti, které snad v souvislosti s touto změnou vzniknou. Upozorňujeme, že v období předávání daňových spisů na nový finanční úřad
bude několik dní ztíženo nebo znemožněno nahlížení do nich. Tyto případné těžkosti však budou rozhodně vyváženy úsporou nákladů a času
vyplývající z toho, že finanční úřad Vám příslušný bude v sídle obce
s rozšířenou působností.
Údaje o novém místně příslušném finančním úřadě uvádíme v příloze.
V Trhových Svinech, dne 5.12.2005.
Ing. Jan Tomeš
ředitel Finančního úřadu v Trhových Svinech
Příloha:
Finanční úřad v Českých Budějovicích
adresa včetně PSČ:
F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice
telefon ústředny:
387 723 111
elektronická adresa podatelny:
úřední hodiny:
pondělí:
7.30 - 17.00
úterý:
7.00 - 15.30
středa:
7.30 - 17.00
čtvrtek:
7.00 - 14.30
pátek:
7.00 - 14.30
úřední dny:
pondělí:
7.30 - 17.00
středa:
7.30 - 17.00
pokladní hodiny:
pondělí:
8.00 - 15.30
středa:
8.00 - 15.30
Čísla účtů: (pouze daňové účty):
matrika
7629231
kód banky
0710
pobočka
ČNB České Budějovice
daň

předčíslí účtu

z přidané hodnoty

705

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků

713

z příjmů fyzických osob - podávajících přiznání 721
silniční

748

z příjmů právnických osob

7704

z příjmů právnických osob - vybírané srážkou
podle zvláštní sazby

7712

z příjmů fyzických osob- vybírané srážkou
podle zvláštní sazby

7720

dědická

7739

darovací

7747

z převodu nemovitostí

7763

z nemovitostí

7755

Zveme vás na přednášku
PARTNER U PORODU (v těhotenství a v šestinedělí)
• Povíme si, kdo a jak může podporovat maminku při porodu
• Jak se na partnerství u porodu připravit
• Kdo je to dula a jaká je její úloha při porodu
• Připraveno je i krátké video
Přednáší dula Vlaďka Hejzlarová

Úterý 17. ledna 2006 v 17 hodin, společenská místnost ledenické fary
Pro děti bude připraven dětský koutek

Těší se klub maminek Ledňáček
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O výstavě kronik a další chystané výstavě
V prosinci minulého roku měli občané
možnost shlédnout společně s výstavou prací
žáků MŠ, ZŠ a ZUŠ Ledenice i výstavu ledenických a spolkových kronik.
K mé velké radosti vzbudila výstava mezi
návštěvníky veliký zájem. Samozřejmě musím poděkovat všem, ať to byli vedoucí spolků, klubů, kroužků či osadní kronikáři za
zapůjčení vystavených materiálů. Zvláště musím poděkovat i ledenickému kronikáři panu
Jiřímu Cukrovi za obětavou pomoc při realizaci výstavy i za to, jak po celý čas výstavy
podával zájemcům podrobné informace jak o
kronikách tak i o historii Ledenic. A další poděkování patří PhDr. Vlastimilu Koldovi, řediteli Státního okresního archivu v Č.B., za
zapůjčení některých vystavených dokumentů.
Již od loňského roku plánujeme realizaci
fotografické výstavy předběžně nazvané „Ledenice včera a dnes“. Tato výstava by měla
dokumentovat vývoj Ledenic od začátku 20.
století. K historických fotografiím budou přiřazeny fotografie soudobé. Protože se jedná o
celkem finančně náročný projekt, zažádali
jsme o dotaci. V současné době ještě není známo zda jsme uspěli či ne, ale o realizaci výstavy se rozhodně pokusíme. Pokud nám nebude
dotace přidělena, uspořádáme výstavu menšího formátu.
V archivu obce Ledenice se nacházejí staré
fotografie Ledenic i občanů převedené do digitálního formátu ( některé byly v prosinci vystaveny), ale není jich tolik, aby vydaly na
celou výstavu.
(jk)

Výzva občanům
Z výše uvedeného důvodu se obracíme
na občany Ledenic se žádostí o zapůjčení
starých fotografií, pohlednic či jiného obrazového materiálu. Tuto žádost zveřejňujeme již nyní, i když výstava je plánovaná až
na pouťové období a to proto, že bychom
chtěli pořídit nové snímky alespoň přibližně ve stejném ročním období, jako
vznikly fotky původní.
Po skončení výstavy samozřejmě všechny materiály majitelům vrátíme.
S laskavým svolením majitelů převedeme zapůjčené fotografie i do digitálního

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

formátu a ty poté uložíme do archivu pro
další generace. Nashromáždíme-li dostatečné množství fotografií, bylo by možné
vytvořit i CD prodejní.
Pokud máte doma staré fotografie dokumentující jak Ledenice, tak i život v obci a
nemáte strach nám je zapůjčit, prosím kontaktujte pí. Křížovou na tel. č.: 606 44 35 18,
387 995 437, nebo v místní knihovně každé
úterý mezi 14,30 – 17,30 hod.
Děkujeme
Jaroslava Křížová,
ing.Jaroslav Vlášek, Jiří Cukr
Foto z prosincové výstavy ledenických kronik

KRONIKA
ŽIVOTA
Gratulujeme k jubileu:
75 let oslaví:
Vladimír Švamberk z Ledenic
80 let oslaví:
Marie Čížková z Ledenic
81 let oslaví:
Vojtěch Tůma z Ohrazení

zleva: Matěj Seiml ze Zalin, Věra Berlinská z Ledenic, Rudolf Dvořák z Ledenic, Markéta Dvořáková z Ledenic
Dne 1. prosince 2005 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu další vítání občánků do života.
Malé slavnosti se zúčastnily 4 miminka spolu s rodiči. Vystoupení s dětmi ze ZUŠ Ledenice
připravila pí.učitelka Jitka Dudová. Pan starosta společně s matrikářkou předali maminkám
drobné dárečky věnované obecním úřadem a každému miminku i dárek v podobě bryndáčku
s vyšitým jménem věnovaný paní Evou Staňkovou ( prodejna textilu Ledenice).

88 let oslaví:
Karel Mejta z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Václavem Dudou z Ledenic
zemřel 1.12.2005 ve věku 84 let
s panem Štefanem Holubem z Ledenic
zemřel 15.12.2005 ve věku 70 let
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Nejstarší ledenická matrika
Každá farnost v Českém království si vedla
již od 17. století matriky, do nichž se tak jako
dnes zapisovaly údaje o narozených, oddaných či zesnulých v tom kterém místě. Pro
městečko Ledenice se nám dochovala taková
nejstarší kniha vedená od roku 1672. Má celkem 787 stran a zahrnuje všechny vsi náležející k tehdejší faře plus obce Srubec,
Strážkovice a Zvíkov. Do roku 1738 sem zapisovali i obyvatelé přidružené farnosti Štěpánovice. Záluží (dnešní Trocnov) naopak
k Ledenicím připojili až v roce 1852, předtím
příslušel k faře ve Střížově.
Kniha je v současnosti uložena ve Státním
oblastním archivu v Třeboni. Na jejích deskách je napsáno: „Nro. 1. Matrica baptisatorum, copulatorum et mortuorum ecclesio
parochialis Ledenicensis. Ab 1672 usque ad a.
1732“.
První zápis o narozených dětech v Ledenicích je dnes bohužel nečitelný, takže se nám
dochovala až druhá zpráva z 6. října 1673, kde

stojí…“Voršila dítě, otec Tomáš Kyzaur
z městys Leděnic, matka Kerna (?), kmotra
Alžběta Brožova, kmotr Matyáš Píša, a jest
pokřtěno od pana faráře ut supra 6. october
1673“. Jako další zapsané děti po Voršile Kyzaurové následovaly Koš z Ledenic, Suchej ze
Strážkovic, Tisnar ze Zborova, Pernej z Českého Ohrazení (dnešní Ohrazení) a Švec z Ledenic. Jako první novomanžele najdeme v této
knize Matěje a Anežku Dvořákových, kteří se
vzali ve zdejším kostele svatého Vavřince 10.
listopadu 1672. Doslova je poznamenáno:
„Potvrzen v stav manželský Matěj, syn Řehoře
Dvořáka z Vrcova s Anežkou, dcerou Jana
Tomka ze Zborova“. V části matriky určené
k zápisům o nebožtících je jako první uvedena
Oršila, dcera Matouše Hlozíka z městyse Ledenice, která zemřela ve věku osmi let a byla
pochována 9. července 1672. Ledenickou
matriku narozených, oddaných a zemřelých
uzavírá poznámka z 22. dubna 1733, kdy se ve
Zborově narodila Alžběta, dcera zborovského
myslivce Jiříka a jeho ženy Doroty.
Pavel Koblasa

leden 2006

KRUH PŘÁTEL HUDBY
při Základní umělecké škole
v Trhových Svinech

÷÷÷÷÷

MARTINA
SCHULMEISTEROVÁ
klavírní recitál

÷÷÷÷÷

Absolventka kroměřížské konzervatoře a
JAMU v Brně je laureátkou několika národních a mezinárodních soutěží, účastnicí
řady mezinárodních interpretačních kurzů
a pravidelným hostem mnoha českých i zahraničních pódií. Hrála již v i v Číně a Taiwanu. Od roku 2002 je pedagogem
klavírní hry na Konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži.
Kdy: středa 11. leden 2006 v 19,00 hod.
Kde: kulturní dům Trhové Sviny
Vstupné: dospělí 100 Kč, mládež, důchodci
50 Kč, děti do 15 let 10 Kč, žáci ZUŠ
Trhové Sviny zdarma
Odjezd autobusů:
Ledenice 18,15 h – Borovany 18,30 h

ZAPOJTE SE DO
ČASOVÉ BANKY !!!

Ohlédnutí za rokem 2005
Již v předchozích letech se v Zalinech pořádaly kulturní akce pro děti, ale účastnili se
jich především mladí hasiči. Proto jsme se my,
maminky, rozhodly více spolupracovat s dobrovolnými hasiči a společně pořádat akce pro
děti všech věkových kategorií.
V minulém roce to byl dětský den, který i
hasiči pořádali v předešlých letech. Rozhodly
jsme se proto uspořádat více akcí. První dětský karneval jsme pořádaly 13. března. Pro
děti jsme měly připravenou bohatou tombolu
a plno soutěží, při kterých se děti skvěle bavily. Také jsme volily nekrásnější masku plesu,
ale protože byly všechny nádherné, rozhodly
jsme se, že nebude pouze jeden vítěz, ale že
zvítězí všechny masky a odměnou pro všechny byl dort. Děti i dospělí se celé odpoledne
příjemně bavili a nás to velice potěšilo.
Další akcí byl Dětský den, který jsme neslavily 1. června, ale netradičně až 3. července, kdy jsme zároveň přivítali příchod
prázdnin. Děti prošly deseti soutěžemi, ve kterých sbíraly body a podle toho byly odměněny. S podporou rodičů to zvládly i ti nejmenší.

Všichni si smlsli na zmrzlinovém poháru a na
závěr se opékali špekáčky.
Když jsme se s prázdninami přivítaly, rozhodly jsme se s nimi rozloučit, a tak jsme se
26. srpna všichni sešli a soutěžili na kolech.
Tentokrát soupeřila dvě družstva a děti opět
dostaly spoustu dárečků, sladkostí a školních
potřeb. Večer od 20 hodin si děti prošly stezku
odvahy, kterou zvládly bez problémů.
Poslední akcí v roce 2005 byla Vánoční besídka, která se konala 10. prosince. Ježíšek
přinesl obrovský stromeček a spoustu dárečků.
Každý, kdo uměl nějakou básničku nebo písničku, byl obdarován. Výhry v podobě drobných dárečků a sladkostí získaly děti při soutěžích.
Všechny děti byly moc spokojené. Protože jim
Ježíšek přinesl dárečky, které si přály.
Touto cestou bychom rády poděkovaly
všem, kteří nám pomáhají při uskutečňování
těchto akcí a také sponzorům, bez kterých bychom nemohly dávat dětem tolik dárků. I přestože nemáme založený žádný klub maminek,
rády bychom se scházely nejenom při těchto
akcích, ale třeba i na dětském hřišti, které
v Zalinech zatím chybí.
Zalinské maminky

24. ledna 2006 v 17 hodin se sejdeme ve
společenské místnosti ledenické fary, abychom založili ledenickou Časovou banku
(Jedná se o organizovanou dobrovolnou vzájemnou výpomoc mezi lidmi, která funguje na
principu výměnného obchodu. Zprostředkovává pomoc těm, kteří ji potřebují od těch, kteří chtějí někomu pomáhat. Neplatí se penězi,
ani surovinami, ale ČASEM.)
Máte možnost získání nových kontaktů a
navázání nových přátelství v místě, kde bydlíte. Nemusíte utrácet peníze za služby, které
můžete oplatit protislužbou. Můžete se cítit
potřební a užiteční. Svůj čas můžete využívat
efektivněji.
Těšíme se na vaši účast!
Adéla Chadimová
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REPREZENTAÈNÍ
PLES v LEDENICÍCH
TJ SOKOL A OBEC LEDENICE
si Vás dovolují pozvat na

VII. SPOLEČNÝ REPREZENTAČNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje:
Datum konání:
Místo konání:
Začátek:
Vstupné:

PROGRAM:
20,00 hod.
20,15 hod.
21,10 hod.
21,15 hod.
22,45 hod.

S.A.M.
4. únor(sobota) 2006
Sokolovna Ledenice
20,00 hod.
150,- Kč - sál, místenkový prodej
120,- Kč – galerie, místenkový prodej
V ceně vstupenky je občerstvení na stolech (oříšky, brambůrky, jednohubky, víno).

zahájení plesu
předtančení - taneční soubor FREE DANCE z Prachatic
aerobik TJ Sokol Ledenice
ukázka bojového umění TAEKVONDO
módní přehlídka společenských šatů a účesů
(prezentace firem Kadeřnický salon FREEDOM – Jitka Svobodová
a ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ - Jarka Nováčková)
prodej tomboly
výdej tomboly
losování hlavní ceny večera

23,00 hod..
24,00 hod.
0,30 hod.

Všechny vstupenky budou slosovány o hlavní cenu plesu – ZLATÝ PŘÍVĚSEK
Předprodej místenek bude zahájen ve čtvrtek 26. ledna 2006 v Drogerii U Žaludů.
SKVĚLÁ TOMBOLA
Oslovujeme tímto všechny zájemce z řad ledenických podnikatelů a živnostníků, že mohou na plesu prezentovat svou firmu prostřednictvím
tomboly. Pokud se svým darem rozhodnete zpestřit plesovou tombolu, můžete dar odevzdat na radnici v úředních hodinách, nebo zavolat na
tel.č. 387995357 a pracovník obce u vás dar vyzvedne a předá vám potvrzení o daru. DĚKUJEME
Rezervace vstupenek pro sponzory bude ukončena ve středu 25. ledna 2006.

VÝTĚŽEK PLESU BUDE VĚNOVÁN NA VYBAVENÍ SOKOLOVNY !!!

Informace o nově vydaném - rozšířeném a aktualizovaném letáku DĚTI, PLENY A MY
Chcete hýčkat své dítě v bavlnce?
Milí přátelé, kolegové, maminky, tatínkové, budoucí rodiče, babičky, .... ekoporadci a
všichni, komu není lhostejný život naší planety, chcete
...hýčkat své dítě v bavlnce?
...mít postaráno o plenky bez zbytečné námahy
a utracených peněz?
...věnovat více času svému dítěti?
...vytvářet méně odpadu?
...používat plenky přátelsky k přírodě?
..být in ?
A navíc se dozvědět, co je nového u moderních látkových plen?
Konečně se na svět (na ROSU) doklubal
nový leták Pleny, děti a my. Leták je tištěn ve
sladké miminkovské růžové barvě, bez kousku se nám vešel na formát 2xA4.

Věřím, že vás nezklame - či motivuje (?).
Ještě teplý a vonící tiskárnou je připraven k
rozeslání všem zájemcům (od Mateřských
center počínaje, přes ekoporadny, dětské ordinace, tak právě Vámi konče).
Leták je jedním hmatatelných výstupů
ekospotřebitelského projektu ROSY Propagace a trvale udržitelná spotřeba.
Něco málo o nabízeném “zboží”:
leták má pomoci potencionálním ekospotřebitelům, resp. rodičům (vlastně maminám,
jak to tak povětšinou bývá, a tatínkům, co se
peněženky týče). Má pomoc při hledání „těch
správných“ a k životnímu prostředí šetrných
plen.
Hurá, bavlněné pleny vítězí jak svou
šetrností k ŽP, tak i ekonomicky!
(podrobněji a finanční srovnání viz leták).

V letáku se objevují i relativně nové
možnosti, jak ulehčit ŽP, jako je přírodní bezplenová metoda či používání ekoplen.
A jak dopadly jednorázovky? Jak v čem,
nebo-li - jak jsme čekali - nic moc (k životnímu prostředí spíš nic, ve vztahu k ekonomickým úsporám taktéž, k úsporám času: no nic
moc). Posuďte sami a přijďte či zavolejte si o
leták na ROSU (387 432 030)..
Darujeme našemu děťátku to nejcennější zemi bez zbytečných odpadků.
Usměvavé a spokojené děti Vám přeje
Věra Soukupová
Rosa o.p.s.
Nádražní 55, 370 01 České Budějovice
tel./fax: 387 432 030, www.rosa.ecn.cz
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PLESOVÁ SEZÓNA 2006
Ó 14.1.

sobota
HASIČSKÝ PLES
pořádá SDH Ledenice
kde: Sokolovna Ledenice
hraje: Monika
začátek: 20,00 hod.
vstupné: 70,- Kč
bohatá tombola

Ó 4.2.

ÓÓÓÓ

sobota
VII. REPREZENTAČNÍ PLES
TJ SOKOL a OBCE LEDENICE
viz. samostatná upoutávka

Ó 11.2.

ÓÓÓÓ

sobota
FARNÍ PLES
kde: sál U Králů Ledenice
hraje: S.A.M.
začátek: 19,00 hod.
vstupné: 70,- Kč
bohatá tombola

Ó 18.2.

ÓÓÓÓ

sobota
MAŠKARNÍ PLES
pořádá: Vlastenecko-dobročinná obec
baráčnická VITORAZ
kde: Sokolovna Ledenice
hraje: S.A.M.
začátek: 20,00 hod.
vstupné: masky 30,- , ostatní 70,- Kč
bohatá tombola

ÓÓÓÓ

Ó 24.2.

pátek
RYBÁŘSKÝ PLES
pořádá MO ČRS Ledenice
kde: Sokolovna Ledenice
hraje: BABOUCI
začátek: 20,00 hod.
vstupné: 70,- Kč
program s rybářskou tématikou
bohatá tombola

Ó 4.3.

ÓÓÓÓ

sobota
SPORTOVNÍ PLES

pořádá TJ Slavoj a TJ Sokol
kde: Sokolovna Ledenice
hraje: Vysočinka BANDA
začátek: 20,00
vstupné: 70,- Kč
program se sportovní tématikou
bohatá tombola

ÓÓÓÓ

PLESY V OSADÁCH
Ó 14.1.

sobota
HASIČSKÝ PLES
pořádá SDH Ohrazení
kde: sál kulturního zařízení ve Zborově
hraje: S.A.M.
začátek: 20,00 hod.
vstupné: 70,- Kč
bohatá tombola

Ó 28.1.

ÓÓÓÓ

sobota
SPORTOVNÍ PLES
pořádá TJ Sokol Zborov

kde: sál kulturního zařízení ve Zborově
hraje: LIPENKA
začátek: 20,00 hod.
vstupné: 60,- Kč
bohatá tombola

Ó 11.2.

ÓÓÓÓ

sobota
PRVNÍ NEZÁVAZNĚ
HISTORICKÝ BÁL
VE ZBOROVĚ
pořádá Michal Pilbauer
kde: sál kulturního zařízení ve Zborově
hraje: HOST
začátek: 20,00 hod.
bohatá tombola
Ukázky dobového oblečení.
Souboje na ostří nože nebo spíše na ostré
meče.

Ó 18.2.

ÓÓÓÓ

sobota
ŽIVNOSTENSKÝ PLES
kde: sál kulturního zařízení v Zalinech
začátek: 20,00 hod.
bohatá tombola

Ó 25. 2.

ÓÓÓÓ

sobota
MAŠKARNÍ PLES
pořádá SDH Ohrazeníčko
kde: sál kulturního zařízení ve Zborově
hraje: Budvar Quintet
začátek: 20,00 hod.
vstupné: masky 30,- Kč, ostatní 70,- Kč
bohatá tombola

Tip na Výlet- Tradáá na lyže!!!
V nadmořské výšce přes 1000 metrů
mnohdy leží sníh až do dubna. Tedy času dost
navštívit sportovní zimní areál v Karlstiftu nedaleko městečka Bad Grosspertholz. Vedle
lyžařských sjezdovek se zařízeními na výrobu
umělého sněhu, zde naleznete i dráhy pro sáňkování s umělým osvětlením a 40 km upravených běžeckých stop.
Sjezdové tratě jsou koncipovány ve všech
stupních obtížnosti. V celém areálu fungují tři
lyžařské vleky. Pro začátečníky je též k dispozici lyžařská škola. Nejmenší si mohou zaskotačit na dětské trase. Pro podniky, zájmové
oddíly, školy, které se přihlásí předem jsou
připraveny slevy. Existuje i možnost organizování různých závodů. V případě nepřízně
počasí a nedostatku sněhu zasáhnou sněhová
děla. Nezbývá tedy než vyrazit! Jako bonus
každá druhá středa v měsíci je rodinným
dnem. Děti do 15ti let mají jízdy zdarma!
Běžecké tratě nabízí nejen upravené stopy
pro klasické běžkování, ale i pro styl tzv. bruslení. Začátek tras naleznete u Gasthof Zeiler,
nedaleko lyžařských vleků v Karlstiftu, které
dále pokračují směr Liebenau. Běžkovat lze až
do večerních hodin, některé části jsou totiž
osvětleny.

Ceny jízd na vleku:
dospělí
děti do 14 let
Karta - 12 bodů (min..3jízdy)
3,30 euro
2,80 euro
Karta - 40 bodů (min.10 jízd)
10,40 euro
8,10 euro
Půldenní 9:00- 12:30 nebo 12:30- 16:00
11,50 euro
8,60 euro
Celodenní 9:00- 16.00
15,50 euro
11,50 euro
Bodový systém na lyžařských vlecích:
Počet bodů/ 1 jízdu
Aichelberglift
4 body
Nordlift
2 body
Steinwandlift
2 body

Dráhy pro sáňkování s umělým osvětlením potěší dozajista nejmenší. Klasické sáně
s beranidly si lze též vypůjčit v osadě Reichenau am Freiwald, kde se sáňkařská dráha nachází.
Bruslení, které patří mezi oblíbené zimní
sporty, též nezůstalo opomenuto. Ve vesnici
Bad Grosspertholz, která je nedaleko lyžařských vleků se nachází dva rybníky Stierhüblteich a Mühlteich, kde je možno si i brusle
zapůjčit.

Mezi oblíbené kolektivní zimní sporty patří též metaná, sport podobný světově známějšímu curlingu. Cílem hráčů je poslat tzv.
kotouč co nejblíže k terči, který je však narozdíl od curlingu pohyblivý. Tímto terčem je gumový kroužek o průměru 12 cm a cílové pole
není kruhové, ale obdélníkové. Potřebné nástroje lze zapůjčit v chatě Karlstifterhütte- Aichelberglifte a v USC Bad Grosspertholz.
O romantiku v zimním areálu Karlstift také
není nouze. Jsou zde nabízeny projížďky na
saních s koňmi, někteří ale mohou vyrazit třeba i na sněžnicích.

ÓÓ
Úspěšný, na zážitky bohatý, pohodový a
zdravý Nový rok 2006 Vám přeje
Hermína Mocová, IpC Sdružení Růže

ÓÓ
Pokud chcete vědět více informací, naleznete je na www.karlstift.at, kde se nachází i
česká verze nabízeného programu!

leden 2006
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Slavoj Ledenice
oddíl kopané
www.slavoj-ledenice.wz.cz
Členové oddílu kopané při TJ Slavoj Ledenice děkují za podporu v činnosti za rok 2005 OÚ v Ledenicích
v čele se starostou Miroslavem Fraňkem, panu Pavlu Blažkovi za údržbu
hrací plochy. Poděkování patří i ostatním sponzorům, kterým není ledenický
fotbal lhostejný.
Do nového roku přejeme hodně
zdraví a spokojenosti.
Hledáme hodné lidi z Ledenic nebo blízkého okolí, kteří by měli možnost a chuť
ujmout se naší pětileté feny německého
ovčáka. Je menšího vzrůstu, čistokrevná, ale bez PP, dosud neměla štěnata.
Absolutně poslušná, přítulná k pánovi,
dobrá hlídačka. I když má nízkou spotřebu krmiva, rádi budeme na její
výživu přispívat 1000 Kč ročně.
Stěhujeme se do domu seniorů, kam si ji
vzít nesmíme.
Manželé Lebedovi, tel.č. 721 294 438.
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STŘÍPKY Z HISTORIE aneb VÍTE, ŽE…
(s použitím archivních pramenů, obecní kroniky a historických dokumentů sestavuje Jiří Cukr )
… v roce 1982 byly zbořeny domy číslo popisné 69 a 94 na náměstí protože na jejich
místě měl vzniknout nový hotel a víceúčelový sál. Podařilo se ale realizovat pouze
výstavbu restaurace, která zde sídlí dodnes
( „Na Plácku“ ). Zamýšlený komplex měl
vyplnit volné místo za touto budovou, kde
bylo v nedávné době zřízeno hřiště na petanque.
… v létě roku 1939 se mezi rybami na Ledenicku objevila nemoc ( „vodnatelnost dutiny tělní“ ), na níž zahynulo v rybníku
Lazna asi 400 kaprů. Proti šíření této choroby byl do rybníků sypán vápenec.
… počátkem roku 1890 a téměř celý rok následující se v Ledenicích nezvonilo ranní,
polední ani večerní klekání. Došlo k tomu
poté, co spory, které kvůli penězům a vzájemnému osočování mezi sebou sváděl ledenický farář Fischmeister a představitelé
obce, dopěly k vrcholové fázi. Obě autority se totiž nemohly domluvit na tom, kdo
bude platit zvoníka. Rozepře se řešily až u
soudu.
… zborovským občanům, kteří se nevrátili
z bojišť první světové války, pořídil Divadelní spolek ze Zborova pamětní desku,
která je umístěná přímo v interiéru kaple
sv. Prokopa. Je na ní uvedeno 11 jmen padlých a 4 jména nezvěstných osob.

… v roce 1919 postihla městečko epidemie
tzv. „španělské chřipky.“ Na tuto nemoc
zemřelo v průběhu roku 17 mladých lidí.
… ještě přibližně padesát let před zrušením ledenického pivovaru byl do tohoto podniku
pořízen v roce 1847 za více jak 1 000 zlatých nový kotel. V roce 1849 potom proběhla nákladná rekonstrukce celého
objektu a rok 1870 přinesl stavbu nových
pivovarských sklepů.
… nejmladší silnicí vedoucí z Ledenic je ta
směřující do Zalin, která byla uvedena do
provozu po dvouroční výstavbě na podzim
roku 1934. Na 18. listopadu 1934 bylo plánováno slavností otevření, kterého se měl
zúčastnit i ministr průmyslu a obchodu Jan
Dostálek, jenž se bohužel kvůli úmrtí svého otce nedostavil. Silnice stála cca
400 000 Kč, polovinu částky platila obec.
… v roce 1932 se v Ledenicích poprvé výrazněji zabydlela hračka jo-jo. Jak je ale poznamenáno v obecní kronice: „Jak rychle
se rozšířila, tak rychle však zmizela.“
… již na konci 18. století nevyhovoval hřbitov
u kostela, a proto bylo hledáno náhradní
místo k pohřbívání. Na zkoušku byli
uloženy čtyři nebožtíci do země „asi 180
metrů od kostela při mysletínské cestě.“
Lokalita se však neodsvědčila a pohřbívalo
se dál na hřbitov starý.

MANDA LEDENICE
prodej všech druhů písků, drtí, maltařských směsí,
cementu a stavebních materiálů - možno i s dopravou

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
•
•
•

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví do Ledenic
brikety i pytlované
rozvoz uhlí zdarma při množství na 10q

CENÍK: BÍLINA - LEDVICE
1 q KOSTKA
1 q OŘ 1
BRIKETY

199,- Kč
195,- Kč

SOBOTNÍ PRODEJ A ROZVOZ OD 7 do 12 hod.

UHELNÉ
SKLADY
LEDENICE
TEPLO VAŠEHO
DOMOVA.

Manda Antonín, Ledenice 515, PSČ 373 11
tel.: 387 995 427, 607 100 980, 731 555 861, 602 143 785
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Místní knihovna v Ledenicích nabízí
svým čtenářům literární novinky
c Lenka Lanczová Sběratelka polibků
c Zuzana Francková Říkají mi Betty
c Earl Derr Biggers Nůž jako vražedná

Budějovická 339, Ledenice
tel. č. 387 995 491
zve k příjemnému posezení.
Nabízíme:

• kávu a kávové speciality
• zmrzlinu a zmrzlinové speciality
• alko – nealko
• dětský koutek
Nyní nově – domácí pizza a sudové víno

zbraň

c Ake Edwarson
c Dave Johnson
c Jan Lebeda
c Paulo Coelho
c Paulo Coelho

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Bezplatná infolinka: 800 120 112
tel. non-stop dispečink: 387 761 911, fax: 387 761 225
e-mail:1.jvs@1jvs.cz, http://www.1jvs.cz

Ó

Nabízíme Vám:

doprava a zneškodňování
zvláštních odpadních vod
/septiky, tukové lapoly/
Ó montáže přípojek
Ó lokalizace úniků vody z potrubí
poradenská, inženýrská a technická činnost
Ó laboratorní rozbory pitné vody
Ó čištění kanalizačních přípojek

Informujeme Vás:
provozní středisko Borovany
sídlo: ČOV U Stropnice, Borovany
tel., fax: 387 981 313
vedoucí střediska: Pavel Božák
mobil: 602 421 814

Váš provozovatel vodovodů a kanalizace

LEDENICKÝ

www.ledenice.cz

e-mail: radnice@ou.ledenice.cz

zpravodaj
vydává OÚ Ledenice

tel. è.: 038-799 53 57

fax: 038-799 52 48

Jak využívat digitální

fotoaparát

Otevřeno: ÚTERÝ - dle dohody
STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK 14 – 19 h., SOBOTA a NEDĚLE 13,30 – 19 h.

Ó
Ó

Až na věky věků

Okáček
Veronika se rozhodla
zemřít
U řeky Piedra jsem
usedla a plakala

c Marie Formáčková Opuštěné …
a konečně šťastné

c Věra Řeháčková
c Ivona Březinová

Když matka pustí
otěže
Holky na vodítku
– Jmenuji se Alice

• Mladá rodina s dětmi hledá paní okolo
55-ti let, která by nahrazovala naši zemřelou babičku. Tel. č.: 721 209 413
• Prodám GOLF II, 1,3 benzin, r.v. 1990,
cena 28 000 Kč, při rychlém jednání sleva.
Mobil: 728 402 430
Pevná linka: 387 995 277

Ledenický zpravodaj vydává obec Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům obce Ledenice, Ohrazení,
Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na OÚ Ledenice v úředních hodinách a v Místní lidové knihovně - úterý od 15 do 18 hodin. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová. Náklad 920 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

