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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ledenice ze dne 19.9.2007
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 zápis z kontrolního výboru Zastupitelstva
obce ze dne 13.9.2007. Zastupitelstvo ukládá zástupci starosty obce, aby pro průkaznost účetnictví v odpadovém hospodářství
obce zajistil:
- u firmy Růžov a.s. pravidelné předkládání
dokladů o množství komunálního odpadu
uloženého na skládce Růžov, který podléhá
poplatku za skládkování (tj. kalkulaci
množství komunálního odpadu v tunách x
cena) jako přílohu k písemnému oznámení
obci o výši zaslaného poplatku za každý kalendářní měsíc na účet obce Ledenice
- od Sdružení Růže pravidelné předkládání
oznámení vždy za čtvrtletí kalendářního
roku o zasílaných finančních prostředcích
na účet obce Ledenice včetně kalkulace (tj.
množství separovaného odpadu x cena),
které zasílá obci Sdružení Růže za separovaný odpad ze sběrného dvora v Ledenicích od firmy EKOKOM
Zastupitelstvo obce schválilo:

 zadání dodávky stavby „Tribuna softbalo-

HASIČSKÁ ZBROJNICE
(1933)
Sbor dobrovolných hasičů se v Ledenicích
ustavil v roce 1877. První „hasičárna“, neboli
hospodářské skladiště hasičské, jak se tehdy
říkalo, vzniklo v letech 1929 – 1930 podle návrhu Františka Staška z Trhových Svinů.
Upravováno bylo v roce 1967, ale jeho starobylou podobu od základů změnila až velká rekonstrukce započatá v roce 1986 a ukončená
po dvou letech.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTA MĚSTYSE
LEDENICE
Středa 14. 11. 2007
Začátek v 18,00 hod.
Zasedací místnost
Úřadu městyse Ledenice

vého hřiště (výroba a montáž) dle cenové
nabídky firmě Zámečnictví A.Leyer Lišov
 záměr prodeje obecních bytů Na Oborách
v domě č.p.424 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 a
přilehlých ploch užívaných nájemci domu)
do vlastnictví obce Ledenice
4. Vhodným způsobem projednat se současnými nájemci bytů záměr obce, týkající
se převodu bytových jednotek do osobního
vlastnictví
 bezúplatný převod pozemků
v k.ú. Ledenice:
2
parc.č. 4189/3 výměra 2116 m ostatní plocha – dobývací prostor
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
dokončení ze str. 1
2
















parc.č. 4222/1 výměra 1367 m ostatní plocha – dobývací prostor
parc.č. 4222/5 výměra 1045 m2 ostatní plocha – dobývací prostor
Vlastníkem pozemků je Pozemkový fond
ČR Praha
výkup pozemku parc.č. KN 3871/2 (trvalý
2
travní porost) o výměře 11754 m v k.ú. Ledenice od vlastníka za smluvní cenu 60,2
Kč/m se záměrem začlenění tohoto pozemku do průmyslové zóny v souladu s ÚPD
obce. (příloha zápisu č. 10)
směnu pozemků par.č. 1434/4 o výměře
2
1133 m ostatní komunikace ve vlastnictví
soukromé osoby v k.ú. Zaliny za pozemek
2
parc.č. 1424/2 o výměře 416 m ostatní komunikace ve vlastnictví obce Ledenice. Zastupitelstvo obce schválilo směnu shora
uvedených pozemků po dohodě obou stran
bez finanční náhrady za rozdíl ve výměře
pozemků
prodej části pozemku parc.č. 1011 o výměře
2
cca 500 m (trvalý travní porost) v k.ú.Zborov, který je ve vlastnictví obce Ledenice
2
žadatelům za smluvní cenu 40,- Kč/m za
podmínek:
žadatelé zajistí vlastním nákladem vytýčení
hranice výše uvedeného pozemku v terénu
za účasti člena osadního výboru Zborov ještě před oddělením pozemku geometrickým
plánem, tak aby prodávaná část pozemku
nezasahovala do vodního toku na pozemku
parc. č. 2525/2. (příloha zápisu č. 12)
prodej části pozemku parc.č. 1699 (o výmě2
ře cca 2100 m ) v k.ú. Zborov (Vojdlesák)
2
za smluvní cenu 20,- Kč/m žadateli za podmínek:
žadatel zajistí vlastním nákladem vytýčení
hranic výše uvedeného pozemku v terénu za
účasti člena osadního výboru Zborov ještě
před oddělením pozemku geometrickým
plánem, tak aby prodávaná část pozemku
nezasahovala do polní cesty, která se na
uvedeném pozemku nachází.
výkup pozemku v k.ú. Zborov se záměrem
na těchto pozemcích realizovat stavbu záložního vrtu na pitnou vodu: parc.č. PK 924
2
(162 m ) od soukromého vlastníka, parc.č.
2
PK 921 (180 m ) od soukromých vlastníků
2
Vše za smluvní cenu 40,- Kč/ m
výkup pozemku parc.č. 4543/4 o výměře
2
47 m lesní pozemek na kterém se nachází
stavba vodárny na pitnou vodu od s.p. Lesy
České republiky Hradec Králové za cenu
určenou znaleckým posudkem, který vlastním nákladem nechá zhotovit strana prodávající
prodej pozemku č. 2117/16 o výměře
2
351 m trvalý travní porost žadateli za
2
smluvní cenu 20,- Kč/m
prodej pozemků v k.ú. Ledenice parc.č.
2
4627/7 (výměra 187 m ) trvalý travní porost
a část tj. 5/6 podílu pozemku parc. č. 333/12
2
(celková výměra 49 m - ostatní plocha) žadatelům za smluvní cenu 20,- Kč/m2

Zastupitelstvo obce Ledenice neschválilo:
 prodej zemědělských pozemků v k.ú. Zaliny o výměře 4,6 ha o které žádala zemědělská firma AGRA Zvíkov spol. s r.o
Ze zasedání Rady obce
ze dne 5.9.2007
Rada obce schválila:
 cenovou nabídku firmy Doprastav CB s.r.o.
na profilování plochy softbalového hřiště
včetně pokládky obrub, plotových patek a
desek, doplnění drenáží včetně obsypu štěrkem
 žádost o přidělení uvolněného obecního
bytu a rozhodla o přidělení bytu č. 7 na dobu
určitou 5 let na adrese Náměstí 86 žadatelce
paní Jaroslavě Čížkové bytem Ledenice.
Byt bude nájemci předán po vyřešení dědického řízení po zemřelé M. Prachniarové
Rada obce vzala na vědomí:
 informaci starosty obce týkající se vymezení působnosti volených orgánů obce v rámci
nového stavebního zákona číslo 183/2006
Sb. a pověřuje starostu obce předáním písemných informací zastupitelům obce
Ze zasedání Rady obce ze dne 3.10. 2007
Rada obce vzala na vědomí:
 sdělení kanceláře poslanecké sněmovny o
předání dekretu, kterým bude obec Ledenice stanovena Městysem
 zápis z jednání komise pro mládež, kulturu
a sport ze dne 20.9.2007 a pověřuje finanční
výbor zařadit do rozpočtu obce na rok 2008
požadavek komise o navýšení finančních
prostředků o 15 až 20 tis. Kč
Rada obce schválila:
 cenovou nabídku na přepracování projektu
kanalizace a ČOV Zborov z roku 2003 od
firmy VH-TRES ve výši 223.720,- Kč s tím,
termín odevzdání dokumentace pro územní
řízení je 10.5.2008
 cenovou nabídku firmy Doprastav-CB na
provedení konečných úprav povrchu softbalového a fotbalového hřiště a přilehlých
svahů včetně navezení vrstvy ornice
 cenovou nabídku firmy zahradnické práce
Milan Gabriška Ledenice na výsadbu veřejné zeleně (stromů) u kaple v Zalinech
 výkup archivních materiálů a předmětů, týkající se historie truhlářství v Ledenicích od
p. Jaroslava Sýkory
Rada obce projednala:
 žádosti o přidělení uvolněného obecního
bytu a rozhodla o přidělení bytu
č. 6 na dobu určitou 5 let v bytovém domě
na adrese Náměstí 86 žadatelce paní Ivaně
Kudrnové za smluvní nájemné o 20% vyšší
než je regulované nájemné
Rada obce projednala a schválila:
 podnikatelský záměr investora Daniela Pokorného bytem Slavošovice na výstavbu
„fotovoltaické elektrárny“ (solární energie)
na soukromých pozemcích v lokalitě Zalinská v k.ú. Ledenice za podmínky souhlasu
dotčených orgánů státní správy
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Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 17.10.2007
Rada městyse schválila:

 cenovou nabídku 1.JVS a.s. na zhotovení
projektové dokumentace na záložní vrt na
pitnou vodu (ZHV-3) ve Zborově s termínem předání a fakturace v roce 2008
 schválila převedení pevné telefonní linky
číslo 387 995 416, která byla zřízena pro
pečovatelku v domě pro seniory (DPS)
v Ledenicích a to z firmy Pečovatelská
služba, Nádražní ul. č.p. 105/47 Č. Budějovice na městys Ledenice s tím, že tato telefonní linka bude využívána pouze
pečovatelkou pro účely zajišťování pečovatelských služeb
 převedení telefonních čísel pevných linek
knihovna 387 995 437 a pečovatelská služba 387 995 416 v budově DPS v Ledenicích
na bezdrátové připojení v licenčním pásmu
5 GHz od firmy KP Network s.r.o. Č.Budějovice, s tím, že investiční náklady na připojení (telekomunikační zařízení) budou činit
4.950,- Kč + 19% DPH s návratností v úsporách na měsíčních paušálech a hovorném
Rada městyse nesouhlasí:

 s předloženým záměrem investora p. Güntera Wörndla na přístavbu a stavební úpravy domu č.p. 126 Trocnovská ulice za
účelem zřízení provozovny nonstop herna
bar se zázemím
Rada městyse vzala na vědomí:

 závěry kontroly Krajské hygienické stanice
Č. Budějovice ze dne 11.10.2007 provedené v budovách ZŠ Ledenice a ukládá starostovi obce zajistit finanční prostředky
v rozpočtu městyse na r. 2008 k odstranění
nedostatků uvedených v zápise

INFORMACE
PRO OBČANY
 Zapisování dětí do cestovního
dokladu rodiče
Dnem 1. března 2008 nabude účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a
o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Uvedenou právní úpravou se od 1. března
2008 umožňuje zapisovat občany mladší
10 let do cestovního dokladu rodiče.
Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním
pasu jsou zapsány.

 Místní knihovna v Ledenicích
bude v termínu od 19. do 22. listopadu 2007 uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.
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Městys Ledenice

Zástupci obcí, kteří dne 9. října 2007 převzali z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka dekrety o stanovení obcí městysem. Slavnostnímu aktu byla přítomna i 1. místopředsedkyně Miroslava Němcová.

Dne 9.října 2007 převzal starosta naší obce
Mgr. Miroslav Franěk při slavnostním aktu
v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR z rukou předsedy PS PČR Ing.Miloslava
Vlčka dekret, kterým byla obec Ledenice stanovena městysem. Obřadu byla přítomna též
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny pí.
Miroslava Němcová, která rovněž popřála Ledenicím mnoho úspěchů. Poslanci tak vyhověli žádosti naší obce, podložené historickými
dokumenty z archivu obce. Statut městys byl
Ledenicím navrácen na základě zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle
§ 3 odst. 4), ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve
znění pozdějších předpisů s účinností od
22.června 2007. Nový název městys Ledenice
nese s sebou další nové označení, které si občané jistě brzy osvojí: Úřad městyse Ledenice,
zastupitelstvo a rada městyse, starosta a zástupce starosty městyse.
Městys (městečko) bylo a je názvem tradičním, tento čestný titul alespoň prozatím nepřináší obcím žádné jiné výhody.
Dne 9.10.2007 byly povýšeny na městys
tyto obce:
Knínice u Boskovic
Jihomoravský kraj
Ledenice

Jihočeský kraj

Pecka

Královehradecký kraj

Polešovice

Zlínský kraj

Šatov

Jihomoravský kraj

Úsobí

Kraj Vysočina

Vrchotovy Janovice

Středočeský kraj

Žumberk
Pardubický kraj
Jana Fuková, vedoucí sekretariátu starosty

Označení Ledenic jako městyse na listině z roku 1692.

Městys – co to je a kde se vzal?
Městys je staré označení sídelní jednotky,
která svou velikostí stojí mezi vsí a městem.
Titul od 13. století udělovala vrchnost, od 16.
století bylo navíc nutné svolení panovníka.
Tento status mohly získat osady, kterým byly
povoleny jisté výsady (např. konání trhů),
měly centrální funkci pro své okolí, zprostředkovávaly prodej zboží z venkova; zkrátka se
jednalo víceméně o malá města s vlastní samospráva, znakem, náměstím atd.
Ledenice byly na městečko povýšeny již
před více jak 600 lety. Zasloužil se o to jejich
tehdejší majitel Vilém II. z Landštejna, člen
rozvětvené větve Vítkovců, který v české zemi
zastával významný post nejvyššího komorníka království (mj. předsedal zemskému sou-

du). Vedle tří významných privilegií, volného
odkazováni majetku, volného provozování řemesel a práva vaření piva (z 29. dubna 1398),
udělil Ledenicím někdy v této době titul městečka. To zároveň získalo svůj znak – stříbrnou pětilistou růži v červeném poli, což byl
rodový erb pánů z Landštejna. Od této doby až
do poloviny 20. století se v pramenech Ledenice vždy jmenují jako městečko nebo městys,
což jsou synonymní tvary.
V prvorepublikovém Československu
mohly obce titul městys získat pouze po splnění určitých přísných kritérií (mj. existence kanalizace, elektrického osvětlení, hřbitova či
školy), proto se titul městys stával velice prestižní záležitostí. Nástup komunistického reži-

mu v únoru 1948 však vnesl do správního
uspořádání nemalé změny. Označení městys
(tehdy jich existovalo 518) se pro sídla přestal
v 50. letech používat (ačkoli výslovně zrušen
nebyl), když k 17. květnu 1954 vstoupil
v platnost nový zákon o národních výborech.
Další zákon z roku 1960, který nahradil staré
ustanovení, v tomto směru změnu nepřinesl,
stejně tak nová nařízení z počátku 90. let.
Až v lednu 2006 byla Poslaneckou sněmovnu schválena novela zákona o obcích, která
umožňuje obnovit titul městys. Senát novelizovaný zákon přijal 29. března, prezident ho podepsal 11. května a účinnosti nabyl 1. července
2006. Již v říjnu byl titul městys navrácen stovce obcí a letos je následovaly další včetně Ledenic (podrobnosti v jiném článku).
V celé České republice je 170 městysů,
z toho v Jihočeském kraji jich máme 15. Vedle Ledenic je to Besednice, Borotín, Čestice,
Dolní Bukovsko, Dub, Frymburk, Chlum u
Třeboně, Katovice, Kremže, Lhenice, Radomyšl, Sepekov, Strunkovice nad Blanicí a Štekeň. Na titul mají právo ještě např. Adamov,
Dolní Dvořiště, Horní Stropnice, Chvalšiny
nebo Strmilov.
Jiří Cukr
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CO VÁS ZAJÍMÁ?
Pane starosto, stále častěji se občané Ledenic
dotazují pracovnic ledenické pošty, proč jim
byl do domu doručen pouze jeden výtisk Ledenického zpravodaje, když v domě s jedním
číslem popisným bydlí dvě rodiny. Můžete vysvětlit proč tomu tak je?
Městys Ledenice vydává Ledenický zpravodaj již dlouhá léta.V současné době vychází
v nákladu 920 ks. Z rozhodnutí rady městyse
je zdarma distribuován do všech trvale obydlených domů a bytů v Ledenicích, Ohrazení,
Ohrazeníčku, Zalinech a Zborově.
Jako jedna z velmi mála obcí Ledenice stále vydávají Zpravodaj pro občany zdarma a je
jim dokonce dodán až do domu. Rád bych
upozornil na to, že vydávání měsíčníku není
levná záležitost, a proto není možné neustále
zvyšovat náklad periodika, proto občany prosím, aby si v jednom domě Zpravodaj zapůjčili, vždyť ve většině případů se jedná o jednu
rodinu. Toto se samozřejmě nemůže týkat občanů bydlících v bytových a panelových domech Na Oborách.
Další možností, stejně jako v jiných obcích, by bylo Zpravodaj zpoplatnit. Protože
v Ledenicích není funkční místní rozhlas, stále
se bráníme k tomuto kroku přistoupit. Tím, že
je Zpravodaj v každém domě v Ledenicích a
okolí máme jistotu, že potřebné informace,
které jsou zde uveřejňovány se včas dostanou
ke všem obyvatelům.
V roce 2007 byly hlavními investičními akcemi dnes již městyse Ledenice výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v osadě
Ohrazeníčko a výstavba softbalového a fotbalového hřiště. V jaké fázi se nyní obě stavby
nacházejí?
V listopadu proběhne kolaudace a uvedení
do provozu vodního díla „Úprava a doplnění
kanalizační sítě osady Ohrazeníčko včetně
čistírny odpadních vod“. Na doplnění kanalizační sítě byl čerpán grant od Jihočeského kraje a čistírnu odpadních vod financoval
z vlastních zdrojů městys Ledenice.
Pro umožnění výstavby tohoto díla bylo
nutné vykoupit pozemky od soukromých
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vlastníků, což si vyžádalo další nemalé finanční prostředky.
Zastupitelé městyse Ledenice doufají, že
realizací této stavby podpoří další výstavbu
rodinných domů v Ohrazeníčku a že bude
sloužit k plné spokojenosti všech občanů.
Taktéž v listopadu proběhne kolaudační řízení stavby „Fotbalové a softbalové hřiště Ledenice“. V současné době probíhají konečné
terénní úpravy a je oseto travnaté hřiště. Nyní
sice bude hřiště zkolaudováno, ale do provozu
bude slavnostním otevřením uvedeno až na
jaře 2008. O termínu a programu slavnostního
otevření budeme občany včas informovat
prostřednictvím Zpravodaje.
V letošním roce mělo být také započato s výstavbou II.etapy obtokového kanálu, ale zatím se tak nestalo, proč?
Tuto stavbu měla Vodohospodářská správa, pracoviště Jindřichův Hradec, započít ve
IV. čtvrtletí roku 2007, ale protože byl posunut termín dokončení komplexních pozemkových úprav, na kterých je stavba mimo jiné
také závislá, započne se s výstavbou až počátkem roku 2008.
Bude s dokončením II. etapy obtokového kanálu ukončena celá výstavba protipovodňových opatření v Ledenicích, nebo se
připravuje něco dalšího?
Budování protipovodňových opatření touto stavbou samozřejmě nekončí. V současné
době již máme zpracovanou projektovou dokumentaci na akci „Ledenice – retenční nádrž
Dolní Hradský“. Zde se počítá s odbahněním,
navýšením hráze a úpravou přítokové stoky.
Nyní jsme ve fázi shánění finančních prostředků z dotačních titulů, protože tak nákladnou
stavbu není možné financovat z rozpočtu.
Připravuje se v letošním roce ještě nějaká
další investiční akce?
Ano. Rádi bychom ještě v tomto roce, pokud to počasí dovolí, uskutečnili plánovanou
výstavbu v Ledenicích v ulici Na Vrchách a to
prodloužení vodovodního a kanalizačního
řadu.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
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Vážíte si přírody okolo
sebe?
Žádám jménem svým i jménem ing. Jana
Jiráčka vlastníky zahrádek v lokalitě zvané
U Kadlece, Na stávkách nebo Růžovská hájovna, udělejte si prosím, společný kompost u
svých zahrad a nevyvážejte odpad do smrčků,
které jsme zde v loňském roce vysázeli.
V letošním roce jsme je opět dosazovali.
Bohužel, zahradní odpad je opět naházen na
čerstvé výsadbě a stromky pod ním živoří.
Vám těch stromečků není líto?
Děkuji Zdena Zehnalová

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
1. V listopadu oslaví krásné 89. narozeniny pan František Kouba – heligonkář
z Ledenic. Děkujeme mu za jeho ochotu, kterou nám každoročně projeví při
přípravě na setkání heligonkářů.
Přejeme mu: Františku hodně zdravíčka, štěstí, spokojenosti ještě do té
devadesátky.
P.S. Mládí nekoupíš, stáří neprodáš.
Za členy přeje Jarmila Himlová
2. Zveme členy SPCCH Borovany – Ledenice na ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná 15.11. ve 14,00 hod. v hasičárně v Borovanech.
Výbor ZO SPCCH
3. Oznamujeme všem občanům,
že Vánoční výstavu ZO SPCCH
připravujeme na 5. a 6. prosince
v sále U Králů v Ledenicích.
Otevřeno:
středa 5.12. od 13,00 do 19,30 hod.
čtvrtek: 6.12. od 9,00 do 15,00 hod.
Za ZO ZPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

Vyhlídka u Mysletína
V pondělí 22. října byl v „mysletínské zatáčce“ k nové lavičce instalován velký informační panel, který nabízí popis krajinného panoramatu a
seznamuje s historií Ledenic a osad. Ve spolupráci s úřadem městyse Ledenice, který byl iniciátorem a plátcem tabule, vyrobilo dřevěnou konstrukci Středisko praktického vyučování truhlářů Ledenice, textové
pasáže vytvořil Jiří Cukr a grafickou práci provedla Bára Fraňková. Turistům, občanům a všem zájemcům je tak k dispozici stručný přehled dějin a památek v Ledenicích a osadách, navíc zajímavá vyhlídka umocňuje
atraktivitu tohoto místa, které se začalo upravovat již před dvěma lety
(vymýcení stromů, oprava kříže). Za pěkného počasí odsud spatříme
např. Novohradské a Slepičí hory, vrcholy Poluška a Kleť, kostely v Besednici, Soběnově a Střížově anebo město Velešín.

(jic)
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KRONIKA ŽIVOTA
Gratulujeme k jubileu v měsíci listopadu:
70 let oslaví
Květoslava Brabcová z Ledenic
75 let oslaví
Jaroslav Korčák z Ledenic
80 let oslaví
Štěpán Mejta z Ledenic
Marie Kudrlová z Ledenic
81 let oslaví
Růžena Nechanická z Ledenic
82 let
Jiří Fyrbach z Ledenic
83 let oslaví
Václav Šimek z Ledenic
89 let oslaví
František Kouba z Ledenic
František Popel z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Marií Tůmovou z Ledenic,
zemřela dne 30.8.2007 ve věku 79 let
s paní Annou Doležalovou z Ledenic,
zemřela dme 23.9.2007 ve věku 80 let
s paní Ludmilou Viktorovou ze Zalin,
zemřela dne 3.10.2007 ve věku 77 let
s panem Vojtěchem Kolářem z Ledenic,
zemřel dne 15.10.2007 ve věku 81 let

Dne 2.10. 2007. proběhlo v obřadní síni obecního úřadu další vítání občánků do života.
Malé slavnosti se zúčastnilo šest 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 úřadem městyse Ledenice a
každému miminku i dárek věnovaný paní Evou Staňkovou (prodejna textilu Ledenice).

PODĚKOVÁNÍ

Na fotografii zleva: Marek a Šimon Beranovi ze Zalin, Berenika Jarůšková z Ledenic, Martin
Volf z Ledenic, Vítek Pecník z Ledenic a Zuzana Chadimová z Ledenic

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Děkujeme všem, kteří dne 20. října
2007 přišli rozloučit s panem Vojtěchem
Kolářem na jeho poslední cestě. Děkujeme
všem za projevenou soustrast a květinové
dary .
Děkujeme co nejsrdečněji panu MUDr.
Josefu Kroulíkovi a geriatrické sestře paní
Janě Kopáčkové za nevšední péči a obětavost, se kterou se i po ordinačních hodinách
věnovali našemu tatínkovi panu Vojtěchovi
Kolářovi po celou dobu nemoci.
rodina Kolářova

Zlatá svatba

à

Dne 19.10.2007 oslavili 50 let společného života manželé Štěpán a Marie Mejtovi. Do dalších let jim přejeme mnoho
zdraví, štěstí, životního elánu a pohody.

Oslavy narozenin
Úctyhodných 130 let svého trvání oslavil v letošním roce Sbor dobrovolných hasičů v Ledenicích.
Protože se tato událost shodovala i s termínem pořádání „Dne spolků“, kterého se ujme jednou za dva roky vždy jeden spolek za vydatného
přispění obce, bylo tedy jen to nejlepší, že organizace připadla právě na
nás hasiče.
Už rok předem se pomalu začalo s přípravami. Byla vytvořena suchá i mokrá varianta programu, ale stejně každý doufal, že počasí bude
příznivé. Všichni jsme do poslední chvíle sledovali počasí, abychom se
stejně probudili v sobotu 8.9. do uplakaného dne. Přesun na jiný termín
nebyl myslitelný, tak hurá na fotbalové hřiště na první bod v programu
– netradiční soutěž v požárním útoku.

V jednu hodinu odpoledne sice sluníčko
nesvítilo, alespoň však nepršelo. Právě zde
má začít slavnostní pochod z náměstí před
školou. Tady má být také přivázána pamětní
stuha na prapor panem starostou.
Po položení květin u pomníku padlých se
celý průvod za podpory muziky ubíral k sokolovně. Zde pak probíhalo veškeré další dění:
oficiální zahájení, projevy pana starosty,
pana Frejlacha a čestného hosta pan Žižky z OSH ČMS, předání ocenění mladým hasičům za výbornou celoroční práci korunovanou prvním
místem v soutěži Plamen v kategorii mladších a dorostenkám, které nás
reprezentovaly dokonce na Mistrovství České republiky ve Zlíně.
K poslechu a tanci hrála Hlubočanka, Countryfoters nebo Monika.
pokračování na str. 6

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

O zábavu se postaralo SDH Ohrazeníčko se svou ukázkou ruční stříkačky i s akční ukázkou hašení, HZS JčK představilo supermoderní automobil s technickým vybavením, které jsme mohli vyzkoušet při
ukázce vyprošťování raněných z havarovaného automobilu nebo SDH
Ledenice při hašení hořícího automobilu pěnou z CAS 32 na podvozku
T815 (pěny bylo k velké radosti dětí opravdu hodně). Ještě by nebylo

dobré zapomenout na ohnivé divadlo Kvelb. Po setmění jsme měli
možnost shlédnout úžasné hry ohňových postav, strašidla nebo rytíře
na koni! Něco takového se opravdu jen tak nevidí, prostě paráda.

bbbb

Děkujeme všem kdo jste se přišli podívat a pobavit, ÚM Ledenice za
podporu, Jaroslavu Vláškovi za moderování a všem vám, kdo jste se starali o hladký průběh, program, organizaci, občerstvení a plné žaludky.
hasiči Ledenice
Vůz Laurin & Klement z roku 1912 se po právu těšil
velké přízni diváků.

Oslavy narozenin - dokončení ze str. 5
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Sraz veteránů
v ledenickém muzeu
Krátce po obědě v pátek 28. září začaly do
areálu ledenického muzea historických vozidel přijíždět první veteráni, kterých se tady nakonec prostřídalo několik desítek. Ledenice se
totiž staly jednou ze zastávek jízdy nazvané
„Poslední kolo“, kterou se Veteran Car Club
České Budějovice loučil s letošní sezónou.
Bylo možné vidět nablýskané automobily i
motorky nejrůznějšího stáří i původu.
Muzeum vojenských, historických a válečných vozidel v Ledenicích je však otevřeno od
začátku léta stále a nabízí zajímavou expozici
sestavenou z třicítky strojů. Vedle techniky
válečné, především tedy německé (Stoewer,
Schwimmwagen, Zündapp) nabízí i ukázky
osobních automobilů ze šedesátých let a mnoho předmětů nějak souvisejících s vystavovanými exempláři (motory, oblečení, válečné
helmy, zbraně a další). Řada strojů dosud čeká
na svou rekonstrukci, ale k vidění již jsou některé rarity. Americký válečný jeep Willis si
zahrál v nedávno točeném pokračování seriálu
Zdivočelá země, vůz Stoewer R 180 používali
nacisté při bojích v Africe a ten v Ledenicích
se jediný svého druhu v republice. Zajímavostí
je i to, že prvním majitelem červeného automobilu BMW z roku 1969 byl známý český
hudebník Ladislav Štaidl.
Muzeum se nachází na okraji Ledenic při
silnici do Třeboně vpravo od křižovatky na
Zaliny a otevřeno je denně od 9:00 do 17:00
hodin.
Jiří Cukr
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Rozvrh obsazení tělocvičny jednotlivými oddíly

Než rybníky zamrznou

Jako každou sezónu začalzy 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.

Nejprve se musím
omluvit Davidu Pelouchovi i čtenářům
za změnu jeho křestního jména v minulém
Zpravodaji. A také konečné výsledky byly
známy až po uzávěrce
Zpravodaje.
U Davida však zůstanu v tomto článku
hned na začátku. Jestliže posledně byla zmínka o soutěžích lodních modelářů žáků, musím
se tentokráte zmínit i o mnohem náročnějších
soutěžích. Jsou to seriály, které se jedou i
v lodním modelářství od jara do podzimu po
celé republice a z pěti soutěží vychází potom
ten nejlepší -Mistr ČR. Je to tedy sezónní boj.
V posledních létech jsme byli zvyklí vidět
nejen na vodě, ale i číst o velkých úspěších Jiřího Peloucha mladšího.Ten již přešel do řad
dospělých a vzhledem k časové náročnosti
jeho studia by se dal očekávat útlum v koníčku, kterým reprezentoval nejenom klub, ale i
městys Ledenice. Pamatujeme na jeho začátky, kdy se musel tvrdě propracovávat k jakémukoliv výsledku až po první místa
v nejvyšších modelářských soutěžích.Tehdy,
za velké podpory firmy Finesa, se mu v jeho
juniorském věku podařilo projet i kousek světa a na výsluní vynášet jméno městyse Ledenice.
Nyní je tady se stejným koníčkem Jirkův
bratr David, který se již třetím rokem pokouší
ve svém umění vstoupit do stop svého bratra.
Je krásné nyní posoudit jak mu to vlastně jde.
David Pelouch je mistrem ČR v řídě E 400
Junior (Jirka si to neodpustil a v seniorech vybojoval totéž a navíc ještě ve společné náročnější třídě Hydro 1). David jako junior k tomu
ještě přidal druhé místo v třídě ECO standard.
Klukům děkuji a všichni blahopřejeme.
Skvělé výsledky a výborná reprezentace.

Pondělí:
15,15-16,30 hod.

kopaná – přípravka kadeti ( p.M.Martan-TJ Slavoj)

16,30-18,00 hod.
18,00-20,00 hod.
20,00-21,30 hod.

teeball A ( pí. E.Staňková , M.Hoštičková, A.Pavel – TJ Sokol)
kopaná-muži ( TJ Slavoj )
aerobic ženy ( pí. P.Horáčková, V. Vostracká – TJ Sokol)

Úterý:
16,00-17,00 hod.

teeball B (p.Votruba a p.Chuchma.-TJ Sokol)

17,00-18,00 hod.

žactvo 1.tř. ( pí.J.Jordanovová, J.Volfová-TJ Sokol)

18,00-19,00 hod.
19,00-20,00 hod.

hasiči dorostenky (p.V.Šesták)
jóga, rehabilitační cvičení (pí. A.Nováčková, J.Votrubová-TJ Sokol)

20,00-22,00 hod.

odbíjená muži ( TJ Slavoj)

Středa:
16,00-17,00 hod.

teeball 1(pí.H.Korčáková TJ Sokol)

17,00-18,00 hod

cvičení rodičů s dětmi ( pí.V.Danielová, A.Chadimová-TJ Sokol)

18,00-19,30 hod.

softball kadeti B + juniorky (pí. H.Korčáková -TJ Sokol)

19,30-21,00 hod.

odbíjená - ženy ( TJ Slavoj)

Čtvrtek:
14,00-15,15 hod.

badminton ml. žáci (pí.M.Dudová- TJ Sokol)

15,15-16,30 hod.

kopaná kadeti ( p. M.Strouha -TJ Slavoj)

16,30-18,00 hod.

odbíjená žákyně (pí.M.Straková a S.Jarůšková - TJ Sokol)

18,00-19,30 hod.

odbíjená muži (TJ Slavoj)

20,00-22,00 hod.

kopaná muži (TJ Slavoj)

Pátek:
15,00-16,00 hod.

teeball B ( p.Votruba, p. Chuchma - TJ Sokol)

16,00-17,30 hod.

softball kadeti A ( p.Korčák a p.Borovka.-TJ Sokol)

17,30-18,30 hod.

softball nadhazovači (p.Korčák -TJ Sokol)

18,30-20,00 hod.

softball muži (p.K.Hager -TJ Sokol)

20,00-22,00 hod.

odbíjená muži Ohrazení (p. Fr.Lang)

Sobota:
10,00-12,00 hod.

odbíjená ženy – (TJ Slavoj)

13,30-15,00 hod.
15,00-16,30 hod.
16,30-18,30 hod.

badminton st.žáci – (pí. M.Dudová-TJ Sokol)
sálová kopaná muži (p.A.Kadleček-TJ Slavoj)
odbíjená ženy starší ( TJ Slavoj)

18,30-20,30 hod.

kopaná muži Zborov ( p.Fr.Vazač- TJ Sokol)

Neděle:
9,30-11,00 hod.

softball – kadeti B + juniorky (pí.H.Korčáková -TJ Sokol)

10,30-11,30 hod.

softball – kadeti A ( p.Korčák a p.Borovka – TJ Sokol )

11,30-12,30 hod.

nadhoz ( p.Korčák -TJ Sokol )

13,30-15,30 hod.
15,30-17,30 hod.

sálová kopaná muži (p.V.Šesták – hasiči)
sálová kopaná muži (p.M.Tichý – TJ Slavoj)

17,30-19,00 hod.

badminton dospělí (pí.J.Votrubová-TJ Sokol)

19,00-20,30 hod.

softball muži( (p.K.Hager - TJ Sokol))

Co se však za tím vším ukrývá?
Není to jenom čas a um, pro onu věc se
musí takřka žít. Je to velké odříkání rodiny, ve
většině volného času je nutné se tomuto koníčku věnovat a hlavně je to neuvěřitelná finanční zátěž. Peníze získané z klubu a Úřadu
městyse Ledenice jsou v poměru skutečných
investic minimální.
Z Davida vyrůstá velice schopný Jirkův
následník a klub vzhledem k finančním nárokům nyní pro něho hledá vhodného sponzora.
Jen tak je nyní možné, aby David mohl reprezentovat v takovém rozsahu, jako tomu je u
Jirky.Bylo by škoda nedat zelenou schopnostem.
Pomůže někdo?
Rybníky brzo zamrznou, ale děti svou zájmovou činnost jistě neopustí. Přesunou ji pouze do tepla pod střechu a namísto využití
volného času potulováním se po ulici, se budou jistě rády připravovat na další sezonu.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz
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Ohlédnutí za podzimními pořady pro děti

Loučení s prázdninami v Zalinech
Dne 1.9. se v Zalinech konalo Loučení
s prázdninami.Přípravy soutěží začaly už dopoledne, kdy se sešli dobrovolníci, kteří pro
děti připravili různé disciplíny. Zatímco maminky se staraly o organizaci a odměny, tatínkové se postarali o slalom a překážkovou
dráhu.
Odpoledne se zde jako obvykle sešlo mnoho dětí, které už netrpělivě čekaly na to, až odbije 14. hodina, aby mohly začít soutěžit.
Vybrat si mohly například z uvazování uzlů,
chytání papírových rybiček, chůze zručnosti
s míčkem na lžíci, zdolání vodní překážky
zvané necky, stříkání z malé ruční stříkačky a
mnoha dalších. Za úspěšné zvládnutí úkolu
dostaly děti žetonek, který si mohly ve spe-

á

ciální prodejně vyměnit za různé sladkosti,
což mělo velký úspěch.
Po ukončení soutěží čekalo na děti velké
překvapení – mohly si vyzkoušet opravdový
požární útok! Těm menším samozřejmě pomáhali zkušenější hasiči nebo tatínkové.
Během náročného odpoledne dostali všichni hlad, takže jim přišli k chuti opečené buřtíky. Jakmile se setmělo, přišla na řadu stezka
odvahy. Je pozoruhodné, že nejvíce se bály
děti, které se odpoledne stezce vysmívaly pro
její jednoduchost. Ty musely chodit po dvojicích, zatímco předškoláci ji chtěli absolvovat
dvakrát.
A co říci na závěr? Snad jen to, že se dětem
soutěžní odpoledne v hasičském stylu moc líbilo a těší se, co jim maminky vymyslí příště.
Eliška Kocábková

ß Drakiáda

v Ledenicích
I v Ledenicích se 13. října uskutečnila
již tradiční Drakiáda. Každoročně si přijde
zasoutěžit kolem 60 dětí. Několik posledních let soutěží i dospělí a je nutné dodat, že
mnohdy s větším zápalem než děti. Protože
jsou děti rozděleny do několika věkových
kategorií, má ledenická Drakiáda hodně vítězů a málo poražených. Letošní největší
úspěch a titul absolutního vítěze „vyfoukl“
se svým drakem domácím ledeňákům Pavel Bečka z Českých Budějovic. Jeho drakovi domácí výroby nemohl žádný jiný
drak konkurovat a to jak svou velikostí, tak
i krásným a velmi vysokým letem ( trvalo
téměř 20min., než se draka podařilo přitáhnout z nebe zpět na zem).Tak snad se ledeničtí tatínkové nenechají zahanbit a příští
rok opanuje nebe nad Ledenicemi náš domácí drak.

(J.F.)

á Drakiáda
v Ohrazení

V sobotu 13. října připravili členové osadního výboru v Ohrazení pro děti tradiční podzimní Drakiádu. Ve 14 hodin se na návsi sešlo
kolem třiceti natěšených dětí vybavených draky všemožných barev i rozměrů, koupených i
pracně doma vyrobených. A i když počasí nebylo typicky podzimní a ten vítr mohl přece
jen foukat trochu víc, vznášeli se draci malí i
velcí nad Ohrazením celé odpoledne. Nezávodilo se v žádných určených disciplinách, ale
prostě se pouštěli draci. Po ukončení soutěže a
vyhlášení výsledků si všichni soutěžící zaslouženě pochutnali na opečeném špekáčku.
Za osadní výbor Jitka Svobodová

Olympiáda 2007
Dětské sportovní olympiády se v letošním
roce zúčastnilo celkem 78 dětí. Nebyl to sice
rekord, ovšem vzhledem k počasí, které letošní závody provázelo, byl pro nás tento počet
milým překvapením.
Závodilo se v násl. disciplínách:
běh 30 a 50 m, skok do dálky, hod do dálky, hod na válečky, skoky v pytlích 10 m, hokej, basketbal a letos i běh na 200 a 400 metrů.
Všichni účastníci předvedli úžasné výkony
a byli také po zásluze odměněni. Pro vítěze
byly letos připraveny velmi zajímavé ceny tenisové rakety, volejbalové, fotbalové a basketbalové míče, sportovní tašky aj ... bez odměny ovšem nezůstali ani ti z pole poražených.
Nakonec děkuji za TJ Slavoj Ledenice všem,
kteří se podíleli na přípravě letošní Olympiády a
těším se na další - již 7. ročník!!
SPORTU ZDAR

Leona Strouhová
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Program MC
Ledňáček
PROGRAM NA LISTOPAD
aneb „měsíc papíru“
· Čtvrtek 1.11. od 10 do 12 hod

Výtvarné aktivity, didaktické či pohybové
hrátky.
· Pondělí 5.11. od 16.30 do 18.30 hod

Výroba záložek do knih, nebo korunka pro
princeznu.
Od 17.00 hod – Já malý muzikant
· Čtvrtek 8.11. od 10 do 12 hod

· Pondělí 26.11. od 16.30 do 18.30 hod

Zdobení perníčků.
následuje – S písničkou a tanečkem
· Čtvrtek 29.11. od 10 do 12 hod
Výtvarné aktivity, didaktické či pohybové
hrátky.
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)

Akce
· DĚTI I DOSPĚLÍ S HLÍNOU

SI VYHRAJÍ aneb Víkend s keramikou

Výtvarné aktivity, didaktické či pohybové
hrátky.
· Pondělí 12.11. od 16.30 do 18.30 hod

Ruční výroba papíru
následuje – S písničkou a tanečkem
· Čtvrtek 15.11. od 10 do 12 hod

Výtvarné aktivity, didaktické či pohybové
hrátky.
· Pondělí 19.11. od 16.30 do 18.30 hod

Výroba rámečku na fotografii
následuje - Já malý muzikant
· Čtvrtek 22.11. od 10 do 12 hod

Výtvarné aktivity, didaktické či pohybové
hrátky.

Nejedná se vůbec o žádný pochod,ale o
dávný název známých soutěží lodních modelářů v Ledenicích, které se konaly vždy jako
první v začátku podzimní sezony. Je tomu tak
i dodnes a s oblibou k nám do Ledenic přijíždí
dospělí a děti z různých míst republiky. Nejde
zde již o získávání bodů, pohárů a diplomů,
ale ukázat se veřejnosti a předvést svoji práci i
místním občanům.
Proč k nám však jezdí rádi i modeláři z takové dálky jako je Brandýs nad Labem, Třešť
atd.? Ač již máme statut městys, jsme stále

TJ Slavoj Ledenice - oddíl kopané www.ledenice.estranky.cz

0:0
1:1 Branka: Peter
1:0 Branka: Máče
1:3 Branky: Peter 2, Novodvorský
2:1 Branky: Vítovec, Peter
3:0 Branky : Havelka, Jarůšek, Bureš
1:2 Branky: Vítovec, Pavlík
2:1 Branky: Vítovec, Lamáček
Zdeněk Vitoušek
5:2 Branky: Pavlík, Peter

Takto vypadá tabulka po 10. kole
poøadí
tým
1.
BOROVANY
2.
NOVÉ HRADY
3.
TÝN B
4.
N. HRDÌJOVICE B
5.
LEDENICE
6.
NEMANICE
7.
SRUBEC
8.
LIOV B
9.
VÈELNÁ
10.
MOKRÉ
11.
AKRA ÈB
12.
HLUBOKÁ B
13.
SEDLEC
14.
TÌPÁNOVICE

zápasy
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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
Členové MC mají slevu 50,- 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.

LEDENICKÁ PADESÁTKA

Máme odehráno desáté kolo a před posledním říjnovým zápasem v Sedlci jsme v tabulce na pátém místě.
Na kontě máme dvacet bodů při šesti výhrách, dvou remízách a dvou prohrách. Konto soupeřů
jsme zatížili 16 brankami a sami obdrželi branek 11.
Sj Ledenice – Nemanice
Štěpánovice – Sj Ledenice
Sj Ledenice – Nové Hrady
Mokré - Sj Ledenice
Sj Ledenice - Hluboká B
Sj Ledenice – Včelná
Akra ČB – Sj Ledenice
Sj Ledenice – Hrdějovice B
Borovany – Sj Ledenice
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výhra remíza prohra
7
2
1
7
1
2
6
2
2
6
2
2
6
2
2
6
1
3
5
2
3
4
0
6
3
1
6
3
1
6
3
0
7
2
2
6
1
2
7
0
4
6

skore
44:11
28:18
24:18
21:15
16:11
23:15
19:17
17:25
13:21
15:25
14:22
14:19
13:29
9:26

body
23
22
20
20
20
19
17
12
10
10
9
8
5
4

venkovem, kde se lidé mezi sebou více znají a
také si zřejmě i více pomáhají. Já nyní mohu
potvrdit, že nejenom dobré výsledky zájmové
činnosti našich dětí, ale i vzájemné vztahy dospělých nám získávají nejenom popularitu ale
i dobré jméno. Ještě se nám nestalo, aby ten
koho požádáme o podporu a zviditelnění se
v podobě nějaké ceny nás odmítl.Což je třeba
v Českých Budějovicích naprosto běžné.
Již tradiční překrásné pirátské medaile od
pana Kodytka a překrásná grafika diplomů od
pana Kopala ml., živá husa či láhev něčeho
dobrého pro dospělé a mnoho dalších krásných cen do Ledenic opravdu láká. S příjemnými pocity se poslouchá, když si závodníci
mezi sebou vyprávějí, že k nám do Ledenic
jezdí opravdu rádi a když se kromě závodů vydaří i počasí, že se hezky po Ledenicích projdou a v klidu si je prohlédnou. Skutečně
nejsme neznámou obcí v dolíku.
Těch sponzorů bylo letos opravdu hodně a
udělali radost všem zúčastněným dětem i dospělým.
Mně nezbývá, než za všechny účastníky ledenických modelářských soutěží, poděkovat
za dary Jaroslavu Petrášovi - Autoopravna,
Václavu Fabiánovi – Sport cukrárna, Jaroslavě Žaludové – Drogerie-hračky, Josefu Jandovi Truhlářství, pánům Bartošovi a Pelikánovi Truhlářství, panu Porkristolovi - firma MPJ- l,
ing.Václavu Tůmovi - Epigon-A , M-TES
České Budějovice, ing. Jaroslavu Vondráškovi, Jaroslavu Tachecímu – kavárna Anna, Janu
Votrubovi - prodejna VOJA , Petru Kubešovi Potraviny, Zdeňku Hruškovi – AL systém,
ing. Josefu Hronkovi - Beton Hronek a dalším.
Ti co nám drží palce, nám nejenom pomáhají, ale vnáší Ledenicům pěkné světlo a dětem radost.
Děkuji všem rodičům a občanům za jejich
přispění dobrému průběhu dnes již populární
soutěže v Ledenicích.
Příště o tom, jak to s kroužkem lodních modelářů v Ledenicích v současnosti je.
Za KLoM Ledenic Jiří Hinterhõlz
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Bylo to derby,
jaké má být
Nerad bych se mýlil, ale věřím, že o každém víkendu někde probíhá nějaké derby. Výrazem derby bývá označeno mimořádné nebo
významné klání tradičních soupeřů, především v kopané. Zpravidla to bývají utkání klubů z jednoho města, nebo sousedních obcí,
případně vycházejí z jiných pohnutek nebo
hledisek. Pokaždé však jde o prestiž, takže zápasy mívají zvláštní náboj. Jedno takové derby, v tisku označené dokonce jako okresní
šlágr, jsme měli příležitost shlédnout před několika málo dny.
Nebudu proto chodit okolo horké kaše.
Psal se den 13. října 2007 a žádný ze soupeřů
nechtěl, aby pověra o nešťastném čísle přinesla
smůlu právě jemu. Však také šlo o mistrovský
zápas okresního přeboru mezi Borovany a Ledenicemi, ale rovněž v něm šlo o průběžné
první místo v tabulce. V sázce tedy bylo mnohé, takže utkání neslo veškeré znaky derby,
jako bojovnost a nesmlouvavé i tvrdé souboje
jednotlivců, nasazení a touha po vítězství, napětí, ale také sportovní štěstí, které se přenášelo z jedné strany na druhou a po závěrečném
hvizdu rozhodčího přineslo sportovní smutek
poraženým a radost vítězům. Pro úplnost uvedu, že Borovany zvítězily brankovým poměrem 5:2, ale hodiny však tikají dál a příště
může výsledek být právě opačný. V tom vlastně spočívá kouzlo sportu.
Nebyl bych upřímný, kdybych řekl, že vítězství Borovan mě nepotěšilo. Potěšilo, jako
každého patriota, ale utkání současně mi přineslo nostalgické vzpomínky a připomnělo, že
výše zmíněné hodiny nám starším už sportov-

ní činnost odtikaly. Tato skutečnost mi vytanula na mysli během představování hráčů.
V sestavě Ledenic zaznělo jméno Čížkovský a
já jsem si uvědomil, ač nerad, že vlastně jde už
o vnuka Honzy Čížkováka, jak jsme ho familiérně oslovovali a s nímž jsem se před několika
desetiletími potkával buď ve stejném dresu a
nebo naopak hrál proti němu. Tato věta jistě
žádá vysvětlení, ale historie, jak víme, není tak
přímočará a černobílá. V minulosti totiž existovala různá období, kdy buď u nás nebo naopak v Ledenicích byl kritický nedostatek
hráčů a proto byla sestavována společná mužstva. Takovým markantním příkladem je období druhé světové války, kdy pod hlavičkou
SK Calofrig Borovany hrálo několik fotbalistů
Ledenic. Dlužno dodat, že to byli dobří hráči.
Mohl bych jmenovat, ale nerad bych někoho

vynechal a proto od toho upouštím. Naproti
tomu však i v Borovanech časem došlo k určitému nedostatku fotbalistů a proto naopak někteří startovali za Ledenice.
O sportovních stycích Ledenic s Borovany
by se nechalo napsat velmi mnoho. Jistě by to
bylo ku prospěchu obohacení pamětí pro obě
strany. Připomněl jsem jen nepatrný střípek
půl století starých vzpomínek na tehdejší
sportovní život, aby současná generace nahlédla do fotbalové historie obou sousedních
obcí. Věřím, že takové seznámení s minulostí
není ke škodě a snad může být i určitým příspěvkem k vzájemnému poznávání a respektování vycházejícímu z dávné spolupráce.
František Kadlec, Borovany

STŘÍPKY
Z HISTORIE aneb
VÍTE, ŽE…
S použitím archivních pramenů, obecní kroniky
a historických dokumentů sestavuje Jiří Cukr
… s postavením kašny na náměstí před školou
měl její stavitel František Smolík z Besednice nemalé komplikace? Když přivezl její
kamenné části do Ledenic, zjistil, že k sobě
přesně nepasují, takže musel zhotovit kašnu úplně novou. Podařilo se a 20. listopadu
1891 se v ní poprvé objevila voda.
… Ledenice měly svého ponocného? Jeho
úkolem bylo od 22:00 do 3:00 hlídat městečko a v případě nutnosti informovat o
vzniklém požáru či zabránit krádeži. Býval
ozbrojen sečnou zbraní nazývanou halapartna.
… na chráněném území nedaleko Ohrazení
vyhlášeném roku 1991 žije řada vzácných
živočichů? Jako na jedné z posledních lokalit v jižních Čechách zde např. pobývá
motýl modrásek hořcový a modrásek
očkovaný. Až komické jsou názvy některých rostlin – krvavec toten, ostřice kulkonosná, všivec ladní, kyprej obecní, čertkus
luční nebo tužebník jilmový.

NOHEJBALOVÝ

TURNAJ

Zatažená obloha s deštěm přivítala v sobotu 1.záři 2007 účastníky tradičního nohejbalového
turnaje “DOPRASTAV-DUDA CUP”, nyní už 5.ročníku. Když už se uvažovalo o náhradním
programu v sokolovně, počasí se přece jen umoudřilo a po deváté hodině se mohlo začít hrát. Následovalo několik hodin urputného nohejbalového boje, pouze odpočívající dvojice měli krátkou
chvilku na vyhltnutí pivka a zdlábnutí klobásky. Slavnostní předání cen se uskutečnilo v rybářské klubovně.
Díky štědrým sponzorům neodešel ani jeden z hráčů bez výhry. Čuník na grilu náročnou nohejbalovou sobotu ukončil...
Závěrem velký dík sponzorům za ceny a také kamarádům, kteří zajistili dodržení optimálního
přísunu jídla i pití, jak na hřišti, tak i večer.
Josef Koblasa
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Nabídka pití a pokrmů bude laděna především po “čertovsku”.
Pro mikuláše, čerty a anděly je připraveno překvapení. Rovněž prostory
na uložení berlí, metlí a řetězů jsou zjištěny.
Rezervace: 724 243 234

Listopad

Ó 12.11.2007

pondělí
17 hod.
Koncert ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ Ledenice

Ó 5.12. 2007

středa
Tradiční ledenický Mikuláš

divadelní sál Ledenice
vstupné dobrovolné

Ó 23.11.2007

pátek
19,30 hod.
Pamfilo a spol. - veselá komedie

divadelní sál Ledenice, vstupné: 30,- Kč
Když se do krásných dívek zblázní mladíci, je to přirozený života běh.
Pokud se tak ale stane “páprdům”, kteří by těm dívenkám mohli býti
otci, ba dědečky, pak je to “drámo”, ale někdy také velká sranda. Děj se
odehrává na teplém jihu Evropy.

17,00hod.

horní náměstí před základní školou
Uvidíte : Mikuláše s dárky a andělskou družinou, vrchního pekelníka
s čertovskou cháskou
Ochutnáte: ďábelské vuřty z čertovského kotle
Uslyšíte: živou čertovskou kapelu
POZOR: Vybírání dárků od 15,30h. v přízemí hlavní budovy Základní
školy v Ledenicích
Za každý dárek se vybírá 10,- Kč

Účinkuje: Ochotnický divadelní soubor Suchdolské divadlo

Ó 12.12.2007

Připravujeme na prosinec

divadelní sál Ledenice, vstupné: dobrovolné

Ó 4.12.2007

Ó 15.12.2007

před prodejnou
Program: koledy - hraje Budějická 5, kouzelník
Mikulášská nadílka - pokud chcete předat Vaše balíčky odevzdejte je
v obchodu nejpozději 4.12. dopoledne
Překvapení – zlatý hřeb večera
Připraven bude vánoční punč, klobásky na grilu i pivečko
Srdečně zvou Voharčíkovi

divadelní sál Ledenice, vstupné: dobrovolné
Pohádka Perníková chaloupka v podání divadelního souboru J.K.Tyla
z Č.Budějovic

úterý
17,00 hod.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ve Zborově

sobota
15,00 hod.
Vánoční nadílka s pohádkou

Ó 5. - 6.12.2007

středa
13-19,30 hod.
čtvrtek
9-15,00 hod.
Vánoční výstava, sál U Králů

pořádá: ZO zdravotně postižených civilizačními chorobami
Borovany-Ledenice

Ó 5. 12. 2007

středa
17,00 hod.
Adventní koncert ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ Ledenice

středa
od 17,00 hod.
“VESELÁ KLOBÁSA”
vás zve do průjezdu u Veselých.

Ó 16.12.2007

neděle
Adventní koncert

18.00 hod.

kostel sv.Vavřince, vstupné: dobrovolné
Účinkují: Jihočeské pěvecké sdružení
Komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense
Brass Collegium a sólisté

Ó 24.12.2007

pondělí
21.40 hod.
KOLEDY POD VÁNOČNIM STROMEM

ledenické náměstí
Účinkuje: Ženský pěvecký sbor Ledenice pod vedením Ing.Jaroslava
Korčáka

KRUH PŘÁTEL HUDBY PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH

33. KONCERTNÍ SEZÓNA 2007 - 2008
Ó 19. prosince
Vánoční koncert
Gentlemen Singers
Od renesance po spirituály, adventní písně a
koledy

Ó 16. ledna
Večer klavírní improvizace
Jiří Pazour klavír
Ó 13. února
Chaire Příbram
Fioretto Český Krumlov
Renesanční hudba s tanci v soudobých kostýmech

Ó 12. března
Pražští trubači
Soubor žesťových nástrojů

239.-245. hudební večer

Ó 16. dubna
Instrumental Tandem
Libor Janeček - flétna
Petr Zámečník - akordeon
Ó 14. května
Dominika Hošková - violoncello
Ester Godovská - klavír
Ó 4. června
Stamicovo kvarteto
Koncerty jsou pořádány za finanční podpory sdružení RŮŽE a Nadace Český hudební
fond
Informace v ZUŠ T.Sviny, Sokolská 1052,
tel. 386 322 487 , e-mail zusts@quick.cz
Předplatné je vhodným dárkem pro Vaše
blízké!

Tříkrálová sbírka
Začátkem příštího roku opět navštíví naše
domácnosti tříkráloví koledníci, aby popřáli všem štěstí, zdraví … a také vybrali
finanční částku na pomoc lidem v nouzi.
Proto žádáme děti i dospělé, kteří jsou
ochotni koledovat, aby se včas přihlásili a
mohli se v klidu připravovat.
Stanislava Králíková
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WIPOCO BAZAR
Dobrovodská 130, České Budějovice
Tel.č.: 387 413 718

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

KADEŘNICKÝ SALON „FREEDOM“
zve ženy na podzimní módní kolekci vlasové kosmetiky
MATRIX v čokoládových tónech.
Od mléčné čokolády po luxusní tmavou čokoládu.

DOPŘEJTE SI CHVILKU RELAXACE.
Těší se na vaši návštěvu Jitka Svobodová

Náměstí 70, 373 11 Ledenice, tel. č. 775 10 57 50
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SDRUŽENÍ RŮŽE
vypisuje V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í
na funkci manažera SPL – vedoucího sekretariátu MAS
Nástupní termín od: 1. ledna 2008
Kvalifikační předpoklady :
· Minimálně 3 roky úspěšné praxe manažera
(nebo vedoucího pracovníka)
· Důkladná znalost Programu obnovy venkova – především IV.
osy - LEADER
· Organizační a komunikační schopnosti
· Řidičské oprávnění – skup.B
· Znalost německého / anglického jazyka
Termín podání žádostí s profesním životopisem a doklady o kvalifikačních předpokladech: do 19.listopadu 2007
Na adresu : Sekretariát MAS SR HORNÍ STROPNICE 212,
374 01 Trhové Sviny. Případné dotazy do 15.11.2007: na sekretariát
MAS, nebo E-mail : malikruze@volny.cz. Budou zodpovězeny na
stránkách MAS : http://mas.sdruzeniruze.cz
HORNÍ STROPNICE 212, 374 01 Trhové Sviny.
Telefon: 386 327 055 mobil: 724 643 050,
http://mas.sdruzeniruze.cz, e-mail : malikruze@volny.cz

www.
ledenice.cz

přijme

1 reprezentanta
– pojišťovacího poradce
Kontaktujte nás:
e-mail: dspolcova@koop.cz, Bc.Daniela Špolcová 602 359 315
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Husova 1056, Trhové Sviny

PŘIJME MUŽE
do třísměnného provozu
na dělnickou profesi

„leštič forem“
(i nevyučené v oboru)
CNC - MECHANIK
SEŘIZOVAČ

Více informací
na tel.: 387 844 500

MANDA
LEDENICE
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.

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

·

hnědé uhlí

·

brikety

·

rozvoz uhlí zdarma při množství nad 15q

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

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
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Ó Firma KOCOUREK oznamuje, že ve stře-

Pozvánka
na zvěřinové hody

du 14.11.2007 od 8 do 16 hod. bude před
prodejnou VOJA v Ledenicích prodávat
punčochové zboží.

Ve dnech 9. až 11. listopadu 2007
Vás zveme na zvěřinové hody
do restaurace
“Na Plácku” V Ledenicích.
(v pátek 9.11. 2007 hraje
k poslechu živá huba)

Při nepříznivém počasí se prodej uskuteční
následující den.

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
E-mail:1.jvs@1jvs.cz, http://www.1jvs.cz

ROUSEK

Nabízíme Vám:

Ó

Ó

zneškodňování
zvláštních odpadních vod
/septiky, tukové lapoly bez dopravy/
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

L EDENI CKÝ

www.ledenice.cz

e-mail: radnice@ou.ledenice.cz

listopad 2007

zpravodaj
vydává OÚ L edenice

tel. č.: 038-799 53 57

fax: 038-799 52 48

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