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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Ze zasedání Rady obce ze dne 27.6.2007
Rada obce doporučuje:
 zastupitelstvu obce schválit zadání dodávky stavby „Tribuna – softbalové hřiště“
(výroba a montáž) dle cenové nabídky firmě Zámečnictví Antonín LEYER Lišov
Rada obce jmenuje:

 členy do komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na zhotovitele stavby „Oprava budovy občanské vybavenosti v Ohrazení“ ve
složení: Jan Čížek, František Jelínek a Jiří
Beneda
Rada obce vzala na vědomí:

 návrh Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR na
poskytnutí účelové dotace obci Ledenice
na rok 2008 ve výši 2 mil. Kč na pořízení
cisternové automobilové stříkačky v rámci
reprodukce požární techniky pro jednotku
požární ochrany v Ledenicích
 petici občanů sídliště Na Oborách z důvodu
neoprávněného užívání veřejných prostranství k podnikání Štefana Holuba. Petice
bude postoupena Městské Policii Třeboň
k prověření skutečného stavu v sídlišti Na
Oborách
Rada obce schválila:

 návrh SDH Ledenice na uspořádání akce
„Den spolků“ při příležitosti 130-tého výročí založení SDH Ledenice s tím, že na
tuto akci bude z obecního rozpočtu uvolněna částka max. 25.000,- Kč dle předložených účetních dokladů
 finanční příspěvek SDH Zborov ve výši
2.000,- Kč na uspořádání kulturní a sportovní akce při příležitosti zborovské pouti.
Finanční příspěvek bude proplacen starostovi SDH Zborov Ing. Michalu Vazačovi
na základě předložených účetních dokladů

POHLED Z KOSTELNÍ
VĚŽE NA HORNÍ NÁMĚSTÍ
(1969)
Krásný celkový pohled z kostelní věže na horní
náměstí. Kašna je ještě opatřena dřevěným
bedněním, aby nedocházelo k zanášení vody
nečistotami, okolo pomníku padlým se dosud
nachází okrasný parčík a domy u silnice čekají
na modernizaci svých fasád.

POZVÁNKA
na V. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
LEDENICE
Středa 19.9.2007. Začátek 18 hod.
Zasedací místnost
Obecního úřadu v Ledenicích

Ze zasedání Rady obce ze dne 11.7.2007
Rada obce schválila:
 cenovou nabídku firmy Oknotherm spol.
s r.o. Kaplice na dodávku a montáž 3 kusů
plastových oken včetně ochranných sítí proti
hmyzu do prostor školní vývařovny v souladu hygienickými předpisy v budově Mateřské školy Ledenice ve výši 38.206,- Kč
 poskytnutí finančního příspěvku ve výši
4.000,- Kč SDH Ledenice pro oddíl dorostenek za reprezentaci Jihočeského kraje na
Mistrovství ČR mladých hasičů ve Zlíně ve
dnech 7. - 8.července 2007. Finanční příspěvek bude zaslán na účet SDH Ledenice
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
pokračování ze str. 1
 poskytnutí finančního příspěvku ve výši
4.000,- Kč oddílu mladých hasičů ZOO pro
oddíl dorostenců za reprezentaci Jihočeského kraje na Mistrovství ČR mladých hasičů
ve Zlíně ve dnech 7. – 8. července 2007. Finanční příspěvek bude zaslán na účet SDH
Ohrazeníčko
Rada obce vzala na vědomí:
 informaci 1.JVS a.s. (provozovatele vodovodu) o povinnosti platit vodné a stočné za
odebranou vodu pro účely hasičských soutěží, sportovních akcí, kulturních akcí, dětských dnů… atd., vyjma čerpání vody při
požárním zásahu. Rada obce pověřuje starostu obce tuto informaci předat všem SDH
v Ledenicích a osadách
Rada obce projednala:
 žádost p. Milana Kadlečka o prodej obecní2
ho pozemku č. 2117/16 o výměře 351 m
(trvalý travní porost) a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku za
2
smluvní cenu 20,- Kč/m .
Ze zasedání Rady obce ze dne 25.7.2007
Rada obce schválila:
 zadání prací firmě Zemní práce Libor Vanda Borek v rozsahu:
a) oprava odtokových vpustí a čištění stok
podél místní komunikace v k.ú. Zaliny
v rámci protipovodňových opatření
b) oprava lesní cesty v k.ú. Zborov v délce
cca 1200 m
 nabídku od firmy KP Network spol. s r.o.
Č.Budějovice na převedení telefonních čísel pevných linek obce Ledenice při použití
VoIP v síti shora uvedené firmy s tím, že investiční náklady budou činit 29.000,- Kč
s návratností cca 5 měsíců v úsporách na
měsíčních paušálech a hovorném
 nákup 2 ks stavebních buněk, které budou
umístěny u rybníka „Pazdernický„ v k.ú.
Zaliny. Buňky budou sloužit pro potřeby
SDH Zaliny a na jejich užívání bude mezi obcí
Ledenice a SDH Zaliny uzavřena smlouva
Rada obce vzala na vědomí:
 zprávu České školní inspekce o inspekci
v ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice ze dne 19.6.2007
zaměřené na hodnocení podpory výchovy
ke zdraví se závěrem: „Podpora procesu výchovy a vzdělávání zaměřeného na rozvoj
fyzického a duševního zdraví žáků má příkladnou úroveň. Postup školy je plánovitý,
výsledky činností jsou vyhodnoceny a
slouží k dalšímu rozvoji prevence. Činnost
školy je příkladem dobré praxe“
Rada obce předjednala:
 rozpočtovou změnu č. 3/1 pod čísly 49 až
71 za období červen – červenec 2007 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce
Ze zasedání Rady obce ze dne 8.8.2007
Rada obce schválila:
 cenovou nabídku firmy DOPRASTAV-CB
pro stavbu softbalového a fotbalového hřiště v rozsahu: profilování plochy hřiště včetně dovozu a hutnění chybějící zeminy cca









2000 m doplnění drenáží včetně osypu
štěrkem a zakrytí geotextilií cca 200 m
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu železobetonového
rámového propustku v rámci vodního díla
„Protipovodňový obtokový kanál Ledenice
– úsek Budějovická – Trocnovská ulice
v k.ú. a obci Ledenice“ s ČR-Zemědělská
vodohospodářská správa Brno. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou
smlouvu o smlouvě budoucí kupní na stavbu vodního díla „Protipovodňový obtokový
kanál Ledenice – úsek Budějovická – Trocnovská ulice v k.ú. a obci Ledenice“ s tím,
že budoucí prodávající (obec Ledenice)
prodá budoucímu kupujícímu (ČR ZVS
Brno) části pozemků dotčených stavbou
výše uvedeného vodního díla, po jeho dokončení a na základě geometrického plánu
organizační řád Obecního úřadu Ledenice
platný od 1.9.2007 na základě zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ust.
§ 102, odst. 2, písm. f), j), o)
návrh textu na pamětní desce Mstislava
Rostropoviče: „V letech 1957, 1958, 1960 a
1997 navštívil Ledenice MSTISLAV
ROSTROPOVIČ (*1927 +2007) světově
proslulý ruský violoncellista a dirigent u
příležitosti 50. výročí jeho první návštěvy
věnuje obec Ledenice 10.12.2007

Rada obce se seznámila:
 s odbornou studií zpracovanou Ing. Vladimírem Šlechtou na odkanalizování rodinných domů v ulici 5.května Ledenice včetně
orientačních nákladů na uvedenou stavbu
Rada obce vzala na vědomí:
 nabídku 1.JVS a.s.ze dne 2.8.2007 na zpracování projektové dokumentace na prodloužení vodovodu na parcely 649/2 a
982/3 v k.ú. Zaliny včetně vyčíslení orientačních nákladů na uvedenou stavbu.
1. Rada obce ruší usnesení č.148 ze dne
20.10.2004
2. Rada obce schvaluje pouze úhradu za
zpracování projektové dokumentace dle nabídky 1.JVS a.s. ve výši 58.072,- Kč z rozpočtu obce
Rada obce rozhodla:
 na základě výběrového řízení a doporučení
komise pro výběr uchazečů na funkci vedoucí sekretariátu starosty obce o zařazení
paní Jany Fukové na tuto funkci od
1.9.2007
 v rámci schváleného nového organizačního
řádu OÚ Ledenice o úpravě pracovní doby
pracovnice matriky a evidence obyvatel na
2/3 pracovní úvazek od 1.9.2007 s tím, že
úřední hodiny (pondělí a středa) na tomto
úseku zůstanou zachovány.
Pracovní úvazek:
PO 07.30 – 17.00
ÚT 07.30 – 14.00
ST 07.30 – 17.00
ČT 07.30 – 14.00
PÁ ———
 v rámci schváleného nového organizačního
řádu OÚ Ledenice o přijetí sl. Petry Klímové na místo sekretářky starosty obce na 2/3
pracovní úvazek od 1.9.2007 s tří měsíční
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zkušební dobou.
Pracovní úvazek :
PO 07.30 – 17.00
ÚT 07.30 – 14.00
ST 07.30 – 17.00
ČT 07.30 – 14.00
PÁ ——Ze zasedání Rady obce ze dne 22.8.2007
Rada obce doporučuje:

 zastupitelstvu obce ke schválení prodej
obecních nájemních bytů domu č.p. 424 Na
Oborách a za tímto účelem ukládá starostovi obce:
1. Zajistit vyhotovení znaleckého posudku
s přihlédnutím k současným tržním cenám
a potřebě investic do oprav domu
2. Projednat s Advokátní kanceláří JUDr.
Hrubý vypracování rozdělení bytových
jednotek (prohlášení vlastníka)
3. Projednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převod zastavě2
ného pozemku č. KN st. 524 (171 m ) do
vlastnictví obce Ledenice
4. Vhodným způsobem projednat se současnými nájemci bytů záměr obce, týkající
se převodu bytových jednotek do osobního
vlastnictví
 zastupitelstvu obce schválit prodej části
pozemku parc.č. 4651/3 jehož celková vý2
měra je 62 m před domem č.p. 126 žadateli
Günterovi Wörndlovi (vlastníku č.p. 126)
s tím, že obec nechá geometrickým plánem
oddělit část pozemku za účelem výstavby
chodníku.
Rada obce schválila:

 pronájem části veřejného prostranství na
náměstí v Ledenicích na provoz pouťových
atrakcí na ledenické pouti v r. 2008 žadateli
p. Emilu Falchsovi
 jednostranné zvýšení nájemného v obecních bytech s regulovaným nájemným od
1.1.2008 dle ustanovení zákona č.
2
107/2006 Sb. ve výši 19,65 Kč/m podlahové plochy měsíčně.
S novými nájemci bytů se sjednává smluvní nájemné o 20% vyšší než regulované
2
nájemné v daném bytě za 1 m podlahové
plochy příslušného kalendářního roku.
Rada obce projednala:

 žádost paní Herrmannové o obnovení cesty
k rekreačním objektům na obecních pozemcích PK 2467 (KN 1083) a PK 1378
v k.ú. Zborov. Rada obce nedoporučuje obnovu cesty z těchto důvodů:
cesta zakreslená v mapě jako PK č. 2467
fakticky neexistuje¨v evidenci nemovitostí
je cesta (PK 2467) vedena jako orná půda
pod parc.č. KN 1083 (celková výměra
2
134051 m ). Celý pozemek KN 1083 obhospodařuje zemědělská firma AGROM
Zborov na základě nájemních smluv
s vlastníky. Tato zemědělská firma nemá o
obnovení cesty zájem.
Rada obce Ledenice nesouhlasí

 s uvolněním finančních prostředků na vynětí pozemku PK 2467 a PK 1378 ze zemědělského půdního fondu.
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Informace ze školy OBEC LEDENICE
pro školní rok
INFORMACE ÚŘADU
2007 – 2008
Úřední dny pro veřejnost: pondělí a středa

Organizace školního roku 2007 – 2008

• Zahájení školního roku:
pondělí 3. září 2007
• Podzimní prázdniny:
čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007
• Vánoční prázdniny:
od 22. prosince 2007 do 2.ledna 2008
posledním vyučovacím dnem roku 2007 je
pátek 21. 12.
vyučování v roce 2008 začne opět ve čtvrtek 3. ledna
• Konec prvního pololetí:
čtvrtek 31. ledna 2008
• Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2008
• Jarní prázdniny:
11. února – 17. února 2008
• Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 20. a pátek 21. března 2008
• Konec druhého pololetí:
pátek 27. června 2008
• Hlavní prázdniny: od soboty 28. června do
neděle 31. srpna 2008
• Školní rok 2008 - 2009 začne
v pondělí 1. září 2008

Kontakty a obsazení školy
• Ředitelství:
budova ZŠ na náměstí, tel. 387 995 365
• E-mail kancelář: skola@zs.ledenice.cz
• E-mail ředitel školy: j.cukr@zs.ledenice.cz
• E-mail zástupce ředitele školy:
j.kubickova@zs.ledenice.cz
• Pavilon 1. – 4. ročník: tel. 387 995 451
• ZUŠ: vedoucí Mgr. Petr Špatný,
tel. 387 995 625
• MŠ: vedoucí Hana Fyrbachová,
tel. 387 995 201,
e-mail: skolka@zs.ledenice.cz
• Školní družina: Marie Špulková,
tel. 387 995 261,
e-mail: druzina@zs.ledenice.cz
• Školní jídelna: vedoucí Jitka Čechová,
tel. 387 995 328,
e-mail: jidelna@zs.ledenice.cz
• Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Hůdková,
e-mail: n.hudkova@zs.ledenice.cz
Základní škola
Třídní učitelé:
Počet žáků

úřední hodiny: 07.30 - 11.15 11.45 - 17.00
kontakty: elektronická podatelna na www.ledenice.cz
ústředna 387 995 357, fax 387 995 248
telefon
e-mail
starosta obce
387 995 248
starosta@ou.ledenice.cz
zástupce starosty obce
602 579 013
f.jelinek@ledenice.cz
vedoucí údržby obce
387 995 430, mobil 724 929 770
vedoucí sekretariátu starosty
387 995 357
radnice@ou.ledenice.cz
podatelna
387 995 357
podatelna@ou.ledenice.cz
hlavní účetní
387 885 357
pam@ou.ledenice.cz
účetní, pokladní
387 995 357
uctarna@ou.ledenice.cz
matriční úřad
387 995 357
matrika@ou.ledenice.cz
stavební úřad
387 995 058
stavebni@ou.ledenice.cz
zpravodaj
606 443 518
kultura@ledenice.cz
knihovna a kultura
387 995 437
knihovna@ledenice.cz
Dům pro seniory:
správce DPS a sportovních zařízení 723 801 723
zástupce
606 281 655
pečovatelka v DPS
387 995 416, mobil 777 131 672

Úřad práce – odbor státní sociální podpory v Ledenicích
tel. 387 995 057
úřední den: středa
úřední hodiny: 08.00 - 11.00 11.30 - 17.00
vyřizuje tyto dávky:
přídavek na dítě
sociální příplatek
příspěvek na bydlení
rodičovský příspěvek
porodné
pohřebné
příspěvek na školní pomůcky
příspěvek při převzetí dítěte do vlastní péče
příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči
odměna pěstouna
příspěvek na zakoupení motor.vozidla pro postižené dítě
v pěstounské péči

Učební plány
Vzdělávací program „Základní škola“.
V 1. a 6. ročníku náš nový školní vzdělávací
program. Témata ochrany člověka za mimořádných situací jsou zařazena do tématických plánů některých předmětů na II. stupni
školy.

Základní umělecká škola
Učební plány
Schválené MŠMT pro ZUŠ
Hudební vyučovací obor:
klavír, akordeon, zobcová flétna,
příčná flétna, klarinet, žesťové nástroje,
kytara, zpěv, sborový zpěv
přípravná hudební výchova

Třída

Učitel

E-mailová adresa učitele

1.

Mgr. Dana Iličová

30

d.ilicova@zs.ledenice.cz

2.

Mgr. Alena Kopáčková

27

a.kopackova@zs.ledenice.cz

3.

Mgr. Růžena Kolářová

17

kolaruza@seznam.cz

4.

Mgr. Miloslav Klein

12

m.klein@zs.ledenice.cz

5.

Mgr. Josef Pařízek

27

r.konirova@zs.ledenice.cz

6.

Mgr. Marta Palkosková

17

m.palkoskova@zs.ledenice.cz

7.

Mgr. Vladislav Šesták

22

l.sestak@zs.ledenice.cz

8.

Mgr. Pavel Vaněk

28

p.vanek@zs.ledenice.cz

9.

Mgr. Jana Dastichová

17

j.dastichova@zs.ledenice.cz

Výše úplaty za jedno pololetí:
• individuální výuka 750 – 850 Kč
• přípravná hudební výchova 375 – 425 Kč
• přesná částka bude stanovena podle počtu
přihlášených žáků

Mateřská škola
Výše úplaty za jeden měsíc: 210 Kč
Kapacita MŠ: 50 dětí (naplněný stav)
Provoz: 6,00 – 16,30 hod.

Školní družina
Výše úplaty za jeden měsíc: 100 Kč
Kapacita ŠD: 45 dětí (naplněný stav)
Provoz: ráno 6,00 – 7,40 hod.
odpoledne 11,35 – 16,00 hod

Školní jídelna
Ceny stravného jsou určeny podle normy
potravin a věku strávníků.
Uvedené ceny jsou pro letošní rok.
Celodenní strava v MŠ:
3 – 6 leté děti
26 Kč
7 leté děti
29 Kč
Cena jednoho oběda v ZŠ:
7 – 10 let
18 Kč
11 – 14 let
20 Kč
15 a víc let
22 Kč
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI Borovany – Ledenice
V červenci a srpnu oslavily své narozeniny naše členky:
paní Milada Pokorná z Ledenic
65 let
paní Marta Klečková ze Zborova
65 let
paní Mária Kocarová z Hluboké u Borovan
60 let
paní Růžena Zajíčková z DPS v Borovanech
70 let
paní Vlasta Englmaierová
60 let

O prázdninách byly dvě třídy Základní školy v Ledenicích vybaveny
novým nábytkem.
Náklady ve výši 250.000,- Kč uhradila obec ze svého rozpočtu.

KRONIKA ŽIVOTA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 29.6. 2007. proběhlo v obřadní síni obecního úřadu další vítání občánků do života.
Malé slavnosti se zúčastnilo pět miminek se svými rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky.
Vystoupení s dětmi ze ZUŠ Ledenice připravila pí.učitelka Jitka Dudová. Pan starosta společně s matrikářkou předali maminkám drobné dárečky věnované obecním úřadem a každému
miminku i dárek věnovaný paní Evou Staňkovou ( prodejna textilu Ledenice).
Na fotografii zleva: Vít Bárta z Ledenic, Vilém Stanislav Herda z Ledenic, Jana Křížová
z Ledenic, Jan Hinterhölz z Ledenic, Tomáš Mráz z Ledenic.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se v úterý 14.
srpna 2007 přišli rozloučit s panem Miloslavem Králíkem na jeho poslední cestě.
Děkujeme všem za projevenou soustrast a květinové dary
Poděkování také členům SDH Ledenice
rodina

á Čtyřlístek

Dodatečně přejeme zdraví, štěstí a pohodu a dodáváme:
děvčata – věk není to, v čem pozná se
stáří, když oči věčným mládím září.
Když se srdce umí pousmát, těch vašich
60, 65 a 70 let není vůbec znát.
Za ZO ZPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

čapích fešáků

Takto se vystavovali mladí čápi ještě ve středu 8. srpna na svém hnízdě v Ledenicích. Po řadě
let se opět zdejšímu páru podařilo vychovat čtyři jedince, což je počet poměrně ojedinělý, neboť
ledenický standard býval v nejlepších případech tři mláďata. Všechna čápata už se chystala k odletu, ale nakonec odletěla pouze trojice. Jedno totiž zemřelo během prudké bouřky doprovázené
kroupami večer 9. srpna. Uvidíme, jak úspěšný bude pro naše čápy příští rok.
(jic)

Gratulujeme k jubileu v měsíci září:
70 let oslaví
Marie Kohoutová z Ledenic
75 let oslaví
Věra Klátová z Ledenic
80 let oslaví
Marie Španvirtová ze Zalin
81 let oslaví
Marie Dudová z Ledenic
Marie Pexová z Ledenic
82 let
Lubomír Pompl z Ledenic
85 let oslaví
Marie Kuthanová z Ledenic
86 let oslaví
Marie Čudková ze Zborova
Gratulujeme k jubileu v měsíci říjnu:
75 let oslaví
Jan Mareš z Ledenic
Milada Hlaváčová ze Zalin
Karel Mejta z Ledenic
Marie Trumpfová z Ledenic
Marie Tůmová z Ledenic
80 let oslaví
Jan Tůma z Ledenic
81 let oslaví
Věra Benešová z Ledenic
Alžběta Filipová ze Zborova
82 let oslaví
Miluše Janovská z Ledenic
83 let oslaví
Ludmila Petrášová z Ledenic
88 let oslaví
Marie Jindrová z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Karlou Brůhovou z Ledenic,
zemřela dne 19.7.2007 ve věku 79 let
s paní Marií Hronkovou z Ohrazení,
zemřela dne 25.7.2007 ve věku 81 let
s paní Janou Farkovou ze Zalin,
zemřela dne 7.8.2007 ve věku 52 let
s panem Miloslavem Králíkem z Ledenic,
zemřel dne 8.8.2007 ve věku nedožitých
77 let
s paní Jiřinou Sládkovou z Ledenic,
zemřela dne 9.8.2007 ve věku 79 let
s paní Miroslavou Prachniarovou,
zemřela dne 15.8.2007 ve věku 55 let
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NETRADIČNÍ TURISTICKÉ CÍLE ČESKOBUDĚJOVICKA
Tak se jmenuje knižní prvotina ledenického občana Jiřího Cukra. I když by autora asi
nebylo v Ledenickém zpravodaji nutné představovat, přesto pár slov o něm: Jiří Cukr je
v současné době studentem 3. ročníku archivnictví na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2004 je

ledenickým kronikářem a nejméně 10 let se
intenzivně zajímá o historii naší obce Své poznatky nejen o Ledenicích, ale i okolí pravidelně publikuje na stránkách Ledenického
zpravodaje, dále v Českobudějovických listech, v odborném tisku, na internetu, v loňském roce byl spoluautorem publikace
Ledenice včera a dnes a v červenci letošního
roku si splnil jeden ze svých snů a to vydání
vlastní knihy, nazvané Netradiční turistické
cíle Českobudějovicka.
Téměř tři roky zabrala panu Cukrovi příprava spočívající v návštěvách všech více jak
padesáti míst v knize uvedených, pořízení fotografií a vyhledávání podrobných informací.
Zdlouhavým procesem bylo i vydání knihy a
to především vyhledání vhodného nakladatele. I to se podařilo a tak kniha, která se věnuje
méně známým a mnohdy téměř neznámým lokalitám Českobudějovicka mohla vyjít.
Padesát pět lokalit, pamětních míst i staveb
v knize popisovaných nepatří v návštěvnosti
turistů mezi ty nejnavštěvovanější ani o nich
nejsou psána rozsáhlá knižní díla a tak se panu
Cukrovi podařilo zaplnit jakousi vzniklou mezeru. Mnohé údaje jsou totiž publikované vůbec poprvé, některé po velmi dlouhé době.
Nechybí ani zmínka o ledenickém pranýři,
dělostřeleckém cvičišti, kapličce ve Zborově a
v souvislosti s Janem Žižkou i Mysletínu.
S výjimkou tří míst lze všechna najít i na podrobných turistických mapách.

Kniha vyšla začátkem července a pokud si
ji chcete koupit, měla by být k dostání v kamenných i internetových knihkupectvích,
v informačních centrech našeho regionu a
samozřejmě je k zapůjčení v ledenické knihovně.
Touto knihou však pan Cukr nekončí,
v hlavě má spousty nápadů, které chce ještě
uskutečnit, jenom teď musí na nějaký čas dát
přednost studiu.
(jk)

TIP NA
VÝLET
V Hluboké nad Vltavou
opět poteče
víno a burčák
V Hluboké nad Vltavou se
15. září bude druhým rokem slavit vinobraní, jež připomíná tradici vinařství ze 16. století
v tomto městě, kdy zde byla vysazena první vinice. Snahou pořadatelské společnosti Ekologos
je úspěšně navázat na loňský
premiérový ročník Jihočeských
slavností vína - vinobraní na zámecké vinici. „Slavnosti byly
minulý rok nad očekávání úspěšné, přilákaly do města na 3 000 návštěvníků a bylo vypito několik set litrů burčáku,“ uvedl Jan Šmidmayer
ze společnosti Ekologos.
Letošní ročník, který bude slavnostně zahájen ve 13 hodin na zámecké vinici pod Knížecím Dvorem, se návštěvníkům představí například divadlo Hluboká nad Vltavou se svým vystoupení z muzikálu
Jedna noc na Karlštejně, dětský taneční soubor Romanetto se svým
vystoupením z doby renesance či hudební skupiny Václavanka a
Frankie Žyrnov. Celé slavnostní odpoledne bude obohaceno řadou
soutěží o kupony na ochutnávku vína. Těšit se mohou i příznivci
„prvního vína“, a to burčáku, kterého se letos připravuje 1 000 litrů!
V 17 hodin se centrum dění přesune do hotelu Záviše z Falkenštejna,
kde bude probíhat ochutnávka vín a sýrů za doprovodu cimbálové
muziky Štěpána Hanuše.

Vstup na Jihočeské slavnosti vína v Hluboké nad Vltavou je pro
všechny návštěvníky zdarma. Zváni jsou všichni, nejen znalci a příznivci kvalitního vína. Aktuální informace naleznete na www.hlubokanadvltavou.eu.
Organizátorem celé akce je obecně prospěšná společnost Ekologos,
hlavním partnerem je společnost G-PROJECT. Dalšími partnery akce
jsou Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko, GP Consulting,
CBPS, Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, Hotel Záviš
z Falkenštejna, Divadlo Hluboká nad Vltavou, Farkatéka, časopis Vínorevue a Český rozhlas České Budějovice.
Kontakty:
JUDr. Jan Šmidmayer
Ekologos, o.p.s.
Tel.: 386 353 242, 777 345 376, Web: www.ekologos.eu
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Sezona lodních
modelářů
Tak jako veškeré soutěžní sezónní činnosti
je i ta modelářská v plném proudu. Žáci ledenického klubu po krajském přeboru pořádaném v Ledenicích se zúčastnili nejvyšší
soutěže a to MČR v Duchcově ve dnech
30.června - 1.července. Lukáš Pavel, Martin
Pelouch a Petr Hosnedl přivezli pro Ledenice
velice cenné první místo za týmovou soutěž
rychlostních člunů. Petr dokonce obhájil titul
loňského mistra v sekci NS. I ostatní členové
výpravy se umisťovali velice pěkně a tak děti z
KLoM Ledenice opět dosáhly pěkných výsledků. Čas a práce do nich vložené mají na
konci vždy velice pěkné zúčtování. O tom se
mohl přesvědčit každý, kdo navštívil
pouťovou výstavu v sále U Králů. Byla rozhodně velice pěkná a ukázala práce dospělých
a hlavně dětí.Ukázka toho, že nemají vždy a
všade převahu jenom počítače.Musím poděkovat všem vystavovatelům a návštěvníkům.
Naši stálí sponzoři a návštěvníci této výstavy ukázali, že si nás opravdu cení a
považují.Vybrané vstupné pomůže v práci
dětí, ale i při uspořádání soutěže na rybníce
Lazna v sobotu l. září.
Obecnímu úřadu v Ledenicích,občanům a
našim příznivcům děkujeme. Práce těchto dětí
je v poslední době opravdu velice oceňována a
je vidět, že ledenická veřejnost o nás ví a naše
akce navštěvuje.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz

TJ Slavoj Ledenice
– oddíl kopané
www.
ledenice.estranky.cz
Příprava na novou sezonu byla zahájena
19. července 2007 pod vedením nového trenéra pana Petra Vítovce. Součástí přípravy bylo
sehrání tří přípravných zápasů a tradiční lednický turnaj.
19. ročník za účasti Olešnice, Trhových
Svinů ( I. B třída ), TJ Vltavy ( III. třída ) a domácího Slavoje jsme vyhráli.
Semifinálové dvojice :
• Sj Ledenice – Olešnice 1:0
Branka: Peter
• Trhové Sviny – Vltava 1:2
O 3. místo
• Olešnice – Trhové Sviny 8:2
Finále
• Sj Ledenice – Vltava
3:0
Branky: Peter, Lamáček, Pavlík
Dále byly odehrány přípravná utkání se
Zliví 1:0, Č. Dvory 2:2 a Ševětínem 0:3
Kádr před sezonou opustili na hostování do
Zborova J. Čech a J. Homer, naopak z hostování se vrátil F. Kopecký. Další hostování podepsal V. Gaupmann do Č. Řečice, P. Hinterhölz
na Borek a na přestup odešel M. Tesař do Číměře. Hostování K. Petera se změnilo v přestup, takže jediným hostujícím hráčem v
mužstvu je borovanský T. Novodvorský. Do

Dětský den v Zalinech
Dětský den v Zalinech se jako již každoročně konal první prázdninovou sobotu, tedy
30.06 2007. Tentokrát jsme ho pojali v indiánském stylu.
Začali jsme už den před a to přípravou totemu. Děti přišly převlečené v kostýmech, radostné a plné očekávání, co vše si pro ně
maminky „indiánky“ připravily. Ve dvě hodiny začalo přivítání indiánů a společné posezení u totemu, kde si všechny děti namalovaly
indiánské znaky na obličej. Teprve po takovémto vylepšení vypadaly jejich kostýmy
opravdu věrohodně. K dokonalosti pravé indiánské atmosféry zbývalo už jenom vyzdobení
totemu. Začalo tedy malování všech možných
indiánských motivů na čtvrtky, které se potom
připevňovaly na doposud holý totem. Malování i výzdoba děti moc bavila a přitom mohly
„dovylepšit“ barvami na obličej i své indiánské rodiče.
Po výzdobě následovala řada soutěží, při
kterých se dalo vyhrát mnoho sladkostí. Byla
pro ně připravená střelnice, střelba z luku a lukostřílu, chůze o/na chůdách, skákání v pytli,
chytání rybiček, výroba dobových korálků a

nechyběla ani jízda na koni. Poté byli všichni
odměněni zmrzlinou a mohli se spokojeně těšit na další dobrodružství, což byla CESTA
ZA POKLADEM.
Kolem vesnice byla připravená stezka
s mnoha stanovišti, kde se musely plnit různé
úkoly. Některé z nich byly psány indiánským
písmem, a právě ty byly obzvlášť poutavé, jelikož je děti musely nejdříve rozšifrovat. Celá
trasa trvala asi dvě hodiny a mezi zdolávání
překážek k pokladu patřila i výroba luků a tomahavků, házení oštěpem, hledání živé vody,
házení šišek do kruhu, sestavení si skládacího
panáka z toho, co se kolem právě najde a mnoho jiných činností. Na konci je čekal vytoužený poklad, který ovšem nejprve musely
najít. Nebyl to úkol jednoduchý, ale po velikém snažení a spojení všech sil dohromady
objevily truhlu plnou dárečků a sladkostí.
Na úplném konci dne si všichni pochutnali
na buřtech a domů odcházeli nejen s mnoha
dárky a sladkostmi, ale i s pocitem příjemně
stráveného dne. Indiánský den se dětem líbil a
určitě se těší na další akce, které jim maminky
připraví.
Markéta Viktorová

mužstva byli postupně zabudováni i dorostenci, kteří letos soutěž nehrají.
V sobotu 18. srpna odehrálo A mužstvo
první mistrovský zápas v OP proti Nemanicím
s výsledkem 0:0, když nedokázalo využít převahy, kterou mělo celý zápas.
Rozpis utkání OP muži 2007/08 podzimní část
4. kolo
• sobota 8. září v 17 hodin
Mokré – Sj Ledenice
5. kolo
• sobota 15. září v 16,30 hodin
Sj Ledenice – Hluboká B
6. kolo
• sobota 22. září v 16,30 hodin
Sj Ledenice - Včelná
7. kolo
• sobota 29. září v 16,30 hodin
Akra ČB – Sj Ledenice
8. kolo

• sobota 6. říjen v 16,00 hodin
Sj Ledenice – N.Hrdějovice B
9. kolo
• sobota 13. říjen v 16,00 hodin
Borovany – Sj Ledenice
10. kolo
• sobota 20. říjen v 15,30 hodin
Sj Ledenice – Týn B
11. kolo
• sobota 27. říjen v 14,30 hodin
Sedlec – Sj Ledenice
12. kolo
• sobota 3. listopad ve 14,00 hodin
Sj Ledenice – Lišov B
13. kolo
• sobota 10. listopad ve 14,00 hodin
Srubec - Sj Ledenice
14. kolo
• termín utkání zatím nebyl stanoven
Nemanice – Sj Ledenice
Zdeněk Vitoušek
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Úspěchy našich hasičů
V letošním roce si účast na Mistrovství republiky vybojovaly dokonce dva kolektivy
hasičů spadajících pod obec Ledenice a to:
ZOO – dorostenci a SDH Ledenice – dorostenky. V následujících článcích si můžete přečíst krátké shrnutí o tom, jak to všechno
probíhalo.

ZOO opět na Mistrovství republiky
Od poslední účasti mladých hasičů ZOO
na Mistrovství republiky uplynuly letos dva
roky. Tehdy, v roce 2005, přivezli kluci a děvčata z Plzně po fantastickém výkonu bronzové
medaile. Protože oddíl ZOO už disponuje i kategorií dorostenci, muži a ženy, přemýšleli
jsme i letos o účasti v některém z vyšších kol.
Co se nepovedlo v kategorii dětí, mužů a žen,
povedlo se dorostencům. Zvítězili na krajském kole ve Strakonicích a probojovali se tak
do finále – na Mistrovství republiky, které
probíhalo ve dnech 5 – 8.července ve Zlíně.
Dorostenci soutěží v disciplínách štafeta 4
x 100 m, běh na 100 metrů, test znalostí
z požární ochrany a požární útok. První disciplínou byl štafetový běh 4 x 100 metrů.
Každý kolektiv má dva pokusy. Hned prvním
pokusem si kluci ZOO zlepšili o čtyři vteřiny
svůj dosavadní nejlepší čas. Protože na soutěži
takové úrovně, jako je Mistrovství republiky,
jsou rozdíly minimální ( mezi 4. a 10. místem
necelé tři vteřiny), stačil čas 66,90 vt na celkové 10. místo. Test znalostí byl bez chyby a další den očekával závodníky běh na 100 metrů a
královská disciplína – požární útok.
V běhu na 100 metrů obsadili dorostenci
ZOO 11. místo , takže před požárním útokem
jsme měli šanci na umístění kolem 10. místa.
Bohužel požární útok se nepodařilo zaběhnout
podle představ,a dosažený čas a umístění nás
odsunulo na celkové dvanácté místo. Při
množství kolektivů, které se požárním sportem zabývají, je přesto dvanácté místo v republice pro tak malý oddíl jako ZOO
obrovským úspěchem. Za sedm let existence
oddílu to byla již pátá účast na mistrovství republiky.

Ledenická výprava

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám
svou pomocí umožnili účast, a samozřejmě
všem závodníkům, kteří se na Mistrovství probojovali a reprezentovali jak Jihočeský kraj,
tak i okres České Budějovice a všechny hasičské sbory, jejichž členové kolektiv ZOO vytvářejí.
Vedoucí kolektivu MH ZOO

Ledenické dorostenky
V jednom z minulých čísel jsme se seznámili s děvčaty dorosteneckého družstva v Ledenicích, zastihli jsme je tenkrát na výletu na
Kleť. Dnes budeme psát o jejich činnosti v hasičském sportu. V neděli 17.6.2007 jsme se
všichni vydali na krajské kolo do Strakonic.
Jelo se autobusem spolu s dorostenci ze ZOO,
takže cesta přes veškeré napětí ubíhala rychle.
Soutěže se zúčastnilo 7 družstev dorostenek a 5 družstev dorostenců. Disciplínu 100
metrů s překážkami a štafetu 4x100 metrů
jsme vyhrály, testy požární připravenosti jsme
také úspěšně napsaly a pak následoval požární
útok, který měl všechno rozhodnout. Jelikož
jsme běžely jako poslední, věděly jsme, že si
můžeme dovolit mít čas pod 40 sekund. Časomíra se nám zastavila na 38 sekundách a my
v tu chvíli věděly, že se můžeme začít radovat
z historicky prvního postupu ledenických hasičů na Mistrovství ČR.

Mistrovství České republiky
Konalo se 6.-8.7. 2007 ve Zlíně. Určitě neuhodnete, s kým jsme tam jely. Kluci ze ZOO
suverénně vyhráli krajskou soutěž a tak v autobuse zapůjčeném od HZS ČB bylo opět veselo.
Navíc nás doprovázeli kamarádi i rodiče,
kteří vytvořili to správné zázemí.
Jako nováčci, jsme si nedělaly vysoké ambice, ale věděly jsme, že se můžeme umístit do
10. místa z celkového počtu 15 družstev.
Po prvním dnu, kdy jsme absolvovaly testy
a štafetu 4x100 metrů jsme byly na průběžném
7. místě. Druhý den nás čekal běh na 100 metrů s překážkami a požární útok. V běhu zazáři-

Lenka a její 3. místo
la Lenka Tomandlová, která si (a nám všem)
se svým časem 19,11 splnila sen a vystoupila
na mistrovskou bednu. Její 3. místo ze 118 dorostenek na takovéto soutěži je obrovský
úspěch! Požární útok se zavřeným předním
kohoutem (kdybychom tak věděly, kdo ho zavřel) rozhodl o tom že jsme skončily na celkovém 10. místě. I tak je to dobré umístění a
pokud se nám podaří příští sezóna,…?
kolektiv dorostenek
Jménem všech hasičů v Ledenicích, chceme děvčatům vyjádřit naše blahopřání a velký
dík za jejich skvělé výsledky a reprezentaci.
Jmenovitě : Lence Tomandlové, Kristýně
Frejlachové, Tereze Šustrové, Tereze Koblasové, Kateřině Toločkové, Janě Dvořákové a
Heleně Vondrušové.
Veronice Vláškové patří poděkování za to,
že pomohla našemu družstvu, když už se zdálo, že jediná průkazka zničí veškeré naděje.
Vladislav Šesták, jednatel sboru

Večerní stovkav Kamenci u Poličky
V Ledenicích byla pouť, ale to nehrálo roli
pro Kačku Toločkovou, Kristýnu Frejlachovou a Lenku Tomandlovou. Vydaly se spolu
s borovanskými do Kamence na soutěž běhu
jednotlivců na 100 m s překážkami. Jedná se o
seriál šesti soutěží Českého poháru Velkopopovického Kozla. Nejblíže se na takovou soutěž můžete zajet podívat do Borovan, ale letos
je zrovna v tomto termínu u nás v Ledenicích
oslava 130. let založení sboru.
Děvčata se umístila – Lenka na 14. místě,
Kristýna na 33. místě z 82 závodnic. Kačka
bohužel nešťastně spadla z kladiny, tak pro ni
závod skončil předčasně.
Byli jsme také svědky vytvoření nového
národního rekordu v kategorii ženy. Naše holky si zazávodily se špičkou v této disciplíně
hasičského sportu a je výborné, že se s ní také
mohou měřit.
Všechny tyto úspěchy se pak odrážejí také
v další věci. Ostatní si vás všimnou. Náš sbor
byl osloven a Kristýna s Lenkou pojedou
14.-16.9. na MČR dospělých do Plzně s SDH
Borovany.
Vladislav Šesták
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MATEŘSKÉ CENTRUM LEDŇÁČEK LEDENICE
PROGRAM NA ZÁŘÍ - celý měsíc bude zaměřen na boj proti úrazům a nemocem
16.30-17.30
Ó Úterý 4.9.
Zkouška na divadlo O neposlušných kůzlátkách
10.00-12.00
Ó Čtvrtek 6.9.
Hudební program JÁ MALÝ MUZIKANT vede M. Kubínová

Ó Pondělí 17.9.

od 16.30
BACILY VZDEJTE SE! - MUDr. J. Kaderová a dětská sestra H. Adamcová o očkování a
výživě dětí.
16.30-17.30
Ó Úterý 11.9.
BACHOVY ESENCE pro děti (i dospělé) –
beseda s V. Chrástkovou o léčivé terapii pomocí přírodních esencí.
Po besedě následuje zkouška na divadlo.
10.00-12.00
Ó Čtvrtek 13.9.
Pohrajeme si na hřišti u družiny (při nepříznivém počasí výtvarné aktivity v MC)

Ó Sobota 15.9.

od 16.00

na hřišti za hospodou Na plácku
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Divadlo O neposlušných kůzlátkách
S písničkou a tanečkem... (tancování pro malé
i velké)
Soutěže pro děti

Ó Úterý 18.9.
16.30-17.30
MALOVÁNÍ BACILŮ prstovými barvami
Ó Čtvrtek 20.9.
10.00-12.00
Rytmicko-taneční program S PÍSNIČKOU A
TANEČKEM UDĚLÁME RADOST VŠEM
– vede V. Danielová
Ó Úterý 25.9.
16.30-17.30
POLÁMAL SE MRAVENEČEK - o první
pomoci s dětmi
Ó Čtvrtek 27.9.
10.00-12.00
Pohrajeme si na hřišti u družiny (při nepříznivém počasí výtvarné aktivity v MC)
PROGRAM NA ŘÍJEN - tento měsíc se zaměříme na téma rodiny a rodičovství

Ó Úterý 2.10.
16.30-17.30
Odpoledne s tátou či dědečkem – naučí nás
hrát kuličky

10.00-12.00
Ó Čtvrtek 4.10
Hudební program JÁ MALÝ MUZIKANT vede M. Kubínová
16.30-17.30
Ó Úterý 9.10.
Těhotenství, porod, kojení - na Vaše dotazy
Vám odpoví českobudějovická dula Jana Oesterreicher Malíková.
10.00-12.00
Ó Čtvrtek 11.10.
Didaktické a pohybové hrátky
16.30-17.30
Ó Úterý 16.10.
Jak jsme byli v bříšku – Nevíte si rady jak vysvětlit svým dětem že je nepřinesl čáp? Promítneme si francouzský dokument Obrazy
prenatálního života, který zaujme nejen děti.
(cca 40 min)
10.00-12.00
Ó Čtvrtek 18.10.
Rytmicko-taneční program S PÍSNIČKOU A
TANEČKEM UDĚLÁME RADOST VŠEM
– vede V. Danielová
16.30-17.30
Ó Úterý 23.10.
Malování na hrnečky a talířky – přijďte si
ozdobit své vlastní nádobí vypalovacími barvami. Hrnečky a misky je možné zakoupit
v MC.

Ó Čtvrtek 25.10.
10.00-12.00
Malování na hrnečky a talířky – tentokrát budou malovat maminky a děti zabavíme didaktickými či jinými hrátky. Hrnečky a misky je
možné zakoupit v MC.
Ó Úterý 30.10.
16.30-17.30
Zdobení krabic – papírové krabice na hračky
v MC jsou moc obyčejné. Pomozte nám je
udělat krásnější.
Během otevírací doby je přístupné iPracoviště (PC s vysokorychlostním připojením k internetu), jinak po dohodě (tel. 728 889 616,
email: mclednacek@seznam.cz, http://rodina.cz/lednacek)

VEČERNÍ KERAMIKA
pro dospělé
Přijďte si k nám oddechnout, popít čaj či
kávu a ještě si vyrobit jednoduché předměty z
hlíny pro krásu i užitek (hrnečky, misky, přívěšky, cedulky na dveře apod.). Důležitá je radost z tvoření, ne dokonalost výrobku.

Scházíme se jednou za 14 dní ve čtvrtek od
19 do 21 hodin v MC Ledňáček.
Cena: 500,- za celý rok (září – červen)
nebo 50,- za jeden večer.
Není nutné nahlašovat účast předem. Více
informací poskytneme na tel. 728 889 616 a
emailu mclednacek@seznam.cz.
Začínáme už 20. září!

ANGLIČTINA A NĚMČINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ
POKROČILÉ
Kurzy budou probíhat v MC Ledňáček od
října, jednou týdně 90 minut ve večerních hodinách.
Cena: 500,- za měsíc
Zájemci přihlaste se nejpozději do 23. září
na telefonu 728 889 616 nebo na email mclednacek@seznam.cz.

PODZIMNÍ BAZAR
DĚTSKÉHO OŠACENÍ, HRAČEK
A SPORTOVNÍCH POTŘEB
čtvrtek 18. 10. – sobota 20. 10.
Ledenice, Sál U Králů
Příjem věcí: čtvrtek 15 - 19 hod,
Prodej: pátek 9 - 18 hod, sobota 9 - 12 hod,
Výdej neprodaného zboží: sobota 14 - 15 hod.
Připravte si pokud možno vlastní seznam
věcí s navrženými cenami (Např. mikina modrá – 50,- Kč, boty žluté, vel. 25 – 100,- Kč, tříkolka – 300,- Kč...)

Připravujeme:
Ó DĚTI I DOSPĚLÍ S HLÍNOU SI
VYHRAJÍ aneb Víkend s keramikou
sobota 17. a neděle 18.11.2007 od 14 do
18 hodin, Ledenice, Sál U Králů
Jednoduchými technikami vyrobíme něco pro
sebe i pro obdarování našich blízkých.
Cena:
jedno odpoledne – dospělí 150 Kč, děti 100 Kč
obě odpoledne - dospělí 250 Kč, děti 150 Kč
Zájemci přihlaste se nejpozději do 9. listopadu
na telefonu 604 455 971 anebo na email
mclednacek@seznam.cz
Při dostatečném zájmu zajistíme hlídání dětí
(50 Kč za max. 2 děti na osobu) - nutno nahlásit předem počet dětí. K dispozici bude i dětský koutek.

KURZ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA
V projektu podpořeného z prostředků Ministerstva životního prostředí na podporu místních
producentů pořádáme pro chovatele krav, koz a ovcí, ale i pro další zájemce, kurzy na domácí
zpracování mléka. Naším cílem je zpopularizovat domácí výrobu i možnost prodeje tzv. „ze
dvora“ (tj. v malém). Domácí mléčné výrobky, zejména sýry, zvyšují pestrost na trhu, ale zároveň jejich výroba a prodej může pro lidi na venkově znamenat další zdroj příjmů.
Chceme Vám nabídnout účast na jednom z kurzů, který se bude konat v Borovanech a to o
víkendu 27. až 28. října v klubovně v Podzámčí. Během kurzu se seznámíte s výrobou jogurtu,
měkkého sýra, tvrdého sýra typu gouda a sýra pařeného (oštěpok). Dále bude na programu také
zpracování brynzy, žinčice, tvarohu, vyzkoušíte si konečnou úpravu sýra voskováním nebo lakováním. Kurz vede borovanký ovčák, zkušený lektor a výrobce sýrů, pan Rubáš. Kurz je dimenzován na maximálně 15 lidí, poplatek, který zahrnuje lektorné, nákup mléka, nájem prostor s možností skromného přenocování ve vlastním
spacáku, metodické materiály, sobotní oběd a večeři a nedělní snídani, činí 750 Kč (vyrobené sýry si odvezete).
Přihlašte se nejlépe obratem (o kurzy je velký zájem), nejpozději do 5. října a to elektronicky nebo telefonicky (guthova@rosa.ecn.cz,
777 320 450, 387 432 030).
Guthová, Rosa, o.p.s.
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S P O L E Č E N S K É

Ó VI. Sportovní olympiáda
pro děti a dospělé

Pořádá: TJ Slavoj Ledenice
Kdy: neděle 9. září 2007
Začátek: prezentace od 13,00 hodin
Kde: areál TJ Slavoj ( u fotbalového hřiště)

Ó Svatováclavský koncert
Účinkují: pěvecký sbor PĚSLAV - OZVĚNA
Kdy: sobota 22.9.2007
Kde: kostel sv.Vavřince v Ledenicích
Začátek: 19 hod.
Vstupné: dobrovolné

A
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S P O R T O V N Í

sólisté: Renata Šerá - soprán, Šárka Opalenská
- alt, Luboš Klečka - tenor
varhany: Jaroslav Kohout
sbormistr: Jaroslav Masopust

Ó Auto - veteráni v Ledenicích
Veterán Car Club České Budějovice pořádá
dojezd (Poslední kolo sezóny) ve Vojenském
muzeu Ledenice. Příjezd do Ledenic bude
28.září po 12 hod. K zhlédnutí bude přes 60
historických vozidel a motocyklů.

P O Ř A D Y

Připravujeme na říjen:

Ó DRAKIÁDA
Kdy: sobota 13.10.2007
Kde: areál TJ Slavoj ( u fotbalového hřiště)
Začátek: 14 hod.
Pořádá komise pro mládež, kulturu a sport

ûûûûû

odměny pro všechny
po skončení soutěže opékání špekáčků!
srdečně zveme s dětmi i rodiče

ûûûûû
Přijďte se pobavit a rozloučit s krásnými veterány a sezónou roku 2007.

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

Sbor dobrovolných hasičů Ledenice
ve spolupráci
s obcí Ledenice Vás srdečně zvou na

POZVÁNKA NA
PODZIMNÍ
VÝLOVY
Místní organizace
Českého rybářského svazu
v Ledenicích vás zve
na podzimní výlovy:
• Sobota 13. 10.
7:oo hod.
Dolní Hradský - Horní Hradský
• Sobota 20. 10.
7:oo hod.
Parčáček - Parčák - posezení s přáteli a
harmonikou na hrázi rybníka občerstvení zajištěno (pivo, káva, limo, grilované
speciality aj.).

HASIČSKÉ
SLAVNOSTI
(spojené se 130. výročím založení Sboru dobrovolných hasičů v Ledenicích)

sobota 8. září 2007
Program:
• 8.00

Soutěž v požárním sportu v netradičních disciplínách

• 13.00 Slavnostní průvod z horního náměstí, zastavení u pomníku padlých
• 14.00 Program v parku u sokolovny – moderuje ing. Jaroslav Vlášek

Program:
14.00

slavnostní zahájení slavnosti,
ukázka historické techniky
(koně a ruční stříkačka – Ohrazeníčko)

14.00 - 15.30

hraje Hlubočanka

15.30

ukázka historické stříkačky – auto z Branné

Výsledky 1. ročníku
Women´s Volejbal
Cupu 2007

15.30 - 16.00

hraje ŠIKUVO

16.00

ukázka HZS ČB

16.00 – 17.00

hraje Hlubočanka

17.00

ukázka HZS T. Sviny

V sobotu 7. 7. 2007 se na hřišti v Ledenicích konal turnaj v ženských deblech.
Celkem se jej zúčastnilo šest dvojic.
Zvítězila dvojice Marika Čouzová a
Hanka Jindrová, druhé místo obsadily Leona Strouhová a Šárka Jonášová, třetí místo
Katka Kučerová a Gábina Matějková, čtvrté místo Tereza Fabiánová a Zuzka Langová, páté místo Darina Švaňová a Pavla
Čížkovská a šestá byla dvojice Marcela
Straková a Hanka Čížková.
Počasí sice nebylo ideálně volejbalové,
ale i přesto doufám, že turnaj se všem hráčkám i divákům líbil a druhý ročník příští
rok opět uspořádáme!
Se sportovním pozdravem Tereza F.

17.00 – 19.00

hraje Country Foters

18.00

ukázka SDH Ledenice

19.00

hraje S.A.M.

Průběžně soutěže pro děti v celém odpoledni
(zajišťuje oddíl mládeže – pod stromy u sokolovny)
Večerní program:
21.00 Divadlo KVELB
Ohňové loutkové představení
Vzplanutí první svého druhu na světě,
s hořícími loutkami - Javajkami
velikosti čtyř metrů.
Představení divadla Kvelb je spolufinancováno Evropskou unií Evropským zemědělským
orientačním a záručním fondem (EAGGF). Projekt je součástí strategie „Cestou 5 K“,
která je realizována Místní akční skupinou Sdružení Růže.
Bohaté občerstvení zajištěno po celý průběh slavností.

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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Husova 1056, Trhové Sviny

přijme muže do
třísměnného provozu na dělnickou
profesi
„LEŠTIČ FOREM“
(i nevyučené v oboru)

Více informací na
tel.: 387 844 500

příští číslo
vyjde
v listopadu

OKNOTHERM spol. s r.o. Kaplice
http://www.oknotherm.cz
obchodní zastoupení:
František FUKA tel. 723 252 302, tel. 387 995 097
Ohrazeníčko, České Budějovice, e-mail: fukafrantisek@seznam.cz

777 760 960, 776 625 507

široký výběr
plastových a hliníkových oken a dveří
z kvalitních profilů za příznivé ceny.

STŘÍPKY Z HISTORIE aneb VÍTE, ŽE…
… i ledeničtí občané pomáhali v předvečer
druhé světové války stavět opevnění před
nacistickým nepřítelem? V roce 1938 se
všichni mezi 17 – 60 rokem museli účastnit
výstavby bunkrů a zákopů v okolí Borovan, kde dodnes zůstalo několik pevnůstek
zachovaných.
… nejvíce obyvatel žilo v osadě Růžov v roce
1880? Tehdy se jich zde připomíná 157,
ale od této doby jejich počet postupně klesal. V roce 1921 tu ještě žilo 126 lidí,
v roce 1950 96 lidí, v roce 1980 60 lidí a
podle posledního stavu k 31. prosinci 2006
je to 7 stálých obyvatel. Rapidní pokles má
na svědomí především zanikání osady
v důsledku rozšiřování těžebního prostoru.
… v roce 1869 se přemnožily v naší obci housenky a docházelo k velkým okusům na zelenině i stromech? Obecní výbor nařídil
přes léto chytání motýlů, aby se situace

znovu neopakovala. Za 600 chycených
kusů byla vyplácena odměna 6 zlatých.
… škola byla ve Zborově otevřena v roce
1887? Prvním učitelem se stal Josef
Müller, který doposud působil v Ledenicích. Zborovské obecní zastupitelstvo mu
21. 5. 1938 udělilo „v uznání jeho velkých
zásluh a obětavé práce i jako projev úcty a
oddanosti“ čestné občanství. Müller se
vedle školních povinností výrazně zasloužil o rozkvět spolkové činnosti v obci.
… podle regulačního plánu z roku 1948 mělo
vyrůst nové sportoviště v lokalitě „Na Vrchách“? Podle vize architekta Viléma Kellnera z Prahy se celé Ledenice měly
změnit v moderní obec s pravidelnou sítí
ulic a novými sídlišti okolo Budějovické
ulice. Dále měla být např. narovnána silnice na Třeboň a u Dolního Hradského rybníka měl vzniknout park.

Borovanský mlýn
pro Vás připravil:
Otevírací doba: každý den od 12.00 hod.
• polední menu
• od září labužnické víkendy (zvěřinové,
rybí, staročeské hody, domácí zabijačka
apod.)
• kapacita 50 lůžek, bezdrátové připojení
v restauraci a na pokojích na internet,
nekuřácký salonek.

Tel.: 604 943 068, 605 101 131

září - říjen 2007
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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
• černé uhlí
• hnědé komořanské uhlí
• brikety i pytlované
• rozvoz uhlí zdarma při množství nad 10q

11

UHELNÉ SKLADY
BOROVANY
Rozvoz uhlí zdarma dle Vašich
požadavků našimi auty

Nabízíme:
uhlí hnědé, černé, brikety,
koks
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.

UHELNÉ SKLADY LEDENICE
- TEPLO VAŠEHO DOMOVA.

NOVĚ PRODEJ PÍSKU

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

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

12
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WIPOCO BAZAR
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Nabízím

Dobrovodská 130, České Budějovice
Tel. č.: 387 413 718

soukromou výuku
angličtiny
A HEBREJŠTINY

Již 15 let nabízíme věci všeho druhu,
pro každého dostupné.

Nový i použitý nábytek, ložnice,
kuchyně i kuchyňské díly, stoly,
židle, sedací soupravy,
věci do domácnosti všeho druhu.

pro začátečníky, mírně a středně pokročilé,
jednotlivě nebo v malých skupinách,
(frekvence a doba kurzů dle dohody)

OTEVÍRACÍ DOBA:

ve školním roce 2007/2008

PO-PÁ 9,00 – 18,00 hod.
SO
9,00 – 13,00 hod.

RNDr. DVOŘÁKOVÁ Eva

KADEŘNÍK DO DOMU

Nádražní 418, Borovany
tel.: 608 276 330
e–mail: eva.dvorak@email.cz

" Milan KRAFL "
Tel. č. 606 144 047

• Ledenický nábytek výrobní družstvo, Ledenice nabízí palivové dřevo - odpad z výroby. 1 traktorový vlek = 600,- Kč /doprava po dohodě/. Informace na telefonu 602 193 206

EPIGON A, zemědělská obchodní
společnost s.r.o. Ledenice
oznamuje, že v sobotu dne 15.9. 2007
od 8,00 do 12,00 hodin
bude vydávat restituentům krmnou pšenici.
Tel.č. 387 995 204

Ó

Ó

www.ledenice.cz

• Mladý pár hledá pronájem bytu 2 + 1, nebo 3 + 1 v Ledenicích.
V ceně do 7000 Kč včetně energií. Kontakt tel.č. 721 402 949.
• Prodám garáž v Mysletínské ulici ( s ponkem a regálem). Cena dohodou. Tel.č.: 387 995 298, mobil : 728 633 281

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

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

ROUSEK

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

příští číslo
vyjde v listopadu

zpravodaj
vydává OÚ Ledenice

tel. è.: 038-799 53 57

fax: 038-799 52 48

Tel. č. 608 761 236
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. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová.
Náklad 920 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

