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XIX. VEŘEJNÉ
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE LEDENICE
ČTVRTEK 11. květen 2006
Začátek 19 hod.
Zasedací místnost Obecního úřadu

fax: 387 995 248
Zdarma

MŠ, ZŠ a ZUŠ
Ledenice
oznamuje:
mateřská škola bude
v době od 17. července
do 27. srpna 2006
uzavřena.

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Ze zasedání rady obce ze dne 12.4.2006
Rada obce schválila:
 zpracování projektu pro stavební povolení
na akci „Úpravy a doplnění kanalizační sítě
osady Ohrazeníčko“ včetně projednání stavebního povolení dle cenové nabídky 1. JVS
 cenovou nabídku firmy Doprastav-CB na
opravu zborcené kanalizace Dn 300 mm
v sídlišti „Na Oborách“ s tím, že 50% rozpočtovaných nákladů uhradí SBD-venkov
a zbývajících 50% nákladů bude hrazeno
z rozpočtu obce
 výpověď smlouvy o nájmu nebytových
prostor v budově č.p. 468 – výdejna léků,
jejichž nájemcem je Lékárna Lannova tř.
s.r.o. Č.Budějovice
 návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor
v budově č.p. 86 Náměstí Ledenice za účelem provozování výdejny léků s nájemcem
Lékárna Lannova tř. s.r.o. Č. Budějovice
 nájemné se uzavírá na dobu neurčitou
 pronájem bytu č. 63/D zvláštního určení
v DPS Ledenice panu Jaroslavu Tůmovi
Ledenice od 1.5.2006
 pronájem malometrážního bytu č. 1 v domě
č.p. 86 Náměstí Ledenice pí.Vladimíře Danielové od 1.5.2006 za smluvní nájemné za
2
1 m podlahové plochy o 20% vyšší než je
regulovaná cena nájemného v daném bytě
odpovídající kategorii
 úhradu za materiál na vybudování části
chodníku na obecním pozemku v Polní ulici před domem č.p. 494 s tím, že zhotovení
provede vlastním nákladem žadatel
Rada obce pověřuje:

 starostu vypsáním poptávkového řízení na
akci „Živičná oprava místní komunikace
v k.ú. Zborov – sv. Voršila“ a jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání obálek ve
složení: Mgr. Miroslav Franěk, ing. Michal
Vazač, Václav Fabián

Rada obce jmenovala:
 komisi pro výběr uchazečů na místo vedoucího údržby obce ve složení : Mgr. Miroslav Franěk, Ing. Josef Hronek, Karel
Havelka
Rada obce projednala:
 problematiku vlastnictví pozemku č. st.
260/1 v k.ú. Ledenice a pověřuje starostu
jednáním s Pozemkovým fondem ČR
Rada vzala na vědomí:
 vyúčtování střelecké soutěže ze dne
1.4.2006. Obec Ledenice uhradí částku
1.475,- Kč za nakoupený materiál
Ze zasedání Rady obce ze dne 26.4.2006
Rada obce schválila:
 přijetí pana Milana Gabrišky na funkci vedoucího údržby obce s nástupem od
2.5.2006 s tříměsíční zkušební dobou
v souladu se závěrem hodnotící komise pro
výběr uchazeče
 proplacení 50% nákladů na opravu hasičské
stříkačky PS 12 s tím, že zbývajících 50%
nákladů uhradí SDH Ledenice
Rada obce zrušila:
 k 30.4.2006 vzájemnou dohodou smlouvu o
dílo na provádění celoroční údržby veřejné
zeleně v obci uzavřené s p. Milanem Gabriškou dne 27.9.2004 s tím, že tyto práce
budou od května 2006 vykonávat pracovníci údržby obce
Rada obce vzala na vědomí:
 zápis z jednání komise výstavby a územního plánování ze dne 13.4.2006
 žádost p. Josefa Jelínka ml. týkající se odtokových poměrů na pozemcích v západní
části obce Ledenice a pověřuje člena Rady
obce p. Václava Fabiána zjištěním skutečného stavu a možnosti nápravy
pokračování na str. 2

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

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKA
Sběr šatstva a domácích potřeb pro humanitární účely se bude konat v pátek
2. června 2006 od 15,00 do 18,00 hod. a
v sobotu 3. června od 9,00 do 11,00 hod.,
vždy na faře v Ledenicích.

Mamince kde Dni matek

„Maminka, to je to nejdražší,
co nám život dal“.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
dokončení ze str. 1

 zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly
za období r. 2005 a přijala tato opatření
k nápravě:
TJ Sokol Ledenice z finančního příspěvku,
který poskytla obec Ledenice zakoupí tělocvičné nářadí (žíněnky) ve výši 7.396,- Kč
do 30.6.2006, jinak je TJ Sokol povinna
tuto částku vrátit na účet obce Ledenice
Rada obce souhlasí:
 s přístupem k plánované výstavbě řadových
garáží přes obecní pozemek č. 344/4 u rybníka Horní Hradský s tím, že žadatel Pavel
Jindra zajistí na své náklady zpevnění pozemku
včetně pravidelné letní a zimní údržby
pozemku a doporučuje Stavebnímu úřadu
vyžádat si ke stavebnímu řízení odborně
zpracovaný situační plán vjezdu
 s úhradou vynaložených nákladů ve výši
5.500,- Kč (stan, odměny pro děti, vystoupení čarodějnic) na kulturní akci „Stavění
máje“, kterou pořádá a spolufinancuje společně obec Ledenice a místní organizace
Českého rybářského svazu
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VOLBY 2006 - do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky proběhnou
Ó v pátek 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
Ó v sobotu 3. června 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
( dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů )
Místa volebních okrsků :
• LEDENICE – kulturní zařízení „U Králů“, Náměstí čp.71 v 1.poschodí – pro voliče s trvalým pobytem v Ledenicích a v Růžově
• ZBOROV – požární zbrojnice ve Zborově čp.102 v přízemí – pro voliče s trvalým pobytem
ve Zborově
• OHRAZENÍ – požární zbrojnice v Ohrazení čp.48 v přízemí – pro voliče s trvalým pobytem
v Ohrazení a Ohrazeníčku
• ZALINY – kulturní zařízení v Zalinech čp.43 v přízemí – pro voliče s trvalým pobytem v Zalinech.
Do 26.5.2006 může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat Obecní úřad Ledenice – evidenci obyvatel o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním
opatřeným ověřeným podpisem voliče, nebo si může voličský průkaz osobně vyzvednout od
18.5.2006 do 26.5.2006 na Obecním úřadě v Ledenicích – evidence obyvatel (§ 6a zákona ).
Dodání hlasovacích lístků voličům bude zajištěno do 30.5.2006 ( § 38 odst. 4 zákona ).
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat Obecní úřad Ledenice na
tel. 387995357 , nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, ale pouze v územním obvodu svého volebního okrsku.
Jana Havlová, matrikářka

Rada obce stanovila:

 výši nájemného za vyhrazené parkovací
místo na parkovišti „Na Oborách“ ve výši
2.500,- Kč/rok, které je pro r. 2007 a roky
následující splatné nejpozději do konce
února kalendářního roku na účet obce Ledenice. Nájemné za r. 2006 ve výši 1.250,Kč je splatné nejpozději do 31.12.2006.

Jarní úklid lesa

Ò

V pátek 28.4. vyrazilo 10 statečných druháků do lesa k Jámě. Vezli jsme obří káru a 4
pytle. V batůžkách rukavice a svačinu. Přidali
jsme se k jarní akci “Cleen up the World” Ukliďme svět.
Chceme pomoci přírodě ke zdraví. Víme,
že některé rostliny z přírody mizí. V tom, co
jsme v lese našli by moc hezký život nebyl:
pneumatiky,Pet lahve, plechovky, sklenice,
dráty, hrnce, plechy od aut atd.Práce to byla
špinavá a těžká, ale zůstal za námi kus zdravého lesa. Prosíme za zvířátka, houby a stromy:
“ dávejte odpad do dvora.”
Děkuji svým druhákům za pracovitost.
Mgr Alena Kopáčková , třídní učitelka

Den učitelů

Ò

Podle tradice, kterou založili deváťáci
v roce 2003, jsme se i my chtěli na jeden den
zhostit role učitelů. Bylo nám to povoleno, a
tak jsme si hned rozdělili, kdo bude učit jaké
předměty. Všichni učitelé s námi ochotně spolupracovali na přípravách. Když jsme se ráno
sešli ve škole, byli jsme všichni nervózní. Jako
sborovna nám posloužila jedna z nejméně
využívaných tříd a jakmile zazvonilo, rozešli
jsme se za svými povinnostmi. O přestávkách
jsme měli plno práce s přípravami na příští hodiny, takže jsme si stihli říct jen pár věcí. Den,
kdy jsme si zahráli na učitele utekl opravdu
rychle. Děti se k nám chovaly hezky, zvláště

na prvním stupni. Trochu problémů s kázní
bylo na druhém stupni, ale žádné závažné.
A naše pocity z tohoto dne? Jednohlasně
jsme se shodli, že se nám to všem moc líbilo.

Škoda, že tento den netrval déle. Chtěli bychom poděkovat učitelskému sboru za ochotu
a panu řediteli za to, že nám dovolil vyzkoušet
si profesi učitelů.
9. třída
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Borovany – Ledenice
1) Velikonoční výstava pořádaná 1. a 2.
dubna naší ZO byla hodnocena výborem ZO
kladně. Přes veškeré obavy, které byly s výstavou spojené, vše dobře dopadlo. Nejenom nás
mile překvapila dobrá návštěvnost, ale prodalo se hodně velikonočních kraslic, perníčků,
kuřátek ať látkových či háčkovaných. Potěšilo
nás, že chutnalo pečivo, i při kávičce si někteří

návštěvníci poseděli a s námi popovídali.
Prostě se vyprodalo vše, co se napeklo. Své
hezké dojmy z výstavy nám někteří návštěvníci i zapsali do kroniky. Co dodat? Vše dopadlo dobře a budeme se těšit na další výstavu
v Ledenicích, pravděpodobně vánoční, která
bude spojená s výstavou prací žáků MŠ, ZŠ a
ZUŠ Ledenice.
Tímto bych hlavně chtěla poděkovat zástupcům obce Ledenice za kladný přístup,
vstřícnost a spolupráci při přípravě Velikonoční výstavy.
Díky vám, přátelé.
2) Vážení občané Ledenic a okolí! Utekl
rok s rokem a zveme vás opět do Ledenic na

II. SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ
Setkání se uskuteční 20. května od 14,00
hodin v „sále U Králů“.Nejen dobří muzikan-

ti, ale i tombola, prodej domácího pečiva a
bohaté občerstvení, na to vše se můžete těšit.
Srdečně zve výbor ZO svazu postižených
civilizačními chorobami Borovany – Ledenice.
Jarmila Himlová – předsedkyně
Foto: ukázky výrobků na velikonoční výstavě

KRONIKA ŽIVOTA
Gratulujeme k jubileu:
70 let oslaví:
Květoslava Koudelová z Ledenic
85 let oslaví
Emilie Tůmová z Ledenic
86 let oslaví
Vlasta Borovková
Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Miladou Alexovou z Ledenic,
zemřela dne 4.4.2006

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Nejsou Ledenice
jako Ledenice
Městečko Ledenice má svého jmenovce.
Je jím malá obec s naprosto stejným názvem
ležící v Chorvatsku v nadmořské výšce 260
metrů přibližně 40 km jihovýchodně od Rijeky v oblasti Noviho Vinodolu. Žije zde necelých 200 obyvatel, kteří se živí zejména
chovem ovcí.
Historie chorvatských Ledenic je velice
zajímavá. Původní osídlení existovalo nad
dnešní obcí od 13. století (první zmínka
1248). Součástí pevnosti a města (tzv. kastelu)
byl i hrad a románsko-gotický kostel sv. Štěpána, na nějž navazovala městská kolonáda.
Osamoceně u kostela stávala zvonice, která
sloužila zároveň i k obraně městské brány.
Celé sídliště založené Frankopany, jednoho
z nejvýznamnějších chorvatských šlechtických rodů, bylo v 16. a 17. století významným
pokračování na str. 4

Ó

Dne 18.4. proběhlo v obřadní síni obecního
úřadu další vítání občánků do života.
Z šesti pozvaných se malé slavnosti tentokrát zúčastnily pouze čtyři miminka se svými
rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky.
Vystoupení s dětmi ze ZUŠ Ledenice připravila pí.učitelka Jitka Dudová. Pan starosta
společně s matrikářkou předali maminkám
drobné dárečky věnované obecním úřadem a
každému miminku i dárek v podobě bryndáčku s vyšitým jménem věnovaný paní Evou
Staňkovou ( prodejna textilu Ledenice).

Kostel Panny Marie Karmelské v Ledenicích

Na fotografii zleva: Kamila Voharčíková
ze Zborova s maminkou, Lenka Borovková
z Ledenic, Michal Jindra z Ledenic, Matyáš
Čouza z Ledenic.
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Nejsou Ledenice jako Ledenice
dokončení ze str. 3
opěrným bodem před nájezdy Turků do střední Evropy. Když se podařilo tureckou otázku
vyřešit, došlo na konci 17. století k opuštění
Ledenic a jejich zániku. To už byla celá oblast
pod nadvládou rakouských Habsburků, proti
čemuž revoltovalo několik vzbouřenců. Mezi
ně se připojil i Franjo Krsto z rodu Frankopanů, který byl za vzpouru roku 1671 popraven.
Na kopci zbyly ze starých Ledenic pouze rozmanité zříceniny středověkých budov s řadou
gotických architektonických prvků. V okolí
se dochovala další místa s četnými pozůstatky
na frankopanské osídlení (Kraljevica, Grižane,
Crikvenica), která spojuje cyklistická stezka.
Zanedlouho po opuštění staré osady se ale
o něco níže začala kumulovat nová zástavba
stávajících Ledenic. V roce 1716 zde vznikla
kaple sv. Jiří, jež dodnes stojí uprostřed starého hřbitova, který obepíná tlustá ohradní zeď.
Farní kostel Panny Marie Karmelské byl dostavěn roku 1827, ale některé části jeho vybavení pochází již z 15. století a cenný je i
gotický relikviář sv. Voršily datovaný do 14.
století. Za zmínku stojí i několik typických
středomořských domků.
Blíží se léto, prázdniny a dovolené. Třeba
se právě někdo z vás do Chorvatska dostane a
je možné, že při cestě touto zemí narazí i na
obec, která má stejné jméno jako ta naše.
S použitím internetu zpracoval Jiří CUKR

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH

Komorní duo
Kristina Vaculová
flétna
Libor Janeček
kytara
Program:
G. F. Händel, J. S. Bach, M. Giuliani,
M. Castelnuovo-Tedesco, A. Piazzolla,
J. Ibert aj.

Kulturní dům
Trhové Sviny
středa 10. květen 2006
v 19.00 hodin
Vstupné:
dospělí 100 Kč, mládež,
důchodci 50 Kč, děti do 15 let 10 Kč,
žáci ZUŠ T.Sviny zdarma
Odjezd autobusů: Ledenice 18,15 –
Borovany 18,30 – Kaplice 18,00 hod.

Zbytky kostela sv. Štěpána nad obcí

Jízda pro Růži
V sobotu 13.5. (v případě trvalého deště 20.5.) bude v 8.30
hodin před borovanskou radnicí zahájen již V. ročník cykloturistické „Jízdy pro Růži“. Letos se vrátíme k původní trase, to je
přes Nové Hrady a Srubec.
Jak si v minulých 4 ročnících ověřilo 405 účastníků, je tato
akce vhodná od nejmladších cyklistů po nejstarší důchodce, protože každý účastník se může připojit k jízdě, nebo ji ukončit kdekoliv po trase podle svých sil a času.
I při letošní jízdě obdrží každý účastník jízdy pamětní list a
stravenku na svačinu v Nových Hradech. Kdo cestou získá 10
(ženy a mládež do 18 let jen 8) pamětních razítek z každé projeté obce, obdrží od 16 do 18 hodin
v hotelu ALF v Borovanech prémii od Sdružení Růže a to Katalog turistických zajímavostí ČR.
Tuto akci pořádá PŠK Borovany v patronaci Sdružení Růže.
Orientační jízdní řád Jízdy pro Růži:
obec
odjezd v hodin km od minulé obce
km celkem
1 Borovany
8.30
0
0
2 Jílovice
9.00
6
6
3 Petříkov
9.25
8
14
4 Olešnice
9.50
4
18
5 Žár
10.20
4
22
6 Nové Hrady – svačina
11.10
6
28
7 Horní Stropnice
11.50
7
35
8 Benešov - odpočinek
13.30
12
47
9 Kamenná
14.00
10
57
10 Čížkrajíce
14.15
5
62
11 Slavče
14.30
3
65
12 Trhové Sviny – odpočinek
15.10
5
70
13 Strážkovice
15.45
7
77
14 Srubec
16.10
8
85
15 Ledenice
16.30
6
91
16 Borovany
16.55
4
95
Podrobnější informace Vám může sdělit Josef Malík, pořadatel akce, č.t. 602195554.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT POSLUCHAČŮ
KONZERVATOŘE ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zuzana Z A I M L O V Á - zpěv
Jiří E M M E R - varhany
Středa 10. květen 2006 v 19 hodin
Koncertní síň Otakara Jeremiáše, Kněžská 6, České Budějovice
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Ñ VII. ročník střelecké
soutěže
„ O PUTOVNÍ POHÁR
OBCE LEDENICE“

Na palebné čáře

Memoriál Františka Janáčka
V sobotu 29.4. 2006 se konal již 6. ročník hasičské soutěže pro děti i dospělé - Memoriál
Františka Janáčka. Zároveň jsme ale letos souběžně s Memoriálem pořádali Obvodovou soutěž
pro družstva mužů a žen. A jak to probíhalo?
Vývoj počasí nenechával nikoho na pochybách, že to bude náročná sobota a řešila se i otázka,
zda bude možno vůbec soutěžit. Déšť opět zamokřil již slibně vyhlížející plochu a areál ledenického hřiště, takže jsme se nakonec rozhodli na ploše vyměřit dráhy jen pro hasičské útoky a štafetu pro dospělé přesunout na rozběhovou dráhu.
Soutěžní den byl rozdělen do dvou částí. Dopoledne bylo vyhrazeno pro děti, které se utkaly
v dvojboji - v požárním útoku a štafetě CTIF. Obě disciplíny byly vyhlášeny nejdříve samostatně
a poté ještě dohromady konečné pořadí (součtem časů).
VÝSLEDKY
mladší

starší

CTIF

p. útok

celkově

1.

ZOO III.

Lišov III.

ZOO III.

2.

Srubec

ZOO III.

3.

Lišov III.

Ledenice II.

4.

Ledenice II.

5.

Ledenice III.

6.

CTIF

p. útok

celkově

1.

ZOO I.

Lišov II.

Lišov II.

Srubec

2.

Lišov II.

Lišov I.

Lišov I.

Lišov III.

3.

Zliv

Dobřejovice

ZOO I.

Srubec

Ledenice II.

4.

Ledenice I.

Neplachov

Zliv

Ledenice III.

Ledenice III.

5.

Srubec

Zliv

Dobřejovice

Dobřejovice

Dobřejovice

6.

Lišov I.

ZOO I.

Ledenice I.

7.

Dobřejovice

Ledenice I.

Neplachov

8.

Neplachov

Srubec

Srubec

9.

Nové Homole

Nové Homole

Nové Homole

Odpoledne patřilo dospělým. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4x 100 m (u mužů do 35
a u žen do 30 let věku). U Memoriálu nerozlišujeme věkové kategorie, jinak je tomu však u Obvodové soutěže, kde se rozdělují družstva dle věkové hranice, viz výše. Soutěž končila za deště a
zimy, ale celkem ke spokojenosti všech
Obvodová soutěž – celkové umístění
muži

ženy

do 35

nad 35

1.

Libín

Ohrazení

1.

do 30
Borovany

nad 30
Zborov

2.

ZOO I.

Ledenice

2.

ZOO

Ledenice

3.

Ledenice I.

Lhota

3.

Libín

4.

Třebeč

Zborov (NP)

4.

Slavošovice

5.

Radostice

5.

Ledenice(NP)

6.

Šalmanovice

6.

NP

Jílovice

7.

NP

Lhota

8.

NP

Ledenice II.

NP

Hluboká u B.

NP

Slavošovice

NP

ZOO II.

NP

Hůry

NP

Vlkovice

pokračování na str. 6

Letošní již sedmý ročník naší střelecké
soutěže proběhl sice v termínu 1. dubna, ale
žádný apríl se naštěstí nekonal. Na vysokou
účast, celkem 120 soutěžích, jsme již byli po
loňském roku připraveni, a tak jsme organizaci i průběh střeleb zvládali bez potíží. Ale za
hladký průběh soutěže musím poděkovat především všem pořadatelům. Téměř na všech
ročnících soutěže byli pořadatelé stejní lidé a
po těch letech se dá říci, že jsme již sehraná
parta, každý přesně ví, co má dělat a kde je ho
nejvíce potřeba.
Ještě jednou blahopřejeme všem vítězům a
těšíme se na další ročník.
Výsledková listina:
kategorie A - děti do 9-ti let, celkem 16 soutěžících
1. Filip Ambrož
2. Karel Veselý
3. Jakub Eliáš
kategorie B - děti do 12-ti let, celkem 25 soutěžících
1. Radka Šustrová
2. Ondřej Zeman
3. Veronika Pecková
kategorie C - mládež do 15-ti let, celkem 27
soutěžících
1. Nikola Steinhäuselová
2. Helena Vondrušová
3. Jaroslav Dvořák
kategorie D - ženy nad 15 let, celkem 28 soutěžících
1. Zuzana Macounová
2. Ivana Pecková
3. Marie Kleinová
kategorie E - muži nad 15 let, celkem 24 soutěžících
1. Michal Jiráček
2. Jan Matuška
3. Roman Dědič
Za komisi pro mládež kulturu a sport při OÚ
v Ledenicích
Jaroslava Křížová

JAK DOPADL
BŘEZNOVÝ TURNAJ
V BULCE?
Na turnaj se v sobotu 11.3. přihlásilo 33
hráčů, z toho 16 ledenických. Hrálo se na 3
kola, tříkorunová bulka a po 3 hodinách
boje zvítězil František Pavel z Trhových
Svinů, druhé místo získal domácí Josef
Jindra zvaný „Alfons“ a třetí byl opět domácí Sláva Čížkovský. Ti, co se nezúčastnili, mohou jen litovat, ale na podzim se
chystá turnaj znovu. Každý si domů odnesl nějakou cenu a pochutna
l si na dobrém gulášku.
Děkuji všem sponzorům za ceny.
Pavel Holomel
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Ñ Memoriál Františka
Janáčka

dokončení ze str. 5
Výsledky Memoriál Fr. Janáčka
muži

Družstvo ledenických žen v akci

LEDENICKÁ MÁJKA
Po několika letech dohadů, jak to tedy
s ledenickou májkou bude, se rozhodli rybáři, že májku postaví a za pomoci obce připraví celoodpolední a večerní program pro děti i
dospělé.
Jak jsme si již mohli za poslední dva roky
zvyknout, připraví-li se v Ledenicích nějaký
program pod širým nebem, bude zaručeně
špatné počasí.
Ani letošní májka nebyla v tomto směru
výjimkou.
Když v den konání začalo dopoledne chvíli
hustě sněžit a teplota se pohybovala kolem
2°C, nebylo mezi pořadateli mnoho optimistů,
kteří by věřili, že vůbec někdo přijde.
Ale naštěstí se počasí do odpoledne alespoň trochu umoudřilo, a tak se kolem 15 hodiny začali u Horní Jámy scházet malé
čarodějnice a čarodějníci. Téměř dvouhodino-

vý program různých soutěží děti dostatečně
zahřál, ale uchránit se bahna bylo nemožné.
S přibývajícím časem a lidmi, úměrně přibý-

ženy

1.

Střížov

Borovany

2.

Ledenice I.

ZOO

3.

Libín

Zborov

4.

ZOO I.

Ledenice

5.

Radostice

Libín

6.

Jílovice

Slavošovice

7.

Ohrazení

Ledenice I.

8.

Třebeč

9.

Lednice III.

10.

Lhota

11.

Lhota I.

12.

Ledenice II.

13.

Hluboká u B.

14.

Šalmanovice

15

Hůry

NP

Slavošovice

NP

Ostrolovský Újezd

NP

Vlkovice

NP

ZOO II.

NP

Zborov

„Válečná“ porada čarodějnic

… a už se staví …

valo i bahna. Po 17 hodině ještě vystoupil ledenický klub Ledňáček s krátkým programem
a u malé vatry děti spálily čarodějnice, které si
na schůzkách samy vyrobily. A nastal čas pro
postavení májky. V tu dobu bylo okolí plné
velkých i malých diváků. Ze situace vyplynulo, že „šéfem“ stavění se stal pan Mlsna, na
jehož pokyny všichni stavějící okamžitě reagovali. Asi to nebyla žádná sranda, jen tak pomocí kleštin, žebříků, dvou lan a žádného
místa (všude stáli diváci) bezpečně postavit
májku. Ale podařilo se a tak mohla začít produkce pro dospělé – mladé i starší. Na pódiu se
vystřídal ženský pěvecký sbor z Ledenic, ka-

pela S.A.M. a nová začínající metalová kapela
KILL FRENZY.
I když jsme si mysleli, že se lidé pro velkou zimu brzy rozejdou domů, k naší velké radosti se tak nestalo. Všichni se spokojeně
bavili, ochutnávali dobroty, které pro ně rybáři připravili, ať již to bylo pečené jehně a selátko, nebo grilované makrely, guláš, zákusky a
další a že se to v téhle zimě nedalo zapíjet jen
pivem nebo čajem je snad jisté.
Jisté je i to, že veliký dík patří nejen našim
rybářům, které příprava takovéhle akce stála
mnoho času a práce, ale i vám všem, kdo jste
se přišli alespoň chvilku podívat.
(J.K.)
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TJ SLAVOJ – oddíl volejbalu
Celkový rozpis volejbalu jaro 2006
začátky mistrovských utkání v 17,30 hod.
27.4.
2. 5.
3 .5.
4 .5.
9. 5.
10.5.
11.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
20.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
29.5.
30.5.
31.5.
1.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.

Ledenice B – Lipí
Ledenice B – Voříškův Dvůr
Ledenice A – SKP ČB B
Ledenice B – Benešov nad černou
Ledenice A – Vodňany
Staré Hodějovice – Ledenice B
Ledenice B – SKP ČB C
Meteor ČB B – Ledenice A
SK Špaček ČB B – Ledenice A
Ledenice B – T.Sviny B
Ledenice B – Týn n.Vlt. A
Loko ČB B – Ledenice A
Lišov – Ledenice A
turnaj seniorů
Ledenice B – Dynamo ČB
Týn n.Vlt. B – Ledenice B
Ledenice A – J.Hradec
Ledenice A – Vltava ČB B
Borovany – Ledenice B
SKP ČB B – Ledenice A
Ledenice B – Dynamo ČB B
SK Špaček ČB B – Ledenice A
Ledenice A – Slovan ČB A
Lipí – Ledenice B
Ledenice B – Benešov n. Černou
Voríškův Dvůr – Ledenice B
SKP ČB B – Ledenice A
Vodňany – Ledenice A
SKP ČB C – Ledenice B
Ledenice B – Staré Hodějovice
Ledenice A – Meteor ČB B
Ledenice A – SK Špaček ČB B

OP II
OP II
KP II
OP II
KP II
OP II
OP II
KP II
KP II
OP II
OP II
KP II
KP II
začátek 9 h.
OP II
OP II
KP II
KP II
OP II
KP II
OP II
KP II
KP II
OP II
OP II
OP II
KP II
KP II
OP II
OP II
KP II
KP II

muži
muži
ženy
ženy
muži
muži
ženy
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
muži
ženy
muži
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži

TJ SLAVOJ – oddíl tenisu
V pátek dne 12. 5. 2006 se od 20,00 hod. uskuteční v kavárně Na
Plácku schůze tenisového oddílu. Na programu bude příprava rozvrhu hodin na kurtu, placení příspěvků a brigády.
Svou neúčast hlaste předem v Cukrárně U Fabiánů.
Zúčastnit se mohou i další zájemci o tenis.

Za oddíl tenisu Václav Fabián
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Místní knihovna v Ledenicích
nabízí čtenářům literární novinky
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Philipp Vandenberg

Údolí faraonů

James Patterson

Mistr zločinu

Sven Hassel

Kola hrůzy

Shannon Drake

Divoká srdce

Božena Šimková

Anče a Kuba mají Kubíčka

Ann Pleshett Murphy

Sedm etap mateřství

Vlasta Pittnerová

Nezaviněno

Catherine Coulter

Tvrdohlavá nevěsta

Fern Michaels

Najít svou tvář

Sandra Brown

Zdravím tě, temnoto

Nora Roberts

Klíč odvahy

Stephen King

Srovnáno se zemí

Jeffery Deaver

Panoptikum

Joanne Kathleen Rowling

Harry Potter a princ dvojí krve

Leoš Šimánek

Rusko: země plná překvapení

Leoš Šimánek

Nový Zéland

Dan Brown

Digitální pevnost

Danielle Steel

Ozvěny

Shelley Klein

Nejkrutější ženy v dějinách

Gérard Pacaud

Spartakus

Leo Kessler

Bleskový pochod

Vlasta Pittnerová

Osiřelo dítě

Hedwiga Courths-Mahler Vychovatelka
Irena Fuchsová

Když chce žena zhubnout

Hermann Hackstein

Lexikon skalniček

C.S.Lewis

Letopisy Narnie
Lev, čarodějnice a skříň

C.S.Lewis

Letopisy Narnie Princ Kaspian

Mary Higgins Clark

Neznámý v pozadí

Catherine Coulter

Bláznivý Jack

Alena Ježková

Staré pověsti české a moravské

Maria Matray

Atentát
– Smrt císařovny Alžběty

Liběna Hlinková

Ivan Hlinka

Vlastimil Vondruška

Církevní rok a lidové obyčeje

Irena Fuchsová

Když Anna utekla

Věra Řeháčková

Každá láska něco stojí

Věra Řeháčková

Chlapec se srdcem mého syna

Historický majetek ledenické obce
V minulosti, a je tomu tak dodnes, vlastnila
každá obec určitý majetek. Menší držela méně
nemovitostí, větší obce a města pak přirozeně
více majetku. Pro naše městečko se nám dochoval v budějovickém okresním archivu zajímavý soupis obecního jmění z roku 1827
(Vermögens Inventarium des obigen Marktes
für das Jahr 1827), z něhož byly čerpány základní poznatky pro tento drobný příspěvek.
Obec vlastnila v první polovině 19. století
především pivovar s přilehlými pozemky
v ceně 12.228 zlatých, byt obecního kováře o
jedné místnosti, jednopokojový byt pro obecního písaře (v prostoru bývalého obecního
dvora), malé masné krámy, pekárnu, cihelnu,

mlýn, sedm stavebních parcel, lesy a pastviny
o výměře přes 250 jiter, louku Zdržek, pole Na
vrších a skálu na Landštejně. Kromě toho jí
plynuly příjmy z místních daní a poplatků,
z výroby pálenky a obchodu se solí.

gu s chotí). V obecní pokladně se nacházelo

Do majetku ledenické obce dále náležely
požární rekvisity (jedna stříkačka s hadicemi a
dvě menší stříkačky, tři háky, dva žebříky a tři
lucerny), stavebnické nářadí, nejrůznější hospodářské nářadí a vybavení kanceláře na radnici (mimo jiné skříně s archivem, velká
stříbrná pečeť, krucifix, obraz Nejsvětější Trojice, obraz svatého Václava, vyobrazení svatého Jana Nepomuckého, občanský zákoník a
dva portréty knížete Adama ze Schwarzenber-

ru a propachtování louky Zdržek.

649 zlatých a 8 krejcarů v hotovosti, na
činžích a pronájmech obec ročně vybrala 901
zlatých a 41 krejcarů. Hlavní příjem sestával
v tomto případě z pronájmu obecního pivovaPro srovnání, v pozdějších letech bychom
mezi obecními nemovitostmi našli radnici
(čp. 89) a tři další budovy (čp. 35 – tzv. pastouška hradská, 42 – tzv. pastouška městská a
57 – obecní dům zvaný Hláska). Kromě toho
navíc 134 hektarů pozemků, ať už se jednalo o
lesy, pole, louky, pastviny anebo rybníky.
Pavel Koblasa
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ POŘADY

Ó Oslava

PŘIPRAVUJEME
NA ČERVEN

Dne matek

pořádá Obec Ledenice
Kdy: neděle 14. květen 2006
Kde: Divadelní sál Ledenice
Začátek: 15,00 hod.
Účinkují: děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ Ledenice

Ó Dětské

Ó II. SETKÁNÍ

Kdy: sobota 3. červen 2006
Kde: rybník Lazna
Začátek: prezentace od 6:30h., závody od 7,00 do 11,00 hod.

HELIGONKÁŘŮ
V LEDENICÍCH
Pořádá: ZO zdravotně postižených Borovany – Ledenice
Kde: sál U Králů
Kdy: sobota 20. květen
Začátek: ve 14,00 hod.
Vstupné: 50,- Kč
Těšit se můžete na vystoupení mladé i starší generace dobrých
heligonkářů, tombolu i domácí buchty.

Ó POUŤOVÁ

rybářské závody

pořádá MO ČRS Ledenice

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM

ÚTOKU

Posezení u táboráku večer od 18,00 hod.
– klubovna u rybníka Lazna

Ó DĚTSKÝ

DEN - LEDENICKÉ
PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU A BUŘTEM
pořádá Komise pro mládež, kulturu a sport
Kdy: sobota 10. červen 2006
Kde: dětské hřiště pod farou a okolí rybníka Lazna
Začátek: 15,00 hod.

Pořádá SDH Ohrazeníčko
Stezka přírodou s pohádkovými postavami a množstvím hádanek,
úkolů a zábavy pro malé i větší děti

Kde: hřiště Ohrazeníčko
Kdy: neděle 21. květen
Začátek: 10,00 hod.
- každé družstvo bude oceněno drobným dárkem
- hraje S.A.M. a Country music fotr&s
- občerstvení zajištěno

Ó Závody lodních modelářů

Po skončení stezky opékání špekáčků, občerstvení zajištěno.

Ó MEMORIÁL

- krajský přebor

Pořádá KLOM Ledenice
jízdy základních žákovských modelů, polomaket
a rychlostních člunů
Kdy: sobota 27. květen 2006
Kde: rybník Lazna
Začátek: v 9,00 hod.

Jaroslava CUKRA
- rybářské závody pro dospělé Horní Jáma
Kdy: sobota 10. červen 2006
Kde: rybník Horní Jáma
Začátek:
prezence od 5,00 hod., zahájení v 6.00hod., ukončení v 11 hod.
12,30 až 15,00 hod. – chytání pstruha duhového
Startovné: 150,- Kč
Občerstvení s hudbou po celý průběh akce

Nabídka tvořivých kurzů Rosy v roce 2006
Mezi tradiční akce obecně prospěšné společnosti Rosa patří již 10 let pořádání kurzů lidových řemesel a práce s přírodními materiály. Kurzy
jsou celodenní, konají se buď v sobotu nebo v neděli a vedou je zkušení lektoři. Probíhají v Českých Budějovicích v Centru ekologické a globální
výchovy Cassiopeia a je nutné se na ně přihlásit předem, nejlépe telefonem na č. 387432030 paní Zelenkové nebo e-mailem na adresu: kancelar@rosa.ecn.cz. Jsou určeny pro široký okruh zájemců. Pro děti do 15 let je cena o 50,- Kč nižší. Jednotlivé ceny kurzů zahrnují organizační náklady, propagaci, pomůcky a materiál pro práci, odměnu (případně i ubytování) lektora, občerstvení v průběhu kurzu včetně oběda.
Účastnický poplatek je možné uhradit i převodem na účet – po dohodě s paní hospodářkou (domluvit se kvůli identifikaci platby). Je možné jej
uhradit i v kanceláři Rosy na Senovážném náměstí č.9 (Dům služeb, proti poště) v Českých Budějovicích.
Pokud se na vybraný kurz přihlásíte a nejpozději týden před jeho konáním nedostanete bližší informace, rozhodně se ozvěte pořadateli a ověřte si, zda se kurz koná. Stejně tak se, prosím, ozvěte, pokud se rozhodnete přijít na kurz „na poslední chvíli“ a nejste předem přihlášení.

MISKY Z VRBOVÉHO PROUTÍ
• sobota 10.6. 2006 (9 až 17 hodin)
lektorka Marie Ambrožová
• kde sehnat vhodný materiál a jak ho připravit před vlastní prací; výroba drobných užitných předmětů do domácnosti (misky na
pečivo, ovoce, obaly na květináče, malé
košíčky apod.), pletení na dřevěné formě
(na „kopytě“) ze štípaného vrbového proutí

a pedigu – technika je obdobná pletení klasických košíků, ale je méně fyzicky náročná
• cena 550,- Kč (pro členy Klubu přátel Rosy
a děti do 15 let 500,- Kč)

PLETENÍ KOŠÍKŮ
Z VRBOVÉHO PROUTÍ
• neděle 11.6. 2006 (9 až 17.30 hodin)
lektor Jan Smrt

• stručná historie košíkářského řemesla na
jihu Čech, ukázka různých druhů vrb vhodných pro pletení, seznámení s používanými
pracovními nástroji; praktická výuka základům pletařské práce - pletení košíků; domů
si každý odnese vlastnoručně zhotovený
košík
• cena 550,- Kč (pro členy Klubu přátel
Rosy 500,- Kč;
tento kurz není vhodný pro děti)

květen 2006
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STŘÍPKY Z HISTORIE aneb VÍTE, ŽE…

Obec Ledenice

(s použitím archivních pramenů, obecní kroniky a historických dokumentů sestavuje Jiří Cukr)
prvního letadla nehodu nepřežil, druhý byl
… nákupní středisko Jednota vyrostlo v roce
převezen do budějovické nemocnice.
1974 na místě domu čp. 3, kde rodina Sládkova kdysi provozovala hostinec. V tomto … pravděpodobně nejstarší občankou v histodomě se v roce 1872 narodil sběratel lidorii Ledenic byla Antonie Marková, která se
vých písní Ferdinand Sládek, kterého na
narodila 8. 6. 1858 a zemřela 7. 4. 1953 ve
budově připomínala pamětní deska převěku nedožitých 96 let. Do konce života
místěná i na fasádu nového objektu.
nepotřebovala brýle na čtení a dokonce
… v roce 1953 došlo u Ledenic k havárii dvou
byla častou návštěvnicí kina.
tryskáčů MIG 15, které se zřítily 24. srpna
toho roku během nácviku letecké akroba- … pošta byla v Ledenicích zřízena v roce
1868. Sídlila v domě čp. 3 a prvním pošcie na louku nad rybníkem Lazna u Sokoltovním úředníkem se stal místní občan Jan
ské chaty. Přesné příčiny pádu nebyly
Tůma. Před tím museli Ledeničtí docházet
zjištěny, ale pravděpodobně se stroje srazina poštu do Budějovic.
ly, začaly hořet a zakrátko spadly. Pilot

ve spolupráci
s ledenickou farností
a Keramickou dílnou
ing. Svatoslava Kodytka
a Dany Pobříslové

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ LEDENICE
- geometrické plány
- vytyčování hranic pozemků
- vytyčování prostorové polohy stavby

- zaměřování staveb ke kolaudaci
- mapové podklady pro projekty
- ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, 373 11 Ledenice
tel. č. 387 995 501, 602 662 693, 602 720 411, e-mail: gk-ledenice@volny.cz

pořádá

LETNÍ
KERAMICKÝ
KURZ
• pondělí až pátek 24. až 28.7. 2006
od 10 do 13 hodin.
• fara Ledenice
• lektorka Dana Pobříslová
• kurzovné 350,- Kč
• počet účastníků 10 až 15 osob
• hlásit se mohou děti od 5-ti let
věku i dospělí
Své přihlášky podávejte do konce května
pí.Křížové na tel.č. 387 995 437, 606 443
518, e-mail:kultura@ledenice.cz.

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 BÍLINA – LEDVICE
do Ledenic zaplachtovanými kamiony
brikety i pytlované
rozvoz uhlí zdarma při množství nad 10q

OD 27.2.2006 PO TĚŽKÉ ZIMĚ CO NEJDELŠÍ
JARNÍ SLEVY.
PRACOVNÍ DOBA PO – PÁ 7 – 17 hod.
SOBOTNÍ PRODEJ A ROZVOZ 7 – 12 hod.

UHELNÉ
SKLADY
LEDENICE
TEPLO VAŠEHO
DOMOVA.

Manda Antonín, Ledenice 515, PSČ 373 11
tel.: 387 995 427, 607 100 980
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LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

Dne 19.5.2006 (pátek) si můžete nechat změřit na ultrazvukovém patním osteodenzitometru
hustotu svých kostí a získat tak informaci o tom, zda se Vás týká zdravotní problém zvaný osteoporóza (řídnutí kostí). Případně lze konzultovat možnosti řešení tohoto problému.
O stavu Vašich kostí si odnesete výtisk z počítače.
Vhodné pro všechny věkové skupiny (od 20-ti let)!
Měření provádí: Petr Schönbek (Tábor)
Kde: Nová 330, Ledenice ( u Pouzarů)
Cena: 250,- Kč
Bližší informace a objednání u Šárky Bláhové (osobně nebo na tel. 723 304 028)

květen 2006

Ing. Kateřina DVOŘÁKOVÁ

zeměměřič
Ó vytyčení staveb
Ó geometrické plány
Ó oddělení pozemků
Ó výškové a polohopisné podklady
Ó vytyčení hranic pozemků

Budějovická 140, 373 12 Borovany
tel.: 608 819 989, 387 981 536
e–mail: depet@volny.cz

Prodám zařízený
dr. byt 2+1 s balkonem
v Ledenicích.
Cena dohodou.
Tel. č.: 607 586 558.

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK
Vrcov 52
Tel. č. 608 761 236
Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů.
„ MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“
1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Nepřetržitá havarijní služba 387 761 911
Nepřetržitá info-linka 800 120 112, Zákaznické služby 140 50
E-mail:1.jvs@1jvs.cz, http://www.1jvs.cz

Ó

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

Vaše 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 kanalizací

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

• Kdo zdarma vyčistí a odveze si dřevo

po těžbě na 1/3 hektaru lesa „U Císaře“
v Ledenicích? Les je u cesty.
Tel. č. 728 702 325 pí Pokorná, Mysletínská 127, Ledenice.
• Prodám pomník na urny na hřbitově

v Ledenicích. Číslo hrobu 70 (v urnovém háji). Levně. Tel. č. 387 995 242.

Naše noviny na
www.ledenice.cz

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.

