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ZE ZASEDÁNÍ OBCE
Ze zasedání Rady obce ze dne 13.9.2006
Rada obce vzala na vědomí:
 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce za období 1.1.2006 – 30.6.2006 a postupuje tento zápis k projednání Zastupitelstvu obce, které navrhne nápravná
opatření. Písemná zpráva Krajskému úřadu
bude podána do 19.10.2006.
Rada obce se seznámila:
 se souhrnným rozpočtem stavby „Úpravy a
doplnění kanalizační sítě osady Ohrazeníčko“, který předložila firma EKOEKO s.r.o.
Č.Budějovice.
Rada obce schválila:
 vyřazení kopírovacího stroje MINOLTA
EP 3050 z inventarizace na základě písemného vyjádření odborné servisní firmy
REKOS CB
 vydání 500 kusů knižní publikace (výběr
fotografií z fotografické výstavy „Ledenice včera a dnes“ (v tiskárně JAVA Třeboň).
 finanční příspěvek pí Janě Candrové (roz.
Zimmelové) na účast na Mistrovství světa
v IRONMANU na Hawaii.
Rada obce projednala:
 písemné doporučení Magistrátu města
Č.Budějovice odboru sociálních věcí o řešení bytové situace samoživitelky paní
Lenky Anderlové, bytem Zaliny (ze sociálních důvodů) s tím, že obec Ledenice nemá
k dispozici sociální byt.
 opětovně projednala žádost manželů Pavlových na instalaci svodidel podél chodníku před RD č.p. 404 v ulici Dr. Stejskala.
Na základě vyjádření Magistrátu města
Č.Budějovice odboru dopravy a silničního
hospodářství, Policie ČR – dopravního inspektorátu a Správy a údržby silnic Jč. Kraje rozhodla Rada obce o zadání návrhu
řešení odbornou firmou, která má provádění těchto prací jako předmět své činnosti.
Rada obce rozhodla, že náklady na projektovou přípravu uhradí obec Ledenice,
instalaci svodidel včetně materiálu uhradí
žadatelé – manželé Jiří a Miroslava Pavlovi.

Místní knihovna v Ledenicích
oznamuje čerpání řádné dovolené
v termínu od 16. do 20. října 2006.

fax: 387 995 248
Zdarma

VOLBY
Oznámení občanům s trvalým
bydlištěm v osadách obce Ledenice
Při příležitosti konání voleb do zastupitelstva obce ve dnech 20. a 21. října 2006 budou
ve volebních místnostech v Ohrazení, Zalinech a ve Zborově umístěny volební schránky,
do kterých bude možné vkládat lístky s návrhy
na členy osadních výborů. Pro každou osadu
včetně Ohrazeníčka budou k dispozici tiskopisy, na které voliči napíší své návrhy.
V souladu se zákonem o obcích jmenuje
předsedu a členy výborů nově zvolené zastupitelstvo obce. Při rozhodování bude zastupitelstvo respektovat návrhy podané občany při
volbách.
Mgr. Miroslav Franěk starosta obce

ZNOVUOTEVŘENÍ
FOTOVÝSTAVY

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

„LEDENICE VČERA A DNES“
Kulturní sál U Králů
• pátek 27. říjen 2006
otevřeno od 18 – 21 hod.
• sobota a neděle 28. a 29. říjen 2006
otevřeno od 14 - 18 hod.
• pondělí 30. říjen 2006 – v dopoledních
hodinách - otevřeno pro základní školu
Na výstavě budou v prodeji CD a DVD se
všemi vystavenými fotkami a obrazová
publikace s výběrem fotografií.

ZŠ, ZUŠ
a MŠ
Ledenice
přijme na celý úvazek
do školní jídelny vyučenou
kuchařku (kuchaře)
pokud možno s praxí.
Nástup možný od 2. ledna 2007.
Bližší informace přímo
ve školní jídelně nebo na ředitelství
školy v Ledenicích.

Mateřské centrum Ledňáček
nabízí pracovní místo na pozici

správce/správcová
mateřského centra
Nabídka: tvůrčí prostředí, možnost seberealizace, nenáročná práce, pružná pracovní doba (20 hodin týdně)
Náplň práce:
• dohled nad počítačovým pracovištěm
• úklid
• pomoc při tvorbě programu a organizaci
akcí
• provádění drobných oprav
Požadavky: samostatnost, kladný vztah
k dětem, základní dovednosti práce s PC
(možno i zaučit)
Podmínka: vedení v evidenci Úřadu práce
min. 6 měsíců, pro věk do 25 a nad 50 let a
pro ZTP i kratší dobu
Nástup: ihned

Kontakt:
MC Ledňáček
F. Sládka 584, 373 11 Ledenice
tel.: 728 889 616 (A. Chadimová),
604 455 971 (L. Berlinská)
e-mail: mclednacek@seznam.cz
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Mateřské centrum Ledňáček nabízí
pracovní místo na pozici

vedoucí výtvarných aktivit
Nabídka: tvůrčí prostředí, možnost seberealizace, pružná pracovní doba (20 hodin
týdně)
Náplň práce:
• příprava a realizace výtvarných aktivit
• pomoc při tvorbě programu, organizaci
a propagaci akcí MC
• provádění drobných oprav
Požadavky: samostatnost, tvořivost, kladný vztah k dětem, výtvarné nadání
Podmínka: vedení v evidenci Úřadu práce
min. 6 měsíců, pro věk do 25 a nad 50 let a
pro ZTP i kratší dobu
Nástup: ihned
Kontakt:
MC Ledňáček, F.Sládka 584, 373 11 Ledenice, tel.: 728 889 616 (A.Chadimová),
604 455 971 (L.Berlinská)
e-mail: mclednacek@seznam.cz

KRONIKA ŽIVOTA
Gratulujeme k jubileu:
70 let oslaví:
Hana Markytánová z Ledenic
80 let oslaví
Alžběta Filipová ze Zborova
81 let oslaví
Miluše Janovská z Ledenic
82 let oslaví
Ludmila Petrášová z Ledenic
86 let oslaví
Marie Sedláková z Ledenic
87 let oslaví
Marie Jindrová z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Josefem Nováčkem ze Zborova,
zemřel dne 13.9.2006 ve věku 72 let
s panem Karlem Klesnerem z Ledenic,
zemřel dne 22.9.2006 ve věku 32 let

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se dne 28. září 2006
přišli rozloučit s panem Karlem Klesnerem
na jeho poslední cestě.
Děkujeme též za projevenou soustrast a
květinové dary.
rodina

říjen 2006

SETKÁNÍ ZBOROVSKÝCH RODÁKŮ
Od první písemné zmínky o naší obci uplynulo již 620 let. A proto jsme se rozhodli k tomuto významnému výročí uspořádat ve
Zborově setkání rodáků. Tato slavnostní a
v naší obci historicky ojedinělá událost byla
zorganizována na 2.9.2006.
Celý program byl zahájen v 10,00 hod. na
návsi, kde paní Helena Juříková, předsedkyně
osadní komise, přivítala všechny zúčastněné
rodáky a osobně jim předala pamětní medaile,
spolu se stručným přehledem dějin Zborova.Přednáškou o zborovské historii byla provázena i prohlídka zdejší kaple zasvěcené
sv.Prokopu.
V 10,40 hod. byla návštěvníkům otevřena
hasičská zbrojnice, kde byly vystaveny jak hasičské kroniky, tak část sbírky trofejí, které
naši hasiči získali a stále získávají na různých
soutěžích. Hasičskou zbrojnicí nás provázel a
s historií i současnou činností seznámil
ing.Michal Vazač starosta hasičů a také zdejší
rodák.
Poté všechny účastníky, i ty později příchozí, uvítal srdečným proslovem Mgr.Miroslav Franěk, starosta obce Ledenice, kterému
tímto děkujeme za účast v jeho volném čase a
vstřícnost při organizaci celé akce.
Následně se všichni za družného sousedského hovoru přesunuli na fotbalové hřiště,
kde již čekali naši nejmenší hasiči oddílu
ZOO. Předvedli všem plně profesionální hasičský útok, stejně jako na všech soutěžích,
kde dosahují překvapivých úspěchů.Byla to
opravdu radost, dívat se na ty naše děti, jejich
šikovnost a odhodlání. Program jejich výcviku a další zájmovou činnost nám přiblížil
ing.Jaroslav Vlášek, jeden z jejich vedoucích
instruktorů.
Na dvanáctou hodinu připravil zdejší občan Miloslav Vondruška se svým synem Janem sokolnické představení. Jejich vystavení
dravci budili respekt a málokdo si dovedl
představit, jak může být tato přehlídka zajímavá. Vše bylo započato odbornou přednáškou o
vystavených dravcích a pokračovalo ukázkami výcviku opeřených svěřenců pana Vondrušky. Sledovat dravce při lovu a jak přesně
reaguje na příkazy a povely sokolníka je
zážitek. Dětem se velmi líbilo, že měly
možnost samy si obléknout rukavici, na kterou jim dravec přistál. Největší pozornost
však budil tříletý orel. Jeho majestátného letu
jsme se nedočkali, protože tento orel právě
přepelichával a to, jak nám bylo vysvětleno,

â Společné foto

létá jen s velkou nevolí. Tím se však postaral o
nemalou zábavu. Všichni se smáli jen tomu,
jak orel s rozpětím větším než 2 metry, místo
aby letěl od sokolníka k jeho synovi, raději polovinu cesty proťapal pěšky. Což k velké radosti diváků asi čtyřikrát zopakoval.
Po tomto programu jsme se společně odebrali do místní hospody V Kopečku, kde jsme
dobře poobědvali a byla zde možnost prohlédnout si výstavu historických i současných fotografií, které nám upravili na OÚ
Ledenice.Tyto fotografie vzbudili zájem jak
místních občanů, tak i našich návštěvníků.
Většina starších jak zdejších, tak přespolních měla možnost se na nich poznat a vzpomenout, jak se zde již před lety hrál fotbal na
hřišti u Jesení, jak se hrálo ochotnické divadlo
,slavil masopust, jak šli branci na vojnu. Prostě vesnice žila a žije dále, což dokládaly fotografie ze současnosti.
Vedle této výstavy jsme předvedli práci
zdejšího rodáka Františka Čudky, který plete
košíky z tradičního vrbového proutí. Ty jsou
letos na vysokou úrodu hub nepostradatelné a
pak košík se hodí v domácnosti na všechno. A
jak říká rovněž zdejší rodačka paní Věra Vítová: „ Košík je správný dárek z vesnice pro
každého.“
Její manžel ing.Miroslav Vít nám přispěl
na výstavu včelařským zátiším, kde jsme si
prohlédli rámeček pro odchov včelích královen, mohli prolistovat časopis Včelařství a
rovněž v této ukázce nesměl chybět konečný
produkt – med. Jen je mi moc líto, že celkově
všude včel ubývá. Na jaře jsem sledovala stromy na zahradě a většinou na nich bzučeli čmeláci.Co bude za pár let? Tak jako se starají
hasiči o svůj dorost ZOO, měli by se i včelaři
zamyslet a založit třeba malou včelku Máju.
V 16 hodin nás navštívila fotografka Adéla
Herdová. Na společnou fotografii se nám nepovedlo všechny sehnat. Zase se někteří rozutekli po Zborově. To víte, každý tu má
někoho a tak to má být. K tanci a poslechu
nám hrálo harmonikářské trio bratří Tůmů
z Ohrazení.
Za možnost uspořádat toto setkání moc děkuje osadní komise v čele s Helenou Juříkovou OÚ Ledenice, který tuto akci financoval
částkou 5 000,- Kč. Tato částka pokryla pamětní keramické medaile a hudební produkci.
Všem rodákům i místním obyvatelům děkujeme za účast a podporu této akce.
Helena Juříková

â Při prohlídce hasičské zbrojnice
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Z HISTORIE
ZBOROVA
Do psaných pramenů vstupuje vesnice
Zborov v roce 1386 a poté roku 1408. Je však
pravděpodobné, že je zhruba ještě o padesát
let starší. Na počátku 15. století patřil dvěma
bohatým měšťanům z Českých Budějovic –
Zikmundu Kutnerovi a Jakubovi z Netolic. Po
nich se roku 1479 ve Zborově připomíná Ondřej Sova ze Srubce. V 80. letech, po Ondřejově smrti, se jeho celkový majetek dělil
rovnoměrně mezi dcery Dorotu a Annu, která
se svým manželem Petrem Hofteichem získala i Zborov.
Dalším majitelem by od roku 1487 Jaroš
Klaryc a od první poloviny 16. století rod Robmhápů ze Suché, který vlastnily i Ohrazení a
část Zalin. Krátce nevelké zborovské panství
spadalo pod Hlubokou až ho roku 1555 král
Ferdinand I. prodal Kořenským z Terešova,
kteří jej přičlenili ke Komařicům. Rytíř Karel
Kořenský z Terešova si nechal ve Zborově vystavět menší rezidenční sídlo v podobě tvrze,
jehož součástí byl i menší pivovar. Tvrz, která
byla po třicetileté válce „spadením hrozící stavení“, se okolo roku 1720 dočkala přestavby
na vrchnostenský dvůr. Stavbu vyprojektoval
architekt Pavel Ignác Bayer. To už Zborov
vlastnili Schwarzenberkové, kteří ho koupili
v roce 1709 za 73 000 zlatých a po letech úsilí
tak docílili jeho připojení k Třeboni.
V roce 1849 se Zborov stal samostatnou
obcí v čele s voleným starostou. Před sto lety
tu žilo 397 obyvatel, pracoval zde kovář, obchodník smíšeným zbožím, hostinský, hokynář a mlynář. Spolkovou činnost rozvíjel sbor
dobrovolných hasičů, Národní jednota pošumavská a divadelní ochotníci.
Dne 22. srpna 1909 byla v obci po ročních
pracích slavnostně vysvěcena nová kaple sv.
Prokopa, o jejíž stavbu se nejvíce zasloužila
speciálně ustanovená „Jednota pro zbudování
kaple“. Zajímavě řešenou stavbu v secesním
stylu navrhl ing. Jan Sedláček. V roce 2000
byla kaple představující jednu z mála secesních staveb v kraji nákladně rekonstruována.
Interiér mj. zdobí oltář se sochou Pražského
Jezulátka, pamětní deska obětem padlým
v první světové válce anebo varhany od významného českého varhanáře Jana Tučka.
Jednopatrová budova někdejší školy pochází z roku 1888 a do jejího průčelí byla
umístěna busta Jana Amose Komenského.
Vedle kovárny na návsi byla 20. listopadu
1918 za velké pozornosti celé obce zasazena
lípa svobody.
Od 1. ledna 1976 je Zborov přidruženou
osadou obce Ledenice. K 31. prosinci 2005
zde žije 185 obyvatel, z čehož je 89 mužů a 96
žen.
S použitím historických a archivních dokumentů zpracoval
Jiří Cukr, kronikář obce Ledenice.

Cyklovýlet
Společně na kolech překročíme hranici, tak
zněl název nové cykloturistické akce, na kterou jsme Vás zvali v předminulém čísle Zpravodaje. Naše pozvání nakonec přijalo celkem
50 cyklistů z Čech a 17 z Rakouska. Počasí
stálo také při nás.
Místem setkání se stal Baronův most. Spanilá jízda však začala pro 7 „Přátel šlapacího
kola“ mnohem dříve. Ti totiž vyrazili již z Borovan. Mezi nimi i nejstarší účastník pan Antonín Kopecký (80,5), který svou kondicí a
vitalitou pokořil leckteré mnohem mladší cykloturisty. Tato skupinka ujela celkem 105 km.
Ostatní šetřili síly a využili možnost nechat se
odvézt vzhůru cyklobusem.

Cyklovýlet byl otevřen všem věkovým kategoriím. Na všechny čekalo 45 km překrásnou, leč členitou krajinou Novohradských
hor.Nejmladší účastnice Barbora Lhotová (10
let) zdolala 74 km. Rozjetá a rozcvičená nakonec nevyužila ani přistaveného cyklobusu
v Nových Hradech a dojela do Borovan v sedle svého kola. Nejmenší účastnice z Rakouska
zdolala cestu v malém cyklovozíku, její „tahoun“ musel vydat energie za dva.
Unavení, leč nabytí z krásy babího léta se
nakonec rozjeli všichni do svých domovů.
Doufejme, že takových to akcí s našimi sousedy bude přibývat. Jak zde je patrné, když se
nápad v hlavách zrodí, nezastaví jej nic. Natož
hranice.
Hermína Mocová
Přeshraniční impulzní centrum
Sdružení Růže

ÚSPĚCHY LEDENICKÝCH SPORTOVCŮ
Jana Candrová
rozená Zimmelová
triatlon
I když Jana již několik let nebydlí v Ledenicích, protože se
po svatbě přestěhovala do nedalekých Borovan, myslím si, že se
stále považuje za Ledeňačku. Od
dětství byla vedena téměř ke
všem sportům, které se v Ledenicích a okolí daly provozovat.
Nakonec se specializovala na
běh a volejbal. Při dnešních
požadavcích na výšku špičkových volejbalistů to pro Janu nebyl ten pravý sport a tak se mu
v současné době věnuje pouze rekreačně a
hraje za ledenický oddíl TJ Slavoj.
Rok 1998 byl pro Janu přelomový, tehdy jí
kamarádi vyzvali, aby si vyzkoušela jeden závod triatlonu.
A u toho už zůstalo, jak se zanedlouho ukázalo, kombinace plavání, běhu a jízdy na kole
je pro Janu to pravé. V témže roce Jana vstoupila do triatlonového oddílu B&H Triatlon
České Budějovice a zahájila triatlonovou ka-

riéru. Od této chvíle také spolupracuje se svým
trenérem Janem Vaňkem a pomalu se začíná
propracovávat na čelo českých triatlonistek.
Jestli vás zajímá, jak vypadá Janin běžný
trénink, asi budete velmi překvapeni. Se svým
trenérem komunikuje především telefonem a
e-mailem. Jednou týdně ji přijde celotýdenní
tréninkový rozpis a už je pouze na Janině pevné vůli a zodpovědnosti, zda skutečně natrénuje tolik, kolik je napsáno na papíru. V roce
2003 se dostavují první velké úspěchy. Jana
získává titul mistryně České republiky v dloupokračování na str. 4
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LETNÍ DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
Letošního již 5. ročníku „Dětské olympiády“ se zúčastnilo celkem
85 dětí a 19 dospělých. Za krásného slunečného počasí mohli všichni
soutěžící srovnat své síly a zkusit zdolat osobní rekordy v následujících
disciplínách:
běh na 30, 50 m, skok do dálky, hod gumákem, skoky v pytlích, hokejbal - střelba na branku (chlapci), kuželky (dívky), hod na válečky a
basketbal (hod na koš).Troufám si říci, že všichni - včetně rodičů – ze
sebe vydali to nejlepší a také za to byli odměněni. Menší ceny byly připraveny pro všechny soutěžící. Vítězové pak byli dekorováni medailemi, dostali diplomy a mohli si vybrat z cen připravených pro ty nejlepší.
Protože ale snaha a zápal nejsou měřitelné, nejlepšími - a vlastně vítězi byli všichni, kdo se zúčastnili.
Děkuji tímto Obci Ledenice za finanční příspěvek a Keramice Kodytek, JČP a SK Dynamo za věcné ceny.
Sportu zdar a těšíme se na příští - již 6. ročník.
(Leona Strouhová)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
kluci
předškolní
1. Strouha Ondra
2. Capl Filip
3. Kubín Josífek
4. Mrkva Míša
5. Čouza Tobiáš
6. Hinterhölz Vašík
1-2. třída
1. Volf Marek
2. Gabriška Tomáš
3. Drobil Dominik
4. Votruba Honzík
5. Mráz Honzík
6. Dědič Roman
3-4. třída
1. Mrkva Lukáš
2. Duda Aleš
3. Hejda Dan
4. Kalousek Michal
5. Záškoda Petr
6. Šrajer Vašek
5 -7. třída
1. Volf Matěj
2. Michner Michal
3. Matuška Jan
4. Sudek Lukáš
5. Vrzal František
6. Svoboda Dominik

holky
1. Hejdová Klárka
2. Sporerová Verča
3. Fraňková Kristýna
4. Horáčková Aneta
5. Hořejšová Káťa
6. Hrdinová Daniela
1. Lukschová Bára
2. Dastichová Štěpánka
3. Kubínová Marjánka
4. Švarcová Karolína
5. Straková Hanička
6. Dudová Terezka
1. Kalousková Natálka
2. Dastichová Magda
3. Troblová Nikolka
4. Benediktová Eliška
5. Jiráčková Míša
6. Kyliánová Anička
1. Egnerová Michaela
2. Čermáková Veronika
3. Pecková Veronika
4. Hoštičková Zuzana
5. Bušková Hana
6. Benedová Zuzana

Slavoj Ledenice
oddíl kopané
www.slavoj-ledenice.wz.cz
Máme za sebou prvních šest kol a vedeme tabulku OP mužů o bod před rezervou Týna.
Před sezónou jsem psal o tom, že
máme dost těžký los, ale kluci úvod zvládli bravurně.
Postupně porazili Srubec, Hlubokou B, Nové Hrady, Borovany
a Žabovřesky. První ztráta přišla v sobotu 23. září po remíze 1:1
s Akrou ČB. V dalších zápasech jedeme do H. Stropnice, na Loko,
doma hrajeme se Sedlcem a venku v Týně. Na patnácti brankách
v síti soupeřů se podíleli:
Peter 5 branek, Kučera 4 branky, Pavlík 3 branky, Lamáček 2
branky a Holomel M. 1 brankou.
(Z.V.)
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ÚSPĚCHY LEDENICKÝCH SPORTOVCŮ
dokončení ze str. 3
hém triatlonu a vyhrává pohár
v dlouhém triatlonu.V duatlonu
se umisťuje na 3. místě. Je to
také rok s první účastí na mezinárodním závodu - IRONMAN
FRANKFURT – kvalifikační
závod na Hawai (start přes
2000 závodníků a 100 tisíc diváků) – do cíle Jana dobíhá na
11. místě.
Sportovní sezónu 2004 byla
nucená vypustit, protože se jí
v srpnu narodil syn Tomáš.
Jediným cílen pro nadcházející sezónu 2005 bylo opět se
dostat mezi triatlonovou špičku. Což se jí nepochybně podařilo.
Do letošního roku vstupovala s cílem vybojovat účast ve světovém
mistrovství na Hawaii. Účast na tomto klání znamená splnění snu
každého triatlonisty, protože neexistuje slavnější a proslulejší závod
ve světě triatlonu. V červencovém kvalifikačním závodu IRONMAN
v ZÜRICHU, kde závodila v kategorii žen 30-35 let obsadila 2. místo
s celkovým časem 10 hod. a 14 min. Mezi 157 startujícími ženami byla
12. a z celkového počtu 1597 všech závodníků obsadila velmi pěkné
225. místo. Na tento závod se kvalifikovala jako historicky první Jihočeška.
V době vydání tohoto článku bude Jana již na cestě na Hawai, kde
se bude muset nějaký čas aklimatizovat a trénovat, než 21. října nastoupí ke svému životnímu závodu.
Před odjezdem bylo nutné řešit nepříjemné otázky financování cesty
na Hawai. I když Jana bude reprezentovat Českou republiku, musí si
sama uhradit veškeré náklady spojené s cestováním, pobytem i závodem samotným. Český svaz triatlonu bohužel nemá finanční prostředky
na to, aby alespoň své vrcholové sportovce finančně podpořil. Jana proto musela hledat sponzory, kteří by jí pomohli náklady na závod financovat, ale větší část si musí zaplatit sama z rodinné kasy.
V závěru článku je nutné uvést, že největší oporou pro Janinu sportovní kariéru je především její rodina a hlavně manžel Pavel, který se
Janě při závodech stará o veškerý servis a zázemí, ale také babičky a
dědečkové, kteří se celoročně střídají při hlídání malého Tomáška a
Janě tak umožňují, aby se věnovala přípravě.
Popřejme ji mnoho sil a úspěchů na tomto vrcholném setkání nejlepších triatlonistů světa.
(J.K.)

A CO JE VLASTNĚ TRIATLON?
Český název trojboj
Zdrojem inspirace pro vznik triatlonu byly v sedmdesátých letech
20. století tzv. testy přežití, které provozují záchranáři ve Spojených
státech.
V roce 1989 byla založena Mezinárodní unie určená pro triatlon.
Roku 2000 se poprvé objevil na olympijských hrách v Sydney.
Triatlon se skládá ze tří vytrvalostních disciplin :
• Plavání
- plave se většinou v přírodních vodách a to stylem, který si závodník sám určí.
- plavecká trať je dlouhá 3,8 kilometrů.
• Jízda na kole - probíhá po silnici, trať určená pro jízdu na kole je
dlouhá 180 kilometrů.
• Běh - poslední disciplínou triatlonu je běh, jehož trať má délku 42,2
kilometrů.
Mezi jednotlivými disciplínami triatlonu musí být přechody co nejrychlejší. To z toho důvodu, aby závodník ztratil co nejméně času, protože se hodnotí celkově dosažený čas.
Pro tento závod se ustálil anglický název IRONMAN (železný
muž) protože v něm dříve závodili pouze muži, ale postupem času,
stejně jako do dalších čistě „pánských“ sportů i sem pronikly ženy.
O změně názvu se však neuvažuje.
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MC LEDŇÁČEK
program na říjen
ČERVENÝ MĚSÍC:

Rozvrh obsazení tělocvičny jednotlivými oddíly
Jako každou sezónu začínají i letos v říjnu svou činnost jednotlivé sportovní oddíly TJ Sokol a
TJ Slavoj.
Všichni ti, kteří chtějí rekreačně sportovat, se mohou přihlásit u cvičitelů jednotlivých oddílů.
Každý je vítán.

Pondělí:
15,15-16,30 hod.
16,30-18,00 hod.
18,00-20,00 hod.
20,00-21,30 hod.

fotbal – přípravka kadeti ( p.M.Martan-TJ Slavoj)
softball děti ( pí. E.Staňková , M.Hoštičková – TJ Sokol)
kopaná-muži ( TJ Slavoj )
aerobic ženy ( pí. P.Horáčková, V. Vostracká – TJ Sokol)

Úterý:
15,15-16,00 hod.
16,00-17,00 hod.
17,00-19,00 hod.
19,00-20,00 hod.
20,00-22,00 hod.

softball ( RNDr.H.Korčáková,CSc.-TJ Sokol)
žactvo 1.tř. ( pí.J.Jordanovová, J.Volfová-TJ Sokol)
rytmika dívky ( pí. S.Pelikánová, V.Matušová-TJ Sokol)
jóga, rehabilitační cvičení (pí. A.Nováčková, J.Votrubová-TJ Sokol)
odbíjená muži ( TJ Slavoj)

Středa:
15,30-16,30 hod.
16,30-17,30 hod.
17,30-19,00 hod.
19,00-21,00 hod.

rytmika přípravka ( Mgr.J.Dastichová- TJ Sokol)
cvičení rodičů s dětmi ( pí.V.Danielová, A.Chadimová-TJ Sokol)
softball ženy (RNDr. H.Korčáková, CSc.-TJ Sokol)
odbíjená - ženy, dorostenky ( TJ Slavoj)

Čtvrtek:
15,15-16,15 hod.
16,15-17,30 hod.
17,30-19,00 hod.
19,00-20,00 hod.
20,00-22,00 hod.

fotbal kadeti (p.M.Strouha, J.Čech- TJ Slavoj)
kopaná dorostenci ( p. M.Štěch-TJ Slavoj)
kopaná muži ( TJ Slavoj)
aerobic – starší žákyně (pí. P.Horáčková, V.Vostracká-TJ Sokol)
odbíjená muži (TJ Slavoj)

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

softball nadhazovači ( RNDr.H.Korčáková,CSc.-TJ Sokol)
softball kadeti B ( RNDr.H.Korčáková, CSc.-TJ Sokol)
softball kadeti A ( RNDr.H.Korčáková, CSc.-TJ Sokol)
softball ( RNDr.H.Korčáková, CSc.-TJ Sokol)
odbíjená muži Ohrazení (Ing. Fr. Lang)

Sobota:
10,00-12,00 hod.
13,30-15,00 hod.
15,00-16,30 hod.
16,30-18,30 hod.
18,30-20,00 hod.

odbíjená ženy – (pí.D.Švaňová -TJ Slavoj)
badminton děti – (Mgr.M.Dudová-TJ Sokol)
sálová kopaná muži (p.A.Kadleček-TJ Slavoj)
odbíjená ženy starší ( pí. J. Švaňová – TJ Slavoj)
kopaná muži Zborov ( p.Fr.Vazač- TJ Sokol)

Neděle:
10,00-12,30 hod.
13,30-15,30 hod.
15,30-17,30 hod.
17,30-19,00 hod.
19,00-20,30 hod.

softball – kadeti A + B + nadhazovači
(RNDr.H.Korčáková CSc.-TJ Sokol)
sálová kopaná muži ( Mgr.Vl.Šesták-TJ Slavoj )
sálová kopaná muži st. ( p.M.Tichý, J.Čech -TJ Slavoj )
badminton dospělí (Mgr.M.Dudová, J.Votrubová-TJ Sokol)
softball muži( (RNDr.H.Korčáková CSc.-TJ Sokol))

BABY CVIČENÍ
Milí rodiče,
Přijďte se svými dítky opět mezi nás.
Cvičíme každou středu 16.30 – 17.30 hod v ledenické sokolovně.
Program je přizpůsoben jak batolátkům, tak předškolákům.
Těšíme se na vás a srdečně přivítáme i nové tváře.

každý měsíc bude mít svou barvu, která nás
bude provázet básničkami, písničkami i našimi hrami.
Pozor, od října se scházíme v úterý, místo
pondělků!!!

Ó Úterý 3.10.

16.30-17.30
Zahrádka
Přijďte si s námi založit společnou minizahrádku za naším MC. Zasadíme si pár trvalých
bylinek a založíme kompost. Lopatka, motyčky a hrábě pokud možno s sebou ;-)

Ó Čtvrtek 5.10.

10.00-12.00
Volný program (hrajeme si, zpíváme, kreslíme a chodíme na hřiště)

Ó Úterý 10.10.

16.30-17.30
Volný program (hrajeme si, zpíváme, kreslíme a chodíme na hřiště)

Ó Čtvrtek 12.10.

10.00-12.00
Volný program (hrajeme si, zpíváme, kreslíme a chodíme na hřiště)

Ó Úterý 17.10.

16.30-17.30
Volný program (hrajeme si, zpíváme, kreslíme a chodíme na hřiště)

Ó Čtvrtek 19.10.

10.00-12.00
Červená – hrajeme si, zpíváme, kreslíme a
tvoříme s červenou. Pokud možno, přijďte i
červeně oblečeni ;-)

Ó Úterý 24.10.

16.30-17.30
Volný program (hrajeme si, zpíváme, kreslíme a chodíme na hřiště)

Ó Čtvrtek 26.10.

10.00-12.00
Hudební hrátky – přijďte si vyrobit jednoduché hudební nástroje z toho, co doma najdete a
společně si zahrát a zazpívat.

Ó Úterý 31.10.

16.30-17.30
Výroba lucerniček z dýní – vyrobíme si hezké,
popravdě „halloweenské“ dekorace nejen do
zahrádky.
MC Ledňáček
Sídlo: bývalá kotelna za hospodou Na Plácku
– nízká budova s vysokým komínem
Tel.: 728 889 616, mclednacek@seznam.cz
Během otevírací doby je přístupné iPracoviště
(PC se sadou MS Office a vysokorychlostním
připojením k internetu), jinak po dohodě (viz
telefon a email výše)
Poplatky za iPracoviště: 20Kč/hod, členové
zdarma (členský poplatek 120Kč/rok)

Ó 5.10. od 11.00 do 11.30 hod začíná pravidelný program
S písničkou a tanečkem uděláme radost
všem
Program pro naše nejmenší, kde se naučí pomocí říkanek, písniček a tanečků lépe vnímat
své tělo a rozvíjet své řečové a hudební dovednosti. Vede Vlaďka Danielová
Poté každých čtrnáct dní (tzn. 19.10., 2.11.
atd.) v obvyklém čase.
Kde: MC Ledňáček
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Léto a sport
v Ohrazení
MO ČRS Ledenice
pozvánka na výlovy
a podzimní činnost rybářů
Ó od čtvrtku 14.9.2006
(pak každý čtvrtek)
- zahájení rybářského kroužku mládeže
- od 16 hod. u klubovny MO ČRS (Lazna)

Ó pátek 6.10.2006
- členská schůze MO ČRS Ledenice
- od 18 hod. (U Králů)
Ó sobota 14.10.2006
- výlovy Kačerovec, D. Hradský, H. Hradský
- sraz v 7 hod. u Kačerovce
Ó sobota 21.10.2006
- výlovy Parčák, Parčáček
- sraz v 7 hod. u Parčáku
- posezení, hudba, občerstvení
Ó sobota 28.10.2006
- dolovná
- od 19:oo hod. v klubovně MO u Lazny
- pro členy a rodinné příslušníky MO

Regionální „růžový“ bazar
aneb
vše pro děti a jejich mámy
1. - 3. listopad 2006
Borovany, Nové Hrady,
Ledenice
Mateřská centra v regionu Sdružení Růže
(Borovany, Ledenice, Nové Hrady) pořádají
podzimní regionální putovní bazar oblečení,
hraček, kočárků a jiných věcí pro děti a jejich
mámy.
Zboží do bazaru se bude přijímat ve všech
třech městech, všechny věci z regionu se shromáždí do jednoho putovního bazaru, který se
postupně uskuteční v Borovanech, Nových
Hradech a Ledenicích.
(Cenu prodávaného určí majitel, v případě
prodeje si pořadatel účtuje 5 Kč/kus.)

Příjem věcí do prodeje:
• Borovany
30.10. 2006, 9:00 – 18:00
a 31.10. 2006, 9:00 – 12:00,
klubovna v Podzámčí
• Nové Hrady
30. 10. 2006, 10:00 – 11:30 a 15:00 – 16:30
klášter Servitů (bývalá knihovna v přízemí)

Průběh letošního léta by se dal zhodnotit
„Z extrému do extrému“, nebo slovy klasika
mistra Hrušínského ve filmu Rozmarné léto:
„Tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastný“. Prostě z tropického července skokem do
říjnových plískanic v srpnu. Přesto se nám
v Ohrazení sportovně dařilo a všechny naplánované akce zdárně a bez úrazu proběhly.
První prázdninový volejbalový turnaj „O
NOČNÍ VÁZU“ se konal v noci ze soboty na
neděli 29.7. Hrálo 42 volejbalistů v sedmi losovaných družstvech ve vzácné početní shodě
hráčů a hráček. Týmy byly výkonnostně velmi
srovnatelné a zápasy hráčsky i divácky poutavé. Předání cen pak proběhlo v 08. hodin přímo na kurtu. Zasloužený ohlas mělo trestné
kolečko po čtyřech, které jako pokání předvedl Kuba Tošner, vyhlášený největším
ohráblem a kazbundou turnaje.

Trestné kolečko Kuby Tošnera

vyhrál pořadatel Míra ve dvojici s mladým
Sebastiánem Maxou, kteří zápasy prošli naprosto suverénně. Pevně věřím, že si tento turnájek nejpozději za rok zopakujeme, zájem o
něj bude ještě vyšší a místní nohálisti prokáží
poněkud větší umění.
Druhou sobotu v září proběhl na kurtu
v Ohrazení tradiční volejbalový turnaj „O
FLAŠKU OKUREK“. Letošní ročník byl poněkud
„kapesnější“ – za účasti
„pouze“ 8 smíšených
týmů, neboť velký turnaj se
hrál v Ševětíně a v Č.B.
turnaj v beach volejbalu.
První místo obsadilo
družstvo „PAVOUCI“ z Č.
Budějovic. Ohrazení reprezentovala 2 družstva,
která skončila na 4. a 5.
místě. Je jen škoda, že se
mezi místními zájem o volejbal vytratil a Ohrazení
Dětští účastníci badmintonového turnaje
dnes reprezentují především hráči z Č.B. a okolí.
12.8. následoval turnaj určený volejbaloCelkem pěknou akcí bývalo badmintonové
vým odrostencům „STAŘÍ PARDÁLOVÉ“, „ROZLOUČENÍ S LÉTEM“, které jsme tento
kterého se stejně jako loni zúčastnilo 20 hráčů rok uspořádali v neděli 10. září. Této akce pro
ve 4 družstvech. Bohužel se letos nezúčastnil děti se bohužel účastní stále méně zájemců a
nikdo z Ledenic, ale i tak to byl velmi pěkný tak se utkaly pouze 4 dětské dvojice. Palmu
sport, do kterého začalo pršet až odpoledne při vítězství (diplom a medaili) si odnesli bratři
vyhlašování výsledků. Vítězné družstvo vedla
Matouš a Lukáš Sudkovi z Ledenic. Odpolednahrávačka Lenka Hůnová, přesto ale nebylo
ne prověřilo své badmintonové dovednosti 6
poražených.
Po několika letech Ohrazeňské nohejbalo- párů dospělých ve smíšené čtyřhře. Jako nejvé stagnace uspořádal o týden později hostin- větší kamarádi s větrem a současně nejšikovský Miroslav Feller pro místní zájemce velmi nější byli dle dosažených výsledků
pěkný nohejbal. Sešlo se 6 dvojic, které hrály vyhodnoceni manželé Svobodovi z Ohrazení.
každý s každým o zajímavé ceny. Překvapivě
František Lang
• Ledenice
30. 10. 2006, 9:00 – 18:00 a
31. 10. 2006, 9:00 – 12:00, MC Ledňáček

Prodej:
• Borovany:
1. listopad, 9:00 – 18:00
klubovna v Podzámčí
V rámci bazaru bude zajištěn dětský koutek
s hlídáním dětí a připravena malá kavárnička
s čajem, kávou a zákusky
• Nové Hrady:
2. listopad, 10:00 – 11:30 a 15:00 – 16:30
klášter Servitů (bývalá knihovna v přízemí)
• Ledenice
3. listopad, 9:00 – 18:00, sál u Králů

Během prodeje bude zajištěno občerstvení a
pro děti koutek na hraní

Výdej neprodaného a vyúčtování:

• Borovany
6.11., 9:00 – 18:00, klubovna v Podzámčí
• Nové Hrady
6. 11., 10:00 – 11:30 a 15:00 – 16:30
klášter Servitů
• Ledenice
6. 11., 9:00 – 18:00, MC Ledňáček
Informace podá Jana Oesterreicher Malíková (MC Borovany), mobil: 775 324 993
e-mail:
Projekt „Mámy buďme pospolu aneb založení
a provoz mateřského centra“ je podpořen
z programu Leader+.
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Bolí Vás záda?
Cítíte se vyčerpaní a stresovaní?
Na chvíli se zastavte a dopřejte si

M A S Á Ž
BAŇKOVÁNÍ

PARAFÍN

Služby od 100,- Kč
Nabízím:
- příjemné a klidné prostředí
- parkování bez „botičky“
- permanentky a poukázky na masáže
za zvýhodněné ceny – vhodné jako dárek

Veronika BOROVKOVÁ, Hůrka 128, Nová Ves u ČB
Provozní doba: PO – PÁ 15 – 19 hod.
TEL. : 607 736 396

MANDA
LEDENICE

UHELNÉ SKLADY

prodej všech druhů písků, drtí,
maltařských směsí - možno i s dopravou

Rozvoz uhlí zdarma dle Vašich
požadavků našimi auty

UHELNÉ SKLADY
LEDENICE NABÍZEJÍ:

Nabízíme:
uhlí hnědé, černé, brikety,
koks

• kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných

pánví BÍLINA – LEDVICE do Ledenic
zaplachtovanými kamiony
• černé uhlí
• hnědé komořanské uhlí
• brikety i pytlované
• rozvoz uhlí zdarma při množství nad 10q

UHELNÉ SKLADY LEDENICE
- TEPLO VAŠEHO DOMOVA.
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí - pátek 7 – 17 hod.
sobotní prodej a rozvoz 7 – 12 hod.
Manda Antonín, Ledenice 515, PSČ 373 11
tel.: 387 995 427, 607 100 980

BOROVANY

Pásovým dopravníkem Vám uhlí složíme
přímo do sklepa nebo na jakékoliv
Vámi určené místo
Nedřete se zbytečně, nechte těžkou
práci se skládáním uhlí na nás.
Rychle, čistě a bez námahy.

Na Vaše objednávky se těšíme na telefonu:
387 981 235
720 422 144
Objednávky a rozvozy uhlí
Po – SO 7.00 – 15.00 hod.

8

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

TURNAJ V BULCE

říjen 2006

NE

PŘ

Po jarním turnaji se chystá podzimní klání v karetní hře „bulka“.
Přijďte si zahrát v sobotu 21. října 2006 do kavárny Na Plácku.
Bude se hrát 3 korunová bulka 3 kola po 1 hodině.
Začátek ve 14 hod., prezentace ½ hod. předem.
Ceny a občerstvení pro každého.
Všechny hráče zve Pavel Holomel

•
•
•

NĚ

TE

CA Ing. Jitka Šafratová

www, e-mail, VOIP
IT architektura pro vaši firmu,
podnikání

DRAKIÁDA

Na Zahradách 495
373 11 Ledenice

Sobota 14. říjen 2006 ve 14 hodin
sraz u fotbalového hřiště v Ledenicích
pořádá:
komise pro mládež, kulturu a sport
¡ odměny pro všechny
¡ po skončení soutěže opékání špekáčků!
¡ srdečně zveme s dětmi i rodiče

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

•

LÉD

servis - prodej počítačů

• 200,- Kč: Pentium 3 350-500 MHz, 128 Mb
•

EH

RAM, 2-6 Gb Harddisk, CD-ROM
500,- Kč: Sempron 700-850 MHz, 256 RAM,
20-40 Gb Harddisk, CD-ROM, 32 Mb grafická karta
800,- Kč: Athlon 1000-1600 MHz, 256-512
Mb RAM, 40 Gb Harddisk, CD-ROM, 64 Mb
grafická karta
200,- Kč: 15“ monitor Philips
500,- Kč: 17“ monitor, plochý
8.500,- Kč: nový počítač AMD Sempron
2800+, 512 Mb RAM, 80 Gb SATA disk,
DVD-ROM, 128 Mb Nvidia GeForce 5200 FX
a jiné nové počítače

www.smiling.cz
Antonín Chadima, tel.: 607 969 045

Ó Nabídka lyžařských zájezdů
Ó Zájezdy za teplem a exotikou

po celém světě
Ó Bad Fussing 590,- Kč

(vstup + doprava),

Při dešti se drakiáda nekoná.
Náhradní termín bude včas zveřejněn.

+14 Kč pojištění
- odjezd 14.10.2006 též z Ledenic

tel., fax 38 79 95 407
a mobil 602 96 94 92
E-mail: ck-safratova@vol.cz

Ing. Kateřina DVOŘÁKOVÁ

zeměměřič
Ó vytyčení staveb
Ó geometrické plány

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á

Ó oddělení pozemků

Ing. Miroslav K a d l e č e k

Ó výškové a polohopisné podklady

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

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

Ó vytyčení hranic pozemků

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

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

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

LEDENICKÝ

www.ledenice.cz

e-mail: radnice@ou.ledenice.cz

vydává OÚ Ledenice

tel. è.: 038-799 53 57

fax: 038-799 52 48

ROUSEK
Vrcov 52
Tel. č. 608 761 236

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

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

zpravodaj

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů.
„ MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

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.

