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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz

tel. č.: 387 995 357

Září 2012

Zdarma

DEN SPOLKŮ

POZVÁNKY NA ZÁŘÍ

pořádá TJ Slavoj Ledenice aneb den sportu a zábavy pro každého
tradiční místo: pod stromy u ledenické sokolovny
(popř. v sokolovně v případě špatného počasí)
dne: 15. 9. 2012 (sobota) od 14.00 h (vstupné dobrovolné)
program:
14 h zahájení, soutěže pro děti po celé odpoledne
15 h vystoupení Cheerleaders Sharks Ledenice
16-17 h soutěž týmů (Slavoj, obec, hasiči, škola), prezentace činnosti TJ Slavoj
17-20 h k tanci a poslechu hraje kapela Patrola
21 h hraje kapela Spanilá jízda (v sokolovně, vstupné 50 Kč)
Po celé odpoledne zajištěno výborné občerstvení
(klobásy, grilované maso, bramboráčky, hranolky, pikadory, pivo, limo a další).
Kulturní a sportovní vyžití pro všechny
- radar na měření rychlosti střely – soutěž Hledáme „bombera“ s nejtvrdší střelou
- zkuste si volejbal, tenis, nohejbal...
Výstava článků z kronik a fotografií z historie TJ Slavoje v sokolovně.
K poslechu reprodukovaná hudba během celého odpoledne.

!! POZOR !!
Již od 13.00 odehrají mistrovský fotbalový zápas muži Ledenice A proti Chlumu u Třeboně.
Přijďte se podívat a fandit.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 11. 7. 2012
Rada městyse vzala na vědomí:
 usnesení Exekutorského úřadu v Č. Budějovicích ze dne 27. 6. 2012 o úplném zastavení exekuce na majetek povinné firmy
IDEAAL CK s. r. o. se sídlem Roudné,
Č. Budějovice z důvodu nedostatku majetku povinné firmy. Rada městyse rozhodla,
že městys Ledenice jako oprávněný nebude
podávat proti tomuto rozhodnutí odvolání,
s tím, že pohledávka městyse Ledenice uložení pokuty ve výši 200.000 Kč se stala
nedobytnou.
Rada městyse opakovaně projednávala:
 připomínky vznesené k zastavovací studii
„ZTV Ledenice lokalita Za Školou“ za přítomnosti Ing. Milana Bicery projektanta
Ateliéru Al spol. s r. o. Č. Budějovice, Jiřího Benedy - předsedy Komise výstavby a
územního plánování a přizvaných občanů
Ing. Vladimíra Trojana, Ing. Svatoslava
Kodytka a manželů Milana Pecky a Ing.
Ivany Peckové.

Rada městyse vzala na vědomí:
 ukončení nájmu bytu č. 44/B v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích s paní
Emilií Tůmovou, dohodou k 31. 7. 2012.
Rada městyse schválila přidělení uvolněného bytu č. 44/B od 1. 8. 2012 panu Bohuslavu
Vláškovi za stejných smluvních podmínek.
 písemnou poptávku firmy SUHOX, s. r. o.
Brno na možnost odkupu nebo dlouhodobého pronájmu pozemků městyse Ledenice
parc. č. 537/13, 4289/1 a 3920/136 v k. ú.
Ledenice za účelem výsadby rychlerostoucích topolů. Rada městyse doporučuje
starostovi tuto poptávku za nabízených
podmínek neakceptovat.
 dopis Advokátní kanceláře Nádravský &
syn zastupující bratry Pavla Šimáka a Jana
Šimáka ve věci provozu a užívání antukové
plochy na veřejném prostranství ve Zborově. Rada městyse doporučuje starostovi
další jednání v této záležitosti.
 vyúčtování akce pro děti „Ledenické putování nejen hmyzí říší“ konané v neděli
3. 6. 2012.
pokračování na str. 2

9. 9. DĚTSKÁ SPORTOVNÍ
OLYMPIÁDA
15. 9. LEDENICKÁ „50“
– VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
LODNÍCH MODELÁŘŮ
16. 9. INDIÁNSKÉ LOUČENÍ
S LÉTEM
22. 9. OSLAVA 135. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
LEDENICE
29. 9. SVATOVÁCLAVSKÝ
KONCERT
(více uvnitř čísla)

HROŠÍ PROZATÍMNÍ DIVADLO
SDH BOROVANY
uvádí
třeskutou frašku J. B. Moliéra
v překladu Vlastimila Pešky

PAROHÁČI
ANEB

ČERVENÉ
KALHOTY
Čtvrtek 27. září od 19.30 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné 50 Kč
Předprodej vstupenek v Drogerii
U Žaludů od pondělí 10. září.

Starosta městyse svolává

XII. veřejné zasedání
Zastupitelstva
městyse Ledenice
Středa 19. září
od 18.00 hodin
v zasedací místnosti radnice.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
Rada městyse doporučuje:
 starostovi zajistit mimořádnou jednorázovou údržbu I. etapy obtokového kanálu (od
benzinového čerpadla k rybníku Slavíček)
vyřezáním náletových křovin a vyčištěním
koryta kanálu od nánosů.
Rada městyse schválila:
 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku městyse Ledenice parc. č.
1056/4 v k. ú. Ohrazení s firmou E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu s názvem „Ohrazení, K 1580/3, Junek – kabel NN“. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 2.150 Kč + DPH dle
platného ceníku městyse Ledenice s tím, že
smlouva bude doplněna o povinnosti oprávněného dle usnesení Rady městyse č. 113 ze
dne 7. 10. 2009.
 pronájem části pozemku parc. č. KN 4651/2
ostatní ploch v k. ú. Ledenice, o výměře
2
10 m GE Money Bank, a.s., k provozu mobilní pobočky za částku 300 Kč/den + DPH
za pronajatou část pozemku. Rada městyse
schválila uzavření „Smlouvy o užívání části

pozemku k umístnění mobilní pobočky“ od
12. 7. 2012 na dobu neurčitou.
Rada městyse souhlasí:
 s převodem pozemku KN 4365/12 v k. ú.
Ledenice (v zahrádkářské kolonii Růžov)
z vlastnictví státu na jiné osoby a netrvá na
využití výše uvedeného pozemku, který je
územním plánem vyznačen jako plocha pro
dopravní vybavení.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 25. 7. 2012
Rada městyse schválila:
 doplňující přílohu ke smlouvě o nájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví
městyse Ledenice – soupis vodohospodářského majetku provozovaný ČEVAK a. s.,
aktualizovaný ke dni 30. 6. 2012.
 mimořádný příspěvek z rozpočtu městyse
Ledenice pro rok 2012 o. s. Sdružení Žraloci Ledenice ve výši 13.000 Kč:
– 8.000 Kč na semifinálové a finálové zápasy II. ligy - softbal muži,
– 5.000 Kč na dopravu na mezinárodní turnaj v italskému Arezzu – softbal juniorky.
Rada městyse doporučuje zastupitelstvu
městyse schválit smlouvu o poskytnutí výše

STAROSTO, co s tím stromem?
To je otázka, kterou nejen v souvislosti
s letošními bouřkami slýchává ledenický starosta čím dál častěji. Protože vydání takového
povolení není v pravomoci starosty obce, požádali jsme o vyjádření, jak postupovat při kácení vzrostlých stromů na katastrálním území
Ledenic, Komisi životního prostředí a lesního
hospodářství při ÚM Ledenice, která má
pravomoc vydat povolení kácení.
Na základě ustanovení zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
předpisů pozdějších, k povolování kácení
dřevin rostoucích mimo les je žádost nutno
podat:
n při potřebě kácení dřevin rostoucích mimo
les překračují-li tyto dřeviny limit stanovený vyhláškou č. 395/1992 S. (stanovený limit je obvod kmene 80 cm ve výšce 130 cm
od země) a plocha souvislého keřového po2
rostu o celkové ploše 40 m . Formulář je ke
stažení na www.ledenice.cz - formuláře
úřadu.
Povolení kácení není třeba:
n při kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě
a bezprostředně ohrožen život či zdraví,
nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. (Po-

stačí písemné oznámení nejdéle 15 dní po
provedeném kácení.)
Písemné oznámení o kácení musí mít náležitosti shodné s žádostí o povolení kácení mimolesních dřevin. Situaci je potřeba před
kácením zdokumentovat (vyfotit).
Kácení dřevin se provádí v době vegetačního klidu (říjen - březen), žádost o povolení je
potřeba podat v dostatečném předstihu.
POZOR!
Ořez nebo průřez dřevin je právem a povinností vlastníka stromu a nevztahuje se na něj
povinnost o povolení. Žádný orgán ochrany
přírody nevydává povolení k ořezání dřevin,
s výjimkou památných stromů! Důležitá je ale
kvalita a odbornost ořezání, protože nesmí dojít k trvalému poškození dřeviny. Poškozování
a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí
nebo způsobí jejich odumření, a je důvodem
k uložení pokuty.
Případné konzultace v kanceláři Sdružených
lesů Ledenice a Borovany každou středu
15-17 h.
Komise ochrany životního prostředí a lesního
hospodářství při Úřadu městyse Ledenice

Kde zasahovali ledeničtí hasiči?
5. 7. padlé stromy Srubec, zásah Renault
10. 7. padlé stromy na vozovce Ledenice,
zásah Renault
28. 7. čerpání vody v RD Nedabyle, zásah T 815
28. 7. čerpání vody v RD Střížov, zásah Renault

2. 8.
4. 8.
4. 8.
5. 8.

požár vozu Strážkovice, zásah T 815
čerpání vody v RD ČB, zásah Renault
padlý strom Ledenice, zásah T 815
požár skládka Růžov, zásah T 815,
Renault

září 2012
uvedeného finančního příspěvku z rozpočtu
městyse Ledenice v r. 2012.
 uzavření „Smlouvy o bezúplatném zřízení
věcného břemena“ na části soukromého pozemku Blanky Kovářové, parc.č. PK 2141
v k.ú. Zborov dle geometrického plánu
č. 382-84/2011 – stavba „Úpravy a doplnění
kanalizační sítě Ohrazeníčko – kanalizace
(SO 02) a čistírna odpadních vod (SO 03).
Rada městyse doporučuje:
 starostovi zadat u soudního znalce Ing. Karla
Drnka zpracování aktuální cenové mapy pozemků v katastrálních územích městyse Ledenice: Ledenice, Ohrazení, Zaliny a Zborov,
pro určení základních cen pozemků.
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o uzavření smlouvy
o dílo s firmou Dopravní stavby HP Bohemia, Boršov n. Vltavou na opravu části komunikace v ul. 5. května v Ledenicích –
I. etapa za částku 195.150,76 Kč bez DPH.
 vyúčtování kulturní akce „Festival místních
hudebních formací“ pořádaný městysem
Ledenice dne 15. 6. 2012.
Rada městyse neschválila:
 žádost nájemce bytu č. 9 na adrese Ledenice, Náměstí 86 o souhlas s přihlášením k trvalému pobytu další osoby do nájemního
bytu od 1. 8. 2012.

PŘESNÝ ČAS
zjistíte i v Ledenicích
Nejen v České republice, ale i v okolních
zemích, ve městech velkých i obcích malých,
stále častěji jsou k vidění na frekventovaných
místech exteriérové hodiny. Při svých cestách se tím inspirovali i členové Rady městyse Ledenice a na jednom ze svých jednání
pověřili starostu Mgr. Miroslava Fraňka zajištěním vhodných hodin i pro Ledenice.
V červenci byly v Ledenicích naproti
autobusové zastávce jedny takové hodiny
instalovány.
Poptávkovým řízením byla vybrána firma
Elektročas Praha, která má dlouholeté zkušenosti s produkcí nejmodernější elektronické
časoměrné soustavy pro školy, podniky, nemocnice, veřejné budovy, veřejná prostranství, věže, kostely, sportoviště, železniční,
autobusovou i leteckou dopravu.
Kromě přesného času ukazují ještě hodiny datum a aktuální teplotu. Při případném
výpadku elektrické energie se hodiny samy
seřídí na správný čas i datum automaticky,
bez nutnosti dalšího řízení, včetně nastavení
na letní, resp. zimní čas, díky signálu šířenému z vysílače poblíž německého Frankfurtu.
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CO VÁS ZAJÍMÁ?
Pane starosto, co se dělo v Ledenicích o prázdninách?
V pavilonu I. stupně ZŠ probíhaly stavební práce, které se týkaly oprav
sociálních zařízení jak pro žáky, tak i pro pedagogy. Toalety již neodpovídaly současným hygienickým standardům. Bez oprav sloužily žákům i pedagogům od roku 1987. Práce provedla ledenická stavební
firma Pavla Jindry a věřím, že změnu uvítají jak žáci, tak i pedagogové.
Taktéž byla vedení školy předána do užívání nově vybudovaná
školní zahrada v lokalitě pod farou. Tím se téměř po čtvrtstoletí budou
v ledenické škole opět vyučovat práce na pozemku. V podzimních měsících začnou žáci, pod dohledem vyučujícího, pracovat na přípravě záhonů a skleníku k jarní sadbě.
Část ulice 5. května dostala nový asfaltový povrch a v rámci těchto úprav byla realizována přípojka vody k budově údržby městyse
Ledenice.
I letos postihly Ledenice o prázdninách vydatné přívalové deště.
Došlo ke škodám na obecním majetku?
Ano, ke škodám způsobeným přívalovými dešti a bouřkami doprovázenými krupobitím došlo i letos. Jejich odstranění si vyžádalo a do
budoucna ještě vyžádá nemalé finanční prostředky z rozpočtu městyse
Ledenice. Škody vznikly především na obtokovém kanálu v Ledenicích a na místních komunikacích a na dešťové kanalizaci zejména
v Ohrazení a Zborově. Bylo nutné vyčistit a opravit několik silničních
propustků a příkopů podél místních komunikací. Rozpočtové prostředky k řešení této situace byly však již vyčerpány a z toho důvodu podal
městys Ledenice žádost o uvolnění 250 000 Kč z krizové rezervy Jihočeského kraje na pomoc postiženým obcím při financování obnovy
obecního majetku po živelních pohromách. Zda byla naše žádost úspěšná, se dozvíme v průběhu měsíce září. V případě schválení žádosti budou finanční prostředky využity především na opravu místních
komunikací v Ohrazení.

A co se chystá po prázdninách?
Již koncem srpna započaly práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodního řadu v Sokolské ulici. Práce zde potrvají do konce kalendářního roku. Prosíme proto občany o shovívavost a trpělivost s potížemi a
omezeními, které tato rekonstrukce s sebou přinese.
Samozřejmě, že nezapomínáme ani na společenský život ledenických občanů. V září se chystá Den spolků, oslava výročí založení SDH
Ledenice, divadelní představení, pořady pro děti a mnohé další. O tom
všem podrobněji na dalších stránkách Ledenického zpravodaje.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor

Původní stav

Současný stav
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I n fo r ma c e ze šk o ly p r o šk o ln í r o k 2 0 1 2 –2 0 1 3

Organizace školního roku 2012–2013
Zahájení školního roku: pondělí 3. září 2012
Podzimní prázdniny:
čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012
Vánoční prázdniny:
od soboty 22. prosince 2012
do středy 2. ledna 2013
posledním vyučovacím dnem roku 2012 je
pátek 21. 12., vyučování v roce 2013 začne
opět ve čtvrtek 3. ledna
Konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2013
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2013
Jarní prázdniny: 4. února – 10. února 2013
Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 28. a pátek 29. března 2013
Konec druhého pololetí:
pátek 28. června 2013
Hlavní prázdniny:
od soboty 29. června 2013
do neděle 1. září 2013
Školní rok 2013–2014
začne v pondělí 2. září 2013

¢ 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:
l.sestak@zs.ledenice.cz
Pavilon 1.–4. ročník: tel. 387 995 451
ZUŠ: vedoucí Mgr. Petr Špatný,
tel. 387 995 625,
e-mail: spatny.hudba@seznam.cz

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
Webové stránky školy: www.skolaledenice.cz

¢ Základní škola
Třídní učitelé:
Třída

Učitel

1.

Mgr. Hana Jindrová

Počet žáků
28

2.

Mgr. Růžena Kolářová

22

3.

Mgr. Miloslav Klein

21

4.

Mgr. Alena Kopáčková

18

5.

Mgr. Josef Pařízek

19

6.

Mgr. Marta Palkosková

24

7.

Mgr. Kateřina Vondrová

22

8.

Mgr. Pavel Mařík

19

9.

Mgr. Jana Dastichová

10

Ostatní učitelé:
Mgr. Zdeňka Helebrantová
Učební plány
Ve všech ročnících se vyučuje podle našeho
školního vzdělávacího programu.
Od 3. do 9. ročníku se vyučuje anglickému
jazyku. Německý jazyk je zařazen jako volitelný předmět pro žáky 7.–9. ročníku.
Témata ochrany člověka za mimořádných
situací jsou zařazena do tématických plánů některých předmětů na II. stupni školy.

¢ Základní umělecká škola
Učební plány
Vlastní školní vzdělávací
program pro ZUŠ
Hudební vyučovací obor:
klavír, zobcová flétna, příčná flétna
klarinet, žesťové nástroje, kytara
zpěv, sborový zpěv
přípravná hudební výchova
Výše úplaty za jedno pololetí:
individuální výuka
600–700 Kč
přípravná hudební výchova 300–350 Kč
přesná částka bude stanovena podle počtu
přihlášených žáků

¢ Mateřská škola

Výše úplaty za jeden měsíc: 180 Kč
Kapacita MŠ: 80 dětí (naplněný stav)
Provoz: 6.00–16.30 hod.

¢ Školní družina

Výše úplaty za jeden měsíc: 100 Kč
Kapacita ŠD: 65 dětí
Provoz: ráno 6.00–7.35 hod.
odpoledne 11.35–16.00 hod

¢ Školní jídelna

Ceny stravného jsou určeny podle normy
potravin a věku strávníků.
Uvedené ceny jsou pro letošní kalendářní rok.
Celodenní strava v MŠ:
3–6 leté děti
29 Kč
7 leté děti
32 Kč
Cena jednoho oběda v ZŠ:
7–10 let
20 Kč
11–14 let
22 Kč
15 a víc let
24 Kč
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy

BORŮVKA NA NÁVŠTĚVĚ V HISTORICKÉM A VÁLEČNÉM MUZEU LEDENICE
Rádi bychom touto cestou poděkovali majiteli Historického a válečného muzea Ledenice, panu Mandovi, za milé přijetí a poutavé vyprávění o svém muzeu a vystavených exponátech. Byl to pro nás
opravdový zážitek, vidět na vlastní oči bojová vozidla, modely tanků,

ale i poslechnout si něco z historie o životě za druhé světové války. Pořízené fotografie prozradí nadšení v očích našich klientů, když se mohli
vyfotit vedle historických vozidel nebo se samopalem. Nemalou radost
udělaly i věnované pohledy, které si naši klienti odvezli v neděli do
svých domovů.
Děkujeme panu Mandovi za věnovaný a
příjemně strávený čas a přejeme mu další nové
exponáty a nové návštěvníky, kteří se chtějí
o naší historii něco dozvědět. Děkujeme.
OS Borůvka, Borovany
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci září oslaví své jubileum
70 let
Jindřich Fridrich
75 let
Marie Kohoutová
80 let
Věra Klátová
81 let
Jarmila Dvořáková
82 let
Miroslav Duda
Helena Fyrbachová
83 let
Anna Kopalová
Terezie Kadlečková
86 let
Marie Pexová
91 let
Marie Čudková
Naposledy jsem se rozloučili:
t s panem Františkem Drobilem
z Ledenic, zemřel 5. 7. ve věku 78 let,
t s paní Marií Dudovou z Ledenic,
zemřela 8. 7. ve věku 85 let,
t s paní Dagmar Hajnou z Ledenic,
zemřela 17. 7. ve věku 65 let,
t s panem Františkem Divišem
z Ledenic, zemřel 29. 7. ve věku
nedožitých 67 let,
t s panem Jiřím Uhlířem z Ledenic,
zemřel 24. 8. ve věku 78 let.
Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 387 995 437, 606 443 518, případně
e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce

Děkujeme všem přátelům a známým za
účast na posledním rozloučení s paní Marií Dudovou, které se konalo 16. 7. 2012.
Děkujeme též za projevenou soustrast a
květinové dary.
Zároveň děkuji za vzornou péči MUDr.
Kroulíkovi a paní Janě Kopáčkové.
dcera Vlasta s rodinou

Zlatá svatba
Dne 21. 7. 2012 oslavili manželé Pavel a Marie Tůmovi z Ledenic zlatou svatbu. Ještě jednou
blahopřejeme a do dalších společně prožitých let přejeme zdraví, pohodu a životní optimismus.

Ledenická farnost
připravuje
Ó Neděle 9. 9. v 10 h
Poděkování za úrodu při mši sv.
Můžete s sebou přinést plody zahrádek
i lesa, které budou požehnány.
Ó Středa 12. 9. v 17.30 h
Zahájení školního roku – mše sv.
pro děti s prosbou o dary Ducha sv.
Ó Neděle 23. 9. v 11.30 h
Pouť v Zalinech
Ó Pátek 28. 9. v 17.30 h
Slavnost sv. Václava – mše sv.
s modlitbou za národ, pozváni jsou
všichni a zvláště baráčníci
Nabízíme možnost přípravy dětí ke svátosti smíření a sv. přijímání ( je třeba se přihlásit). Příprava, která počítá svým způsobem
i s účastí rodičů, začne od října.
Nabízíme rovněž přípravy dospělých ke
křtu a ostatním svátostem.
Nabízíme biblické hodiny, které začnou od
října.
Rodiče, kteří dali své děti pokřtít a zavázali
se k jejich křesťanské výchově, mohou začátkem školního roku přihlásit děti na náboženství, které se vyučuje na Základní
škole v Ledenicích.
Aktuální informace naleznete na:
www.ledenice-farnost.cz

Italský poutník v Ledenicích
Italský poutník GianLuca Ratta došel na své pouti dne 16. července až do Ledenic. Tento čtyřicetiletý mladík z Turína se na cestu vydal téměř před dvanácti lety. Jeho snahou je především
dosáhnout zápisu do Guinessovy knihy rekordů, ale i poznávat evropské země a jejich obyvatele. Na cestu se vydal z italského Turína a do dneška prošel Švýcarskem, Rakouskem, Německem, Francií, Maďarskem a Slovenskem. Na své cestě již ušel přes 22 tisíc kilometrů a o svém
putování se chystá vydat knihu. Věrnou společnicí na cestách je mu fenka Shira. Po noclehu
v Ledenicích se vydal na další pouť směr Jihlava a Brno.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
Na koupání do Gmündu se pojede 26. září
v 8:00 hod. z Ledenic, dále z Borovan.
Pro členy i občany připravujeme návštěvu
divadla v Trhových Svinech. V úterý 27. listopadu od 19:30 hod. hrají hru „Světáci“ se známými pražskými herci o životě tří fasádníků
ve velkém městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života ...
Po letošním pěkně prožitém týdenním pobytu v lázních Podhajská oznamuji, že máme
již zamluvený termín 25. 5.-1. 6. 2013. Bude
to opět na Quatru IV, kde jsme byli ubytováni
letos. Je tam pěkné a klidné prostředí, pro malé
i větší děti, které si někteří zájemci chtějí vzít
s sebou. Pro dospělé bude možné opékání, grilování a posezení večer u ohně. Doufáme, že
se sejde zase dobrá parta jako letos. Bližší info
bude zveřejněno v lednu.
Zájemci o tyto akce se přihlásí u paní Himlové, tel. 724 771 343, v Ledenicích u paní Havelové a Koktové.
Jarmila Himlová, předsedkyně
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Svatý Václav – dědic
Svatý Václav je zpodobněn na mozaice
v průčelí našeho ledenického kostela i s datem
1938, prvním rokem války, kdy lidem nebylo
dvakrát dobře. Kolikrát asi v následujících letech k němu upírali oči, kolikrát uvažovali nad
jeho životem a nad tím, co a jak bude dál.
V následujícím textu přijměte pozvání k zamyšlení o dědictví, našich kořenech a vůbec
tom, zda něco takového potřebujeme…
„Ty jsi dědic České země, rozpomeň se na
své plémě,“ zpíváme ve Svatováclavském
chorálu. Zkusme přemýšlet o tom, co vyjadřují tato slova.
Svatý Václav je dědic. Neměli bychom
však být spíše my dědici svatého Václava,
jeho odkazu, jeho stylu života? A vůbec, co to
znamená slovo „dědic“? Pokud se zeptáme
takto, možná se dobereme smyslu textu, který
zpíváme.
O historikovi Dušanu Třeštíkovi se říká, že
si rád vymýšlí, ale jeho vysvětlení původu slova „dědic“ je docela pravděpodobné a zcela
nepochybně nám poslouží k vysvětlení role či
úlohy svatého Václava pro náš národ.
Kmen Čechů, stejně jako každý jiný kmen,
ctil bůžky svého rodu. Ti slovanští byli vyrobeni ze dřeva a naši předkové jim říkali „dědci“. Když se rozhodli, že přestěhují svá obydlí,
vzali své ochránce na ramena a odnesli je spolu se vším svým majetkem na místo, které se
jim zdálo příhodné. O tom píší jak Kosmas,
tak Kristiánova legenda, že otcové donesli své
dědky až na horu Říp, kde se jim zalíbilo.
Když naši předkové nalezli místo, kde se
rozhodli postavit svou vesnici, nejdříve ze všeho

zasadili do plánovaného centra své dědky – bůžky a ochránce rodu. Ti jim měli zajistit nerušené
spočinutí a budování, hojnost, mír a zdraví. Od
té doby se u nás vesnicím říká „dědina“.
Když do našich zemí přišli první misionáři
křesťanské víry, nemohli jednoduše smést ze
stolu hodnotový systém, základní vzorce kultury našich předků. Křesťanství může jednat
velmi moudře: Pochopit, co je dobré, použít a
naplnit křesťanským smyslem podle přísloví:
chceš-li vzít psovi kost, dej mu kus masa.
Vhod jim přišel svatý Václav, panovník a
mučedník. Svatý Václav se stal „dědkem“,
respektive dědicem České země, ochráncem
národa a české státnosti.
Kolem svého ochránce se shromažďoval
národ již velmi záhy. O tom bychom se dočetli
v seriózních dějepisných knihách. Kolem sv.
Václava je národ schopen semknout své síly i
dnes. Snad jsme právě pochopili proč…
Ne náhodou si korunu Karla IV. panovníci
půjčovali od sv. Václava. Ležela totiž na jeho
lebce. Koruna českého království patří jemu a
nikdo nepovolaný na ni neměl a ani nemá právo.
Ten, kdo ctí svatého Václava, ctí své kořeny. Kdo ctí své kořeny, je pevně zakořeněný a
jen tak nic s ním neotřese. Kdo naopak od sebe
odsekává své kořeny, padne a zahyne.
„Opustím-li tě, zahynu…“, přiznává Viktor
Dyk.
„Ach v zemi krásnou, zemi milovanou
v kolébku svou i hrob svůj, matku svou
v vlasť jedinou i v dědictví mu danou
v šírou tu zemi, zemi jedinou…“,
zpívá v Máji Karel Hynek Mácha.

Sv. Václav na kostele sv. Vavřince v Ledenicích
A exilový básník Robert Vlach dodává:
„V té zemi krásné, kolébkou co byla,
dopřeje Bůh nám hrob?“
Je nutné dodat, že svatý Václav měl také
své kořeny. Kořenem, který mu dal nejvíce živin, je Kristus. Ale to ať každý domyslí sám,
jak se z toho poučit.
Vybráno z knihy Petra Šabaky De sanctis –
O svatých.
Pěkné svatováclavské časy přeje
jáhen Pavel Poláček

POZVÁNKA DO BOROVAN NA VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY NEJEN PRO PŘEDŠKOLÁKY
BOROVANSKÝ PLAVÁČEK - odborný plavecký výcvik pro neplavce od 4 let věku a
výše. V kurzu se děti naučí základy splývání a plavání, skákání a pobaví se při nejrůznějších
vodních hrách. Kurz vedou trenéři z klubu Plavání České Budějovice Tomáš Vymyslický a Filip Pytel. Hodinová lekce se koná od října každé úterý od 17 hodin v bazénu borovanské školy.
Více informací na webových stránkách http://plborovany.webnode.cz nebo na e-mailu:
borovany@plavani-cb.cz.
BOROVANSKÝ MALÝ FURIANT – folklorní soubor, kde se děti mohou již od 4 let učit
tančit a zpívat lidové písničky. Nacvičený program potom děti předvádějí při vystoupení na
nejrůznějších kulturních událostech (např. Borovanské borůvkobraní, Trocnovské medobraní, Borovanský živý betlém...). Kroužek vedou zkušení lektoři z českobudějovického souboru Malý Furiant Veronika Pilbauerová a Aleš Goszler za pomoci umělecké vedoucí Jiřiny
Štochlové. Soubor se schází každý pátek od 16 do 17.30 v sále borovanské ZUŠ.
Další informace na tel. 775324993 nebo na emailu: jmalikova@centrum.cz.

Kapela Gipsy Suno Ledenice
bavila dne 13. července herce z Divadla ABC, účinkující mimo jiné v seriálech Cesty domů a Ordinace v Růžové zahradě.
Na večírku byly osobnosti jako je Veronika Jeníková, Kamila Špráchalová, Zdeněk Hruška, Vendula Křížová, Roman Štabrňák a ještě několik jejich přátel.
Skupinu si pozvali ke zpříjemnění dovolené, kterou trávili na jihu Čech.
Gipsy Suno Ledenice a její členové (Jaromír Holub, Jiří Holub, Zdenko
Kudraš, Jiří Gunar, Lenka Gunarová a Hana Kudrašová) hráli a zpívali hercům romské a české písně. Hercům se jejich vystoupení velice líbilo a domluvili se na opětovném setkání.
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Krádeže poklopů uličních vpustí v Ledenicích
V posledních dvou měsících došlo v katastru městyse Ledenice ke
krádežím 12 kusů poklopů uličních vpustí na frekventovaných i méně
využívaných místních komunikacích. Touto skutečností dochází nejen
k majetkové újmě obce, ale je zejména ohrožena bezpečnost automobilové dopravy a chodců. Ke krádežím dochází i v okolních katastrech
jako Borovany (cca 20 poklopů), Nová Ves (cca 5 poklopů). Městys při
prvním odcizení pořídil dva nové plastové poklopy, jejichž cena se pohybuje kolem 3 400 Kč bez DPH za jeden kus. Při krádeži dalších kusů
jsme se rozhodli pro výrobu nových ze železa, jelikož rozměry odcizených poklopů již nekorespondují s rozměry nově vyráběnými a pak by

se musely měnit i rámy vpustí. To pak představuje vykopání starého
rámu uliční vpusti, osazení nového a nové zaasfaltování, tady se pak
cena pohybuje okolo 5 až 6 tisíc Kč za kus bez DPH.
Celá věc byla nahlášena Policii ČR, ale bohužel úspěšnost vyřešení
je nízká a návratnost odcizených kusů poklopů ještě menší. Tyto poklopy totiž končí ve sběrnách druhotných surovin jako rozlomené nebo jinak poškozené, aby mohly být vykoupeny.
Úřad městyse Ledenice žádá občany o větší všímavost, obezřetnost
a také pomoc při řešení této skutečnosti.
Ing. Michal Vazač, místostarosta městyse Ledenice
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Svatoprokopská pouť ve Zborově 7. a 8. července
Začátek prázdnin a léta se ve Zborově snoubí s oslavou sv. Prokopa, kterému je zasvěcena
místní kaple. Na jeho počest slavíme v obci Svatoprokopskou pouť, která letos připadla na 7. a 8.
července. Tento svátek přiláká do Zborova spoustu rodáků, příbuzných, ale i návštěvníků z okolních osad či účastníků sportovních utkání.
V sobotu v odpoledních hodinách byl sehrán pouťový fotbalový zápas o sud piva, v dřívějších
dobách byl placen prohrávajícím týmem, ale nyní je placen z vybraných peněz ze svateb. Slouží
k osvěžení sportovců i přihlížejících diváků.
Na večer byla připravena pouťová zábava na antukovém ploše ve Zborově. Letos opět hrála
výborná kapela Country Fotr's. Lidí nepřišlo tolik jako minulé ročníky, přesto dost, aby se vytvořila výborná atmosféra pouťové zábavy pod širým nebem. Protože kapela hrála výborně a počasí vydrželo, rozcházeli se účastníci v brzkých ranních hodinách.
V neděli pokračovala pouť tradičním a velmi oblíbeným Kolem štěstí pro děti. Netrpělivé děti
už od ranních hodin obcházely náves a vyhlížely obsluhu tohoto „pohádkového“ kolotoče, který
jim dává po vylosování jejich čísla možnost vybrat si jednu či dvě hračky a pak hrát znovu. Děti
navíc dostaly sladkoslané odměny v podobě krásně zdobených marcipánů a oblíbeným
pikadorů.
Před polednem byla sloužena mše svatá v místní kapli páterem Maxmiliánem. Všichni návštěvníci si mohli povšimnout nově vysázené předzahrádky, opravené omítky schodiště stejně
jako hezky připraveného interiéru kaple pro sváteční mši.
Po svátečním nedělním obědě přichází čas pro další pouťový sport - volejbal. Letos se podařilo dát dohromady tři týmy. Vyhrálo Ohrazení, na druhém místě se umístil tým Agromu a krásné třetí místo obsadil Zborov. Turnaj ale opět bohužel narušil déšť a tak se dohrávalo v jiných
složeních týmů, přesto dobrá nálada vydržela.
Na závěr patří poděkování všem členům SDH Zborov, kteří pomáhali s uskutečněním této
poutě, rodině Voharčíků za občerstvování v průběhu obou dnů, Svazu žen za pikadory pro děti a
práci odvedenou na předzahrádce, paní Nováčkové poděkování za celoroční údržbu kaple, zaměstnancům údržby obce za přípravu zelených ploch a opravu kaple, všem zúčastněným týmům, SDH Ohrazeníčku ze jejich hmotnou výpomoc, kapele Country Fotr's za předvedený
výkon, všem přispěvovatelům v čele s městysem Ledenice a vůbec všem, kteří přišli navštívit
naši pouť do Zborova. Už teď se těšíme na příští Svatoprokopskou pouť v roce 2013. Rádi Vás
uvítáme mezi námi.
Starosta SDH Zborov, Michal Vazač

Místní knihovna nabízí čtenářům literární novinky
Nové knihy pro děti
z nakladatelství Thovt:
Jitka Vítová
O Květušce a tesaříkovi
Julia Boehmeová Psí trampoty
Udo Richard
Indiánské příběhy
Gunter Preus
Nebojme se strašidel
Thilo
V říši dinosaurů
Tajemný rytíř
Michael Rothballer Vlast draků
Renée Hollerová Císař v ohrožení

Ostatní knihy pro děti a mládež:
Zdeněk K. Slabý Strašidelné pohádky
Alena Ježková
Domov pro Marťany
Ivan Klíma
Jak daleko je slunce
Jiří Žáček
Jak počítají koťata
Jiří Havel
Co tu kvete, svítí, létá?
Ruth Gellersenová Poklad v kůlně
Iva Procházková Uzly a pomeranče
Ivona Březinová Natálčin andulák
Miloš Macourek Pohádky

V rámci druhého ročníku Ledenického pouťového dřevosochání přibyly do areálu farské
zahrady dvě nové sochy. Josef Hanusch vyřezal a vydlabal k vodníkovi z loňského roku sochu chlapce a Martin Míka je autorem čerta.

RODINNÉ CENTRUM LEDŇÁČEK
centrum pro celou rodinu
www.rclednacek.cz, rclednacek@seznam.cz

Najdete nás nad poštou
ve 2. patře - bývalá ordinace
MUDr. Píchy

Program na září
¢ Keramický kroužek pro děti
s keramičkou paní Štárkovou
Den v týdnu a čas bude upřesněn.
Cena za pololetí cca 600 Kč.
Bližší informace na tel. 728 889 616,
rclednacek@seznam.cz

Veselá Klobása děkuje všem hostům a zejména stálým příznivcům nejen za návštěvu,
ale hlavně za vytvoření výborné atmosféry po
celou letošní ledenickou pouť.
Zvláštní poděkování patří pondělním RETRO
postavičkám.
kolektiv VESELÉ KLOBÁSY
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Osobnosti 20. století v Ledenicích

Dnes bude řeč o velkostatkářských rodech Velemínských a Rambouskových, které na přelomu 19. a 20. století měly od Schwarzenbergů
propachtované dvory Mysletín a Zborov.

Nájemci dvorů a jejich rodiny

V roce 1868 se nájemcem mysletínského dvora stal Leopold Velemínský (1833–1896), syn židovského obchodníka z Bohouňovic na
Kolínsku. Později si opatřil ještě jeden dvůr v Třeboni, odkud pocházela jeho manželka Alžběta, a Mysletín přenechal nejstaršímu synovi
Mořicovi (nar. 1862). Ten se ale neprojevil jako úspěšný hospodář, a
proto se řízení ujal jeho bratr Vilém Velemínský (1864–1929), který
po pozemkové reformě v roce 1924 odkoupil Mysletín od Schwarzenbergů do soukromého vlastnictví. „Jeho jméno bude trvale zapsáno nejen v srdcích všech těch, jimž neodepřel své pomoci, ale i všech, kteří se
s ním stýkali po stránce obchodní a kteří si ho vždy pro jeho spolehlivé
jednání a jeho poctivý a upřímný charakter velmi vážili,“ napsaly Jihočeské listy ve Velemínského nekrologu.
Za německé okupace a druhé světové války byla na statek uvalena
nucená správa. Příslušníci rodiny, kteří měli čistě židovský původ, se
nesměli z místa vzdalovat a nakonec byli vězněni v koncentračním táboře, kde zemřela Josefina, vdova po Vilémovi. Různá omezení se ale
dotkla všech členů. Další útrapy přineslo období po komunistickém
převratu v roce 1948, kdy Mysletín získal státní statek, Velemínští se
odsud museli vystěhovat a už se sem nikdy nevrátili.
Vilémovým bratrem a nejmladším synem Leopolda byl Karel Velemínský (1880–1934). Zprvu se věnoval učitelské činnosti a teorii pedagogiky. Publikoval k tomu studie inspirované pracovními cestami po
Americe nebo Rusku (např. Americká výchova). Od roku 1919 byl zaměstnancem Ministerstva školství a národní osvěty a předsedal jeho lidovýchovnému oddělení. Velkou měrou se podílel mj. na tvorbě
knihovnického zákona a prosadil zřízení knihoven v každé obci. Dále
byl činný v Masarykově lidovýchovném ústavu, podporujícím kulturu a
osvětu, kde předsedal jeho Studijnímu odboru. Redigoval knižní sbírky a
reprezentativní sborník „Masaryk osvoboditel“, jako překladatel uvedl
do češtiny zejména filozofická díla L. N. Tolstého (např. Otroctví naší
doby), se kterým se osobně setkal a o jehož životu vydal několik studií.
Vnukem Viléma a Josefiny byl Jiří Velemínský (1933–2008), narozený v Českých Budějovicích a absolvent tamního Jirsíkova gymnázia. Dětství ale prožil na Mysletíně a základního vzdělání se mu dostalo
v ledenické škole. Ve 2. polovině 20. století se vypracoval na předního
českého vědce v oblasti rostlinné genetiky (specializoval se zejména na
DNA a mutaci rostlin). Byl průkopníkem tohoto oboru v Československu a dosáhl v něm mezinárodního uznání a úspěchů. Patřil k důležitým
postavám vědeckého života po roce 1989, kdy bylo třeba provést reorganizace řady pracovišť. Zastával významné řídící funkce na Akademii
věd ČR a zasedal v různých vědeckých a redakčních radách.
V jeho stopách pokračuje syn Petr Velemínský (nar. 1964), vedoucí antropologického oddělení Národního muzea v Praze, specialista na
život lidské populace v minulosti (výzkum kosterních pozůstatků obyvatel Velkomoravské říše nebo hrobky Tycha Braha v pražském Týnském chrámu). Do jižních Čech, odkud pocházejí jeho předci, se často a
rád vrací i se svou manželkou Janou (nar. 1966), pracovnicí Katedry

Rodina Velemínských okolo roku 1890 (dole manželé Alžběta a Leopold s nejmladším synem Karlem, pozdějším kulturně-osvětovým pracovníkem na ministerstvu, nahoře zleva další děti Jindřich, Rudolf,
Anna, Mořic a Vilém, jehož potomci na Mysletíně bydleli do poloviny
20. století). Za půjčení fotografie a souhlas s jejím publikováním, stejně
tak za poskytnutí cenných informací o celém rodě, srdečně děkuji
RNDr. Petru Velemínskému, Ph.D.
antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Všichni tři biologové Velemínští – Jiří, Petr i Jana –
spojili své životy i s pedagogickou činností na vysokých školách a jsou
spoluautory desítek odborných prací.
Členem rozvětvené rodiny je rovněž známý jihočeský lékař a bývalý
děkan Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Miloš Velemínský (nar. 1936).
Dvůr ve Zborově měl od roku 1862 v nájmu Karel Rambousek
(1824–1896), důstojník rakouské armády, který byl nositelem mnoha
státních a vojenských vyznamenání. Četná uznání si získal zejména
jako člen hospodářských spolků a zemědělský šlechtitel (vyšlechtil
nové odrůdy – zborovské přesívavé žito, zborovské brambory aj.). Ve
Zborově zřídil semenářskou a plemennou stanici drůbeže, účastnil se
různých zemědělských výstav a přispíval do hospodářských časopisů.
V kronice zborovské školy se o něm píše: „Hlavně znám jest svými výbornými zemčaty (brambory), jichž mnoho druhů sám šlechtěním vypěstoval a kteréž do celého světa rozesílá. Ministerstvo orby, uznávajíc
jeho věhlas v oboru zemědělství, vyslalo jej do Bosny, by zprávu podal,
jak by tamní hospodářství zlepšiti se dalo“.
Rambouskova žena Marie (1848–1918) pocházela z rytířského rodu
Břeských z Birkenfelsu. Jejich syn Karel hospodařil na zborovském
dvoře, Jan (1867–1945) spojil svůj život s vojenstvím a dotáhl to až na
generála československé armády, jejich vnuk Václav Rambousek
(1903–1948) byl ředitelem a sládkem pivovaru Budvar.
Mgr. Jiří Cukr, jiricukr@seznam.cz

OPRAVA - OMLUVA

Při závěrečných korekturách červencového/srpnového vydání Ledenického zpravodaje došlo v článku „Osobnosti 20. století v Ledenicích“ k chybné úpravě textu a letec Petr Jirmus byl uveden jako
ledenický rodák. Narodil se v Českých Budějovicích a v Ledenicích
má pouze vzdálenější příbuzné.
za redakci Ledenického zpravodaje Jaroslava Křížová

Obnova turistického značení
V srpnu provedla Adéla Koudelná z Klubu českých turistů obnovu turistického
značení v okolí Ledenic (směr Adamec), ke kterému se přistupuje vždy po třech
letech. Díky hustotě a náležité péči patří síť turistických značek v ČR, jejichž
tvorba má svá přísná pravidla (velikost, četnost, orientace) a jejichž poškození
je ze zákona trestné, k nejlepším na světě.
jic
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Fichtlfest 2012
V sobotu 28. července proběhl pokus o zápis do české knihy rekordů. Veteran muzeum v Jílovicích se pokusilo pokořit rekord o nejvíce
motocyklů značky Jawa do obsahu 50 ccm na jednom místě. Do této
akce se v hojném počtu zapojili i ledeničtí mopedisté, kterých na akci
dorazilo kolem padesáti.
Většina motorek dorazila na vlastních kolech, některé na vozících a
cca 70 motocyklů již čekalo v muzeu. Mezi mopedy se vyskytlo mnoho
typů a různých stavů. Byly tam k vidění opravené, výstavní či denně
používané stroje.
Pokus o rekord byl úspěšný. Na jednom místě se v jeden čas sešlo
přesně dvě stě mopedů. V patnáct hodin se zástupci agentury Dobrý den
zhostili příležitosti a vyhlásili výsledky.
Celou akci doprovázel program pro pobavení všech účastníků a diváků. Vše začalo jízdou zručnosti, která spočívala v ukousnutí zavěšeného
párku během jízdy na mopedu. Následně se představili i mladí jílovičtí
hasiči, kteří si připravili ukázku svých dovedností.
Jakub Staněk

Softbalový klub Žraloci o prázdninách
Během prázdnin Žraloci nezaháleli. Hned v červenci tři hráčky Veronika Čermáková, Veronika
Pecková a Jana Borovková odehrály jako součást reprezentace ČR
(kam se po náročné přípravě probojovaly) Mistrovství Evropy juniorek v Holandsku. Zde s českým
týmem vybojovaly v obrovské konkurenci výborné páté místo. Ve stejný čas se v dalším holandském
městě Amstelveenu konalo Mistrovství Evropy mužů. Součástí realizačního týmu České republiky byl také trenér ledenického týmu
mužů Jaroslav Korčák, který u národního týmu působí jako skaut.
Naše reprezentace turnaj vyhrála a vybojovala si tak možnost účasti
na MS, které se koná příští rok na Novém Zélandu. S týmem české
reprezentace mužů pak v srpnu strávil Jaroslav Korčák 14 dnů
v americkém Chicagu na ISC turnaji mužů v softbalu. Tento turnaj
byl v rámci přípravy týmu na MS.
Tým ledenických juniorek se po krátkém soustředění zúčastnil mezinárodního turnaje v italském Arezzu. V konfrontaci s týmy z Ameriky a Itálie si hráčky vedly více než dobře. Ze základní skupiny
postoupily ze 2. místa. V boji o přímý postup do finále byl pak úspěšnější tým výběru amerických starších juniorek. Také další zápas, byť
velice vyrovnaný, uspěl tentokrát výběr mladších juniorek USA. Hráčky Ledenic tak obsadily krásné třetí místo před celky Italek a Češek.

Týmy kadetů, kadetek, žáků a teeballu vyrazily začátkem srpna na
své tradiční soustředění v Hluboké nad Vltavou. Na soustředění mají
hráči 4 tréninky denně a velká pozornost je věnována drilům, souhrám a
také kondici. Nechybí však zábava jako je např. cyklovýlet nebo stezka
odvahy.
Tým mužů zatím stále vede druholigovou tabulku a má velké ambice v letošním playoff postoupit do extraligy.
Muži měli v srpnu soustředění, které bylo zaměřené na udržení kondice do závěru ligy a
také na hru v útoku. Předposlední prázdninový
víkend sehráli Žraloci na svém domácím hřišti
4 zápasy druhé ligy. Všechny zápasy vyhráli
a upevnili tak své vítězství v lize. Tyto zápasy
s ledenickými hráči odehrál Enrique Javier,
hráč (hvězda) holandské reprezentace, původem Američan (foto nahoře). Poslední prázdninový týden pak strávili hráči Jiří Korčák, Jan
Borovka a Jakub Staněk na 1. Supercupu v softbalu mužů na pražské Krči, kde hostovali za
tým Chomutova, který se na tuto akci probojoval společně s dalšími celky z 9 evropských
zemí.
Letní příprava je tedy u konce a můžeme se
těšit na podzimní část soutěží.
Během měsíce září také proběhne nábor od
oddílů softbalu. Zveme všechny zájemce od
5 do 16 let, chlapce i dívky - přijďte si vyzkoušet tento skvělý sport.
Nábory se konají každý pátek v září od
16 hod. na softbalovém hřišti.
HK
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TJ Slavoj Ledenice
MLÁDEŽ
Fotbalový podzim 2012
DOMÁCÍ ZÁPASY
Mladší přípravka
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek

14. 9.
28. 9.
5. 10.
26. 10.

16,00 h
16,00 h
17,00 h
17,00 h

Rudolfov
Srubec
N. Hodějovice
Třeboň

Starší přípravka
Pátek 14. 9. 17,45 h
Neděle 30. 9. 17,00 h
Pátek 12. 10. 17,00 h

Nemanice
H. Stropnice
Lišov

Mladší žáci

Mladší přípravka Slavoj Ledenice na sezonu 2012-2013

TJ Slavoj Ledenice
Sezónu 2012/13 jsme zahájili 18. srpna domácím zápasem proti Kamennému Újezdu,
jehož výsledek byl 1:2, když jedinou naši
branku vstřelil Lukáš Winkler, kterého
jsme do Ledenic získali na přestup. Zůstali u nás i Michal Bez a Jakub Fošum.
Otto Vrábek se vrátil z hostování do
Nové Vsi. Než se toto utkání odehrálo,
sehrálo mužstvo přátelská utkání s dorostem SKP 2:0, Slávií ČB 1:4, s Lišovem 4:3.
V rámci domácího turnaje jsme hráli s Mladým
0:0 a postoupili na penalty do finále, ve kterém podlehli týmu Chelčic
2:4. V sobotu 25. srpna jsme si přivezli vítězství 2:1 z Křemže, která
hrála v loňském roce I. A třídu. Další domácí zápas jsme sehráli 1. září
proti Klikovu.
Závěrem si vás dovoluji pozvat 15. září od 13:00 hodin na mistrovské utkání A mužstva proti Chlumu u Třeboně, hraného v rámci „Dne
spolků“.
Zdeněk Vitoušek

Softbal Ledenice – Juniorky v Arezzu

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

9. 9.
23. 9.
7. 10.
21.10.
4. 11.

17,00 h
14,15 h
17,00 h
13,15 h
10,00 h

Čtyři Dvory
Římov
Jankov
Dříteň
H. Stropnice

VOLEJBALOVÝ PODZIM 2012
DOMÁCÍ ZÁPASY
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽENY A
ST 5. 9. SLAVOJ LEDENICE A – LOKO ČB B
ST 12. 9. SLAVOJ LEDENICE A – JISKRA TŘEBOŇ
ST 26. 9. SLAVOJ LEDENICE A – SK HLINCOVKA B
OKRESNÍ PŘEBOR ŽENY B
PO 17. 9. SLAVOJ LEDENICE B – POHŮRKA
PO 1. 10. SLAVOJ LEDENICE B – PEDAGOG ČB B
KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI A
ČT 6. 9. SLAVOJ LEDENICE A – JISKRA TŘEBOŇ
ČT 13. 9. SLAVOJ LEDENICE A – ŠPAČEK ČB B
ČT 27. 9. SLAVOJ LEDENICE A – SPARTAK SOBĚSLAV
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI B
ÚT 18. 9. SLAVOJ LEDENICE B – RELAX HABŘÍ
ÚT
2. 10. SLAVOJ LEDENICE B – ST. HODĚJOVICE B
Začátek zápasů v 17 hodin.
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ZBOROVSKÝ FOTBAL
Zborov : HC Mountfield 2:3 (1:2)
6. 6. 2012
Před slušně zaplněnou naší Pig arénou
jsme přivítali tým českobudějovických extraligových hokejistů, kteří s námi sehráli přátelské utkání v rámci jejich letní přípravy na
extraligovou sezonu. Zápas jsme začali velmi
dobře. Než se hosté stačili rozkoukat, tak jsme
vedli gólem, který vstřelil po přihrávce na velké vápno a střelou z první k tyči Krátký. Hosté
se z této branky brzy oklepali a začali si vytvářet gólovky. Asi v 15 minutě vyrovnali po nedůsledné obraně dorážkou z malého vápna na
1:1. Tlak dále sílil a po zmatcích na pravé straně obrany a opět nedůslednosti jsme inkasovali dorážkou z malého vápna na 1:2.

Druhý poločas jsme začali mírnou převahou a po několika závarech před hostující
brankou jsme asi ve 20 minutě po odraženém
míči na velké vápno střelou od tyče do branky
vyrovnali na 2:2. Střela vyšla z levé nohy Stáni
Janoucha. Bohužel další velké šance jsme nevyužili a soupeř nás potrestal snad z jediné
šance v druhém poločase, zbytečná ztráta míče
na polovině, nahrávka do brejku a ani výborně
hrajícímu Šimimu se nepodařilo zabránit
vstřelení vítězného gólu, kterým hosté upravili
výsledek na konečných 2:3.
Chci poděkovat všem zúčastněným za
korektní hru, divákům kteří nás podpořili i
následnou sobotu v derby proti Srubci. Myslím, že se ve Zborově zase žilo fotbalem ,,a
o tom to je“.

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ POŘADY
Ó DĚTSKÁ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
V tradičních i netradičních disciplinách si
mohou kromě dětí zasoutěžit i rodiče.
Pořádá TJ Slavoj Ledenice
neděle 9. září od 13 h
sportovní areál Ledenice
Ó LEDENICKÁ „50“ – VEŘEJNÁ
SOUTĚŽ LODNÍCH MODELÁŘŮ
pořádá KLOM Ledenice
sobota 15. září od 10 h
rybník Lazna
Soutěž o živou posvícenskou husu, originální keramické medaile a lahev ohnivé
vody pro Piráta roku.
Přijďte nás podpořit.
Občerstvení zajištěno.
Ó INDIÁNSKÉ LOUČENÍ S LÉTEM
pořádá městys Ledenice a RC Ledňáček
Ledenice
neděle 16. září od 14 do 17 h
vstupné 20 Kč
Přijďte se rozloučit s létem a zakusit život
indiánů. Připraveno bude tee-pee, výroba
indiánských čelenek, ozdob, střelba z luku,

hod tomahavkem a mnoho dalších indiánských soutěží.
Občerstvení - pikador, zákusky, káva, čaj,
džus.
Ó OSLAVA 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ LEDENICE
sobota 22. září od 13 h
sportovní areál Ledenice
Program:
– soutěž s požární tématikou – branný závod požární všestrannosti na oválu pro
dospělé
– ukázka Zásahové jednotky
– prezentace leteckých modelářů
Občerstvení zajištěno.
Ó SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
sobota 29. září od 18 h
pořádá městys Ledenice ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Ledenice
kostel sv. Vavřince
účinkují: pěvecký sbor PĚSLAV OZVĚNA,
sbormistr Jan Maule, sólisté

XIV. ročník Memoriál M.Vondrušky st.
Tento tradiční turnaj ve fotbale se odehrál
30. 6. a chtěl bych poděkovat za finanční přispění p. M. Vondruškovi ml., za kvalitní občerstvení panu Voharčíkovi a všem aktérům
za pohodový den bez komplikací
Závěrem bych chtěl jako předseda oddílu
kopané ve Zborově poděkovat všem hráčům
od brankářů po útočníky, všem co se o fotbal
celý rok starali, fanouškům, sponzorům a
městysu Ledenice za celkem hladký průběh
soutěžního ročníku 2011–2012. Doufám, že
tomu bude tak i v právě začínajícím ročníku.
Na hřišti na shledanou.
Jiří Holeček

Připravujeme na říjen
Ó UDĚLEJ SI SVÉHO DRAKA
pořádá Místní knihovna Ledenice v rámci
akce Týden knihoven
4. říjen - čtvrtek od 15 h
společenská místnost domu s pečovatelskou službou
Materiál na výrobu draků zajištěn, ale můžete si přinést i vlastní.
Ó PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Po letní přestávce opět pokračujeme – ve
čtvrtek 4. října 2012 od 18.00 hod. si ve
společenském sále DPS budeme povídat
o kapli sv. Václava v Zalinech.
Ó BESEDA PRO DĚTI S JITKOU
VÍTOVOU - AUTORKA KNIHY
O KVĚTUŠCE A TESAŘÍKOVI
Pořádá Místní knihovna Ledenice.
a dále ještě:
¡ Drakiáda – sobota 13. října
¡ Výlov rybníka Parčák – sobota 27. října
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Taneční kroužek ROSE
V minulém školním roce byl založen nový taneční kroužek, na který chodilo dvanáct děvčat.
Po společné domluvě si vybraly název ROSE a scházely jsme se jednou týdně na 1,5 hodiny.
Kroužek je pro dívky od 4. třídy (od 9 let), které se chtějí trochu pohybovat a nesedět doma. Také
jsem ráda, když se dívky zapojují do tvorby choreografie a vymýšlí si nové taneční prvky. Ty se
pak snažíme použít v našich vystoupeních. Máme za sebou dvě vystoupení na plesech. První vystoupení bylo na farním plese U Králů v Ledenicích, kde jsme musely vzhledem k malému prostoru trochu improvizovat, ale vcelku si myslím, že to nebylo špatné. Další vystoupení jsme měly
na dětském maškarním plese v Zalinech, které se povedlo, a měly jsme úspěch. Na jaře jsme ještě vystoupily o přestávce na fotbalovém utkání, ale zde nás úplně zradila technika, neboť nešlo
hudbu pustit z velkého reproduktoru. Proto dívky vystoupily na hudbu z doneseného přehrávače,
ale bohužel byla špatně slyšet a vystoupení bylo spíše po paměti. I tak bych chtěla dívky pochválit za snahu. Také bych touto cestou chtěla poděkovat vedení školy a školky, že nám umožnilo na
trénování používat multifunkční sál mateřské školy. Po dohodě s dívkami a s vedením Sokola
bude tento kroužek pokračovat i v novém školní roce. Uvítáme nové členky, které mají chuť to
zkusit a zapojí se mezi nás.
Bližší informace budou vyvěšeny během září na školní nástěnce.
Jana Škorničková

TIP NA VÝLET
Ó RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pořádá rybářský spolek Trocnov na rybníku v obci Trocnov
Sobota 8. září od 10 h
Ukončení 14 h. Vyhlášením výsledků.
Od 14.00 hod. Přátelské posezení v krčmě Jana Žižky
z Trocnova. K poslechu hrají Pěšáci.cz.
Info na tel. 721 630 526
Ó BRAMBORIÁDA
Sobota 15. září, Buškův Hamr u Trhových Svinů
Ó SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Neděle 16. září, 15 h, Č. Budějovice
Clarion Congress Hotel, Pražská tř.14
Chcete poznat věci, o kterých se ve škole neučíte? Vždyť záhada
je jen zákonitost, kterou jsme ještě nepoznali. www.dub.cz
Vstupné dobrovolné.
Ó VARHANNÍ KONCERT JAROSLAVA TŮMY
S HOSTEM SOPRANISTKOU MICHIO KEIKO
(JAPONSKO)
Pátek 21. září, 19 h
Kostel Navštívení P. Marie Borovany
Ó ONE KNOR SHOW - Miloš KNOR
Úterý 25. 9., 20 h
Sportcentrum Mrkáček Lišov
Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek na recepci sportovního centra
nebo na tel. číslech: 775 297 061, 777 297 058.
Ó KONCERT CIMBAL CLASSIC
Pátek 28. září, 17 h
Kulturně-spolkový dům (bývalá budova Statků)
v české Ulici v Nových Hradech
Vstupné: 150 Kč

inzerce
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Koupím pozemek
2
v Ledenicích do 1000 m
vhodný pro výstavbu rodinného
domu, cena dohodou.

Tel. 774 635 110.

Nabízím
soukromou výuku

ANGLIČTINY

začátečníkům, mírně
a středně pokročilým
ve školním roce 2012/2013,
jakož i doučování z angličtiny
a přípravu na maturitní
nebo přijímací zkoušky.
RNDr. Eva DVOŘÁKOVÁ
Nádražní 418, Borovany
tel. 608 276 330
eva.dvor@gmail.com

Karel BÁRTA

Pronajmu zděnou garáž
v rodinném domě v Ledenicích
nedaleko centra.

Cena dohodou.
Tel. č. 724 233 125.

Nová 354, 373 12 Borovany

HODINOVÝ MANŽEL
údržba, opravy, práce všeho druhu,
domy, byty, sekání zahrad, atd.
Tel.: 723 995 637
kajosbarta120@seznam.cz

Jste komunikativní? Pracujete rádi s lidmi?
Pro svůj kolektiv

HLEDÁM NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
Práce v oblasti finančního poradenství.
Nabízím:
· dobré finanční ohodnocení
· zaškolení zdarma
· flexibilní pracovní dobu
Nutností je vlastní PC, výhodou auto.
Zájemci volejte na tel. č.: 724 271 486
nebo pište na e-mail: radka.hrdinova@indecon.cz.
Bližší informace na osobní schůzce.

PRODÁM KRÁSNÝ SLUNNÝ BYT 3+1 v Borovanech.
Bližší informace na tel. č. 731 534 327.

PŮJČKA NA COKOLIV

a pro každého, 5-15 tis. Kč,
rychle až k vám domů a bez běhání po bankách.

Tel.: 731 059 371

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

TAI JI

pro začátečníky
od 17. 9., vždy v pondělí v 19.00 v MŠ v Ledenicích
info: Ivana Kačerová, mob.: 774 322 126

KOMISNÍ PRODEJ oblečení a potřeb
+ SECOND HAND
OD ZÁŘÍ ZMĚNA ADRESY
Žižkovo náměstí 24 (naproti benzínové pumpě), 373 12 Borovany
Vás zve k návštěvě
PO-PÁ 8.30-17.30 h
Tel. č. 606 692 028

září 2012

MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE
NABÍZEJÍ:
w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina
w hnědé uhlí, brikety

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 16,00
sobota
7,00 - 12,00

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!
Uhelné sklady Ledenice – teplo Vašeho domova.
Tel.: 387 995 427, 607 100 980.

EPIGON A s. r. o. Ledenice
OZNAMUJE,

že dne 15. 9. 2012
v době od 8 h do 11 h

bude probíhat výdej krmné pšenice restituentům a zároveň prodej obilí v areálu
firmy na Budějovické ulici.
Ing. Václav Tůma, tel. č. 387 995 204
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Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz
geometrické plány a ostatní geodetické práce
Na Zahradách 512, Ledenice

mobil: 602 662 693

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice
V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
Informace a objednávky: mob. 606 742 040
Ledenický zpravodaj vydává městys Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům městyse Ledenice, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na ÚM Ledenice v úředních hodinách a v Místní knihovně. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová.
Náklad 970 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

