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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Městys Ledenice
pronajme od 1. 12. 2012
restauraci na hřišti.
Případní zájemci mohou své písemné
nabídky doručit na sekretariát
Úřadu městyse Ledenice
do konce října 2012.
Bližší informace podá starosta
městyse Mgr. Miroslav Franěk
na tel. č. 387 995 248.

V Drogerii U Žaludů je v prodeji
ledenický kalendář na rok 2013 s názvem
Ledenice žijí sportem. Cena 100 Kč.

Klub přátel hudby (KPH)
při ZUŠ F. Pišingera v Trhových Svinech

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse ze dne 15. 8. 2012
Městys Ledenice – Rada městyse Ledenice na
základě výsledků uvedených v Závěrečné
zprávě k dokončenému vrtu „Zborov, vrt
ZHV-3“, kde byla shromážděna hydrogeologická a technická dokumentace provedených
prací a vyhodnoceny výsledky průzkumu,
konstatuje a schvaluje, že tento vrt bude ve výhledu využit jako zdroj podzemní vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Ze zasedání Rady městyse,
které se konalo dne 29. 8. 2012
Rada městyse přijala:
 v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., písemnou petici od občanů osady Zborov
s názvem „Petice za zachování současné
podoby centrální části obce Zborov se zpevněnou antukovou plochou a dětskými herními prvky“. Rada městyse posoudila obsah
petice a rozhodla vyhovět požadavku uvedenému v petici - nesouhlas s provedením
dispozičních změn v centrální části osady
Zborov.
Rada městyse se seznámila:
 s předloženými návrhy – na dispoziční
změny centrální části osady Zborov s antukovým hřištěm, které zpracovala odborná

projekční kancelář A1 spol. s r. o., Č.
Budějovice. Rada městyse bere na vědomí a
souhlasí s požadavkem Osadního výboru
Zborov ponechat současný stav centrální
části osady Zborov beze změn.
Rada městyse doporučuje
 po opakovaném projednávání připomínek
k zastavovací studii „ZTV Ledenice, lokalita „Za Školou“, Zastupitelstvu městyse Ledenice schválit na veřejném zasedání tuto
studii, zpracovanou projekční kanceláří
Ateliér A1 spol. s r. o., Č. Budějovice.
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o návrhu směny a sloučení pozemků městyse Ledenice a soukromých pozemků v části lokality „Za Školou“
v k. ú. Ledenice. Rada městyse doporučuje
tento návrh projednat v Komisi výstavby a
územního plánování a navrhuje tento záměr
schválit v Zastupitelstvu městyse Ledenice
na veřejném zasedání.
Rada městyse neschválila:
 na základě písemného stanoviska Osadního
výboru Zborov návrh smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva věcného břemene na
pozemcích městyse Ledenice v k. ú. Zborov
(PK 2461, PK 2527, PK 2466, PK 1700/4 –
pro stavbu kabelového vedení NN s názvem

děkuje městysu Ledenice
za finanční podporu
na uskutečnění 38. sezony KPH.
„Zborov – samota – 2 RD“ (Vojdlesák),
s E.ON Distribuce a. s., Č. Budějovice.
 žádost Domova pro seniory Horní Stropnice o spoluúčast na úhradě nákladů za poskytované služby DPS Horní Stropnice – dle
přiloženého seznamu klientů.
Rada městyse schválila:
 návrh advokátky Mgr. Petry Šaldové zastupující firmu Geosan Group a. s. – dohodu
o mimosoudním finančním vyrovnání ve
výši 30.000 Kč. Tuto částku uhradí Geosan Group a. s. městysu Ledenice jako částečnou úhradu nákladů vynaložených na
opravu spadlého stropního podhledu ve
společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích.
 uzavření dodatku k nájemní smlouvě o ukončení platnosti nájemní smlouvy o nájmu sportovního areálu v Ledenicích k 31. 8. 2012,
uzavřené na dobu neurčitou s TJ Slavoj Ledenice dne 1. 1. 2002.
 uzavření nové nájemní smlouvy s TJ Slavoj
Ledenice o pronájmu části pozemku parc. č.
KN 3845/4 (sportoviště a rekreační plocha)
2
v k. ú. Ledenice o výměře cca 18 300 m a
části budovy bez č. p. na pozemku st. 614
2
o výměře cca 270 m v k. ú. Ledenice, vše
pro sportovní účely:
pokračování na str. 2
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– nájemní smlouva na dobu určitou 15 let
od 1. 9. 2012,
– smluvní nájemné 100 Kč/kalendářní
rok/za všechny pronajaté nemovitosti
uvedené ve smlouvě, s inflační doložkou,
– za stejných podmínek uvedených v původní nájemní smlouvě.
 vyúčtování lékařské pohotovostní služby
Trhové Sviny předložené městem Trhové
Sviny za I. pololetí 2012 a souhlasí s proplacením částky 3.985 Kč za 9 ošetřených
pacientů z městyse Ledenice v uvedeném
období.
 pronájem uvolněného dvoupokojového bytu
č. 51/C v přízemí Domu s pečovatelskou
službou v Ledenicích od 1. 9. 2012 manželům Zdeňce a Radomíru Nemravovým za
stejných smluvních podmínek.
Ze zasedání Rady městyse ze dne 12. 9. 2012
Rada městyse zrušila:
 platnost usnesení Rady městyse č. 42 ze dne
2. 4. 2008 o zapůjčování dodávkového automobilu VW transportér údržby městyse Ledenice místním spolkům k datu 31. 12. 2012.
O finanční příspěvek na pohonné hmoty
k úhradě nákladů na dopravu dětí mohou
místní spolky a organizace žádat na příslušný kalendářní rok z rozpočtu městyse
Ledenice.
Rada městyse opakovaně projednala:
 požadavek vlastníků nemovitostí č. p. 96 a
č. p. 100 v Ledenicích o vybudování opěrné
zdi v lokalitě Hrad. Rada městyse Ledenice
konstatuje, že nadále zůstává v platnosti
usnesení RM č. 38 ze dne 18. 4. 2012.
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o rozsudku Okresního
soudu v Českých Budějovicích o vyklizení
bytu č. 59/D v přízemí Domu s pečovatelskou službou k datu 29. 9.2012 z důvodu
dlouhodobého dluhu na nájemném a službách.
 výpověď nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurace se zázemím ve
sportovním areálu v Ledenicích od Miroslava Pařízka. Nájemní vztah bude ukončen
k datu 30. 11. 2012. Rada městyse pověřuje
starostu zveřejněním záměru na pronájem
nebytových prostor od 1. 12. 2012.
Rada městyse schválila:
 zvýšení nájemného za m2 podlahové plochy
bytu v Domě s pečovatelskou službou od
1. 10. 2012 o průměrnou míru inflace za rok
2
2011. Nová sazba je 50,08 Kč/m .
 pronájem uvolněného bytu č. 62/D v Domě
s pečovatelskou službou od 1. 10. 2012 paní
Bohunce Grundzové za stejných smluvních
podmínek.

 smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2440 v k. ú. Zborov s E.ON
Distribuce a. s., pro stavbu „Zborov – 68 p.
Juhas“ dle smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 13. 12. 2010.
 cenovou nabídku firmy RENOVA s. r. o,
Solnice na výměnu bytových poměrových
měřidel na studenou vodu v Domě s pečovatelskou službou, typu Zenner v počtu 36
ks. Nabídka firmy RENOVA s. r. o. byla
vybrána ze třech nabídek jako cenově nejvýhodnější.
 žádost firmy PLAY & win R. D. a. s., Č.
Budějovice o vydání povolení k provozování 3 ks výherních hracích přístrojů v zařízení Bar Cotton, na adrese Náměstí 4, 373 11
Ledenice.
Rada městyse se seznámila:
 s „Metodikou stanovení prodejních cen pozemků ve správním území městyse Ledenice“ zpracovanou soudním znalcem Ing.
Karlem Drnkem a doporučuje tuto metodiku ke schválení v Zastupitelstvu městyse.
Rada městyse posoudila:
 tři cenové nabídky a schválila na nákup 5 ks
souprav zásobníků na sáčky s odpadovým
košem na psí exkrementy typu CLASSIC
od firmy Urbania, s. r. o., Moravany.
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
LEDENICE ZE DNE 19. 9. 2012
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 vyřazení čerpadla vody WJ 401/50 LH
230 V z drobného dlouhodobého hmotného
majetku městyse Ledenice a na základě
technického posouzení odbornou firmou
doporučuje starostovi prodej čerpadla.
 uzavření smluv o poskytnutí mimořádných
finančních příspěvků z rozpočtu městyse na
rok 2012 o. s. Sdružení Žraloci Ledenice:
– 8.000 Kč na semifinálové a finálové zápasy II. ligy – softbal muži,
– 5.000 Kč na dopravu na mezinárodní
turnaj v italském Arezzu – softbal juniorky.
Výše finančních příspěvků byla schválena radou městyse, usnesením č. 71 dne 25. 7. 2012.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu
podpisem těchto smluv.
 vnitřní směrnici městyse Ledenice o postupu zadávání veřejných zakázek v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
 zastavovací studii „ZTV lokalita Za Školou
– I. etapa“, zpracovanou projekční firmou
Ateliér A1, Č. Budějovice. Tato lokalita je
označena platným územním plánem jako
B65 – tedy lokalita určená pro stavby
k bydlení. K připomínkám vzneseným Ing.
Svatoslavem Kodytkem a Ludmilou Kodytkovou, Vladimírem Trojanem a Marií
Trojanovou, Milanem Peckou a Ing. Ivanou
Peckovou bude přihlédnuto a řešeno s dot-
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čenými orgány státní správy v rámci dalších
projektových fází a schvalovacích řízeních
(územní řízení, stavební povolení apod.).
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 informaci starosty o podání žádosti městyse
Ledenice o přidělení mimořádných prostředků na pomoc obcím Jč. kraje z krizového fondu Jč. kraje k odstranění následků
povodňových škod po přívalových deštích
v červenci a srpnu 2012.
 výsledek výběrového řízení na zakázku
„Pořízení Územního plánu Ledenice“ provedené firmou Totus, s. r. o. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka od
firmy Uplan s. r. o., Vlastiboř 21, Soběslav ve výši 992.000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy
o dílo s vybranou firmou Uplan s. r. o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo městyse zrušilo:
 usnesení č. 135 ze dne 21. 9. 2011 o dofinancování projektu na výstavbu zázemí pro
softbalový klub Žraloci Ledenice.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 dofinancování projektu na stavbu zázemí
softbalového klubu Žraloci Ledenice v roce
2013 v max. výši 600 tis. Kč vč. DPH na
části pozemku městyse Ledenice parc. č.
3845/4 ve sportovním areálu v k. ú. Ledenice za těchto podmínek:
– na tuto stavbu bude žadateli softbalovému klubu Žraloci Ledenice poskytnuta
dotace z Ministerstva školství ve výši
3 mil. Kč,
– softbalový klub Žraloci Ledenice uzavře
s městysem Ledenice smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu výše
uvedené stavby do majetku městyse Ledenice nejpozději do 10 let od kolaudace
stavby.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 „Metodiku stanovení prodejních cen pozemků ve správním území městyse Ledenice“
zpracovanou soudním znalcem Ing. Karlem
Drnkem a doporučuje starostovi zadat
přepracování vybraných bodů „Metodiky
stanovení prodejních cen pozemků ve
správním území městyse Ledenice“:
– v čl. I.: výchozí hodnocení (Zborov – kanalizace),
– v čl. I.: úpravy výchozí ceny (bez kumulace srážek stejného charakteru),
– v čl. IX: jiné zbytkové pozemky (navržená cena),
a metodiku předložit ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva městyse.
 návrh Správy a údržby silnic Jč. kraje na
bezúplatný převod (darování) pozemků:
z majetku městyse Ledenice do majetku Jihočeského kraje:
v k.ú. Zaliny:
– část pozemku parc. č. KN 1442/1 ostat2
ní plocha o výměře cca 1500 m zastavěný komunikací III/14611,
– celý pozemek parc.č. KN 1450 ostatní
2
plocha o výměře 8316 m zastavěný komunikací III/14611.

říjen 2012

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
Bezúplatný převod (darování) pozemků
z majetku městyse Ledenice do majetku Jihoč. kraje:
v k.ú. Ledenice:
– celý pozemek parc.č. KN 82/1 ostatní
2
plocha o výměře 42 m zastavěný komunikací II/157,
– celý pozemek parc.č. KN 4632/11 ostat2
ní plocha o výměře 21 m zastavěný komunikací II/157.
Zastupitelstvo městyse Ledenice vzalo
na vědomí vyjádření Osadního výboru
Zaliny k návrhu o bezúplatném převodu
pozemků.
Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o výše
uvedeném návrhu na bezúplatný převod
(darování) pozemků v k. ú. Zaliny a k. ú.
Ledenice do příštího zasedání zastupitelstva.

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci říjnu oslaví své jubileum
70 let
Bohumír Štěrba
80 let
Jan Mareš
Karel Mejta
Milada Hlaváčová
Marie Trumpfová
Marie Tůmová
82 let
Božena Hejnová
83 let
Karel Horák
84 let
Magdalena Pelikánová
85 let
Jan Tůma
86 let
Alžběta Filipová
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, kteří
přišli dne 30. srpna doprovodit na poslední
cestě pana Jiřího Uhlíře z Ledenic.
Rovněž děkujeme za květinové dary.
rodina

Zastupitelstvo pověřuje starostu městyse
k dalšímu jednání se Správou a údržbou
silnic a s Odborem dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu v Č. Budějovicích.
 návrh na prodej pozemků v k. ú. Ledenice
2
parc. č. 398/2 výměra 269 m a parc.
2
č. 377/24 o výměře 24 m od žadatele Ing.
Jana Mráze. Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o prodeji uvedených pozemků do
příštího zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 směnu a sloučení částí následujících pozemkových parcel 1618/3, 1618/8, 4638/10,
4638/11 a 4638/12 nacházejících se v katastrálním území Ledenice za části pozemkových parcel 1618/2 a 1618/4 nacházejících
se v k. ú. Ledenice.
Konkrétní vymezení směňovaných částí včetně jejich identifikace a výměr vychází z návrhu geometrického plánu č. 1321-22/2012

3
vypracovaného geodetem Martinem Štěchem.
Městys Ledenice směňuje s Ing. Luďkem
Fyrbachem, vlastníkem pozemkové parcely
1618/2 dle GP díly pozemků n, l, o, za díly
a, e, p, c1 a zbytkovou část pozemku
1618/2.
Městys směňuje s Janem Fenclem, vlastníkem pozemkové parcely 1618/4 dle GP díly
pozemků y,w, z, za díly c, g, r, e1 a zbytkovou část pozemku 1618/4.
Ke směně dochází za účelem vytvoření parcel, které budou prostorově a funkčně
uspořádány, aby byla umožněna jejich budoucí zástavba v souladu se záměrem obce
o rozvoji území v lokalitě „Za Školou“.
 výkup ideální ½ pozemku KN 4765 ostatní
plocha (část sběrového dvora) o celkové
2
výměře 28 m v k. ú. Ledenice od Pozemkového fondu ČR za smluvní cenu 925 Kč.
 doplnění kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městysem Ledenice a TJ Sokol
Ledenice, na základě usnesení zastupitelstva městyse č. 184 ze dne 25. 4. 2012,
o přednostní právo na odkup sokolovny
v Ledenicích pro TJ Sokol Ledenice.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se
přišli dne 13. 7. 2012 rozloučit s panem Františkem Drobilem na jeho poslední cestě.
Děkujeme též za kondolence a květinové
dary.
rodina
Omluva
Toto poděkování mělo být zveřejněno již
v zářijovém Ledenickém zpravodaji, ale pochybením redakce nebylo zařazeno do tisku.
Rodině Drobilových se tímto velmi omlouváme za vzniklé nedopatření.
za redakci Ledenického zpravodaje
Jaroslava Křížová

Kde zasahovali ledeničtí hasiči?
29. 8. v 19 h požár v Nové Vsi,
výjezd Tatra a Renault.
22. 9. požár slámy v zemědělském objektu Ledenice, nutné použití dýchací
techniky a vysokotlakého zařízení
na obou vozidlech.

Po několika letech opět na ledenickém náměstí
vyrostl hřib kovář
Foto: Tomáš Heřman
PLACENÁ INZERCE

Vážení voliči,
opět se ucházím o Vaši podporu ve volbách do Zastupitelstva Jihočeského kraje na kandidátce KDU – ČSL. V minulých volbách mne Vaše preferenční hlasy posunuly až těsně před vstup
do zastupitelstva. Tentokrát stačí pro preferenční posouvání dopředu méně hlasů než minule,
proto si dovoluji Vás znovu oslovit. Obracím se na Vás ve svém regionu, kde předpokládám, že
mě znáte z mé dvaadvacetileté práce starosty a z jejích výsledků ve tváři i životě Borovan. Vedle
toho už více než deset let předsedám svazku obcí Sdružení Růže a Místní akční skupině, které za
dobu své existence přivedly do regionu více než sto miliónů korun. Působím také v předsednictvech Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, Jihočeské Silvy Norticy, v dozorčích radách Jikordu,
letiště a Jihočeského vodárenského svazu. Zmiňuji to proto, abych doložil, že znám problematiku a potřeby obcí a že s touto zkušeností mohu být v zastupitelstvu kraje prospěšný našemu
regionu, Borovanům i všem rozumným aktivitám na úrovni kraje.
Pokud si myslíte totéž, věnujte prosím preferenční kroužek mému jménu na pětadvacáté pozici kandidátky KDU – ČSL. Budeme-li společně úspěšní, věřte, že Vaši důvěru poctivě odpracuji a předem Vám za ni děkuji.
Stanislav Malík, starosta Borovan
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OZNÁMENÍ VOLIČŮM

o volbách do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
Volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
se konají ve dnech
pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 13. října 2012 od 08.00 do 14.00 hodin
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
(pokud žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebných ke zvolení)
se bude konat ve dnech
pátek 19. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 20. října 2012 od 08.00 do 14.00 hodin
Volební okrsky na území městyse Ledenice:
Volební okrsek místo konání voleb
č. 1 - Ledenice kulturní sál U Králů Ledenicích
adresa: Ledenice, Náměstí čp. 71 (1. poschodí)
(pro voliče z Ledenic a Růžova)
č. 2 - Zborov
požární zbrojnice ve Zborově
adresa: Zborov čp. 102 (1. poschodí)
(pro voliče ze Zborova)
č. 3 – Ohrazení požární zbrojnice v Ohrazení
adresa: Ohrazení čp. 48 (přízemí)
(pro voliče z Ohrazení a Ohrazeníčka)
č. 4 – Zaliny
kulturní zařízení v Zalinech
adresa: Zaliny čp. 43 (přízemí)
(pro voliče ze Zalin)
Volby do Zastupitelstev krajů – informace
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
Voličské průkazy: Volič, který nebude moci volit ve svém volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním. Voličský průkaz pro volby do
Zastupitelstev krajů se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.
Volby do Senátu Parlamentu ČR – informace
Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve

druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý
den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič po
příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
Voličské průkazy: Volič, který nebude moci volit ve svém volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním.
Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého
seznamu voličů (ve volební místnosti) ve dnech voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde
jsou volby vyhlášeny a v jehož obvodu je volič přihlášený k trvalému
pobytu (popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na
území České republiky).
Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat:
– osobně na Úřadu městyse Ledenice, Náměstí 89 v pracovní době
úřadu,
– zaslat poštou – tato žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o voličský průkaz,
– zaslat v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče,
– zaslat prostřednictvím datové schránky.
5. 10. 2012 konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu
10. 10. 2012 (do 16.00 hodin) konec lhůty pro osobní žádost o vydání
voličského průkazu
Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR budou voličům na území městyse Ledenice dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě, může volič požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič může
ze závažných zdravotních důvodů požádat okrskovou volební komisi
ve dnech voleb o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky
mimo volební místnost a to pouze ve svém volebním okrsku.
Veškeré informace o o volbách naleznete na webových stránkách
Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz (informační servis – volby).

Den spolků 15. 9. 2012 – v režii TJ Slavoj Ledenice

Vzácný host RNDr. Jan Zahradník, 1. jihočeský hejtman,
v rozhovoru s ledenickým farářem M. Koutským

Vystoupení Sharks Cheerleaders

OBRAZOVÁ REPORTÁŽ

říjen 2012
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Den spolků 15. 9. 2012 – v režii TJ Slavoj Ledenice
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Sportovní hry – 1. místo - družstvo Slavoje:
Tichý M., Benhák F., Havrda F., Fenclová T.

Sportovní hry – 2. místo - družstvo Hasičů:
Němec M., Herda A., Pecka M., Candrová K.

Sportovní hry – 3. místo - družstvo Školy:
Klein J., Klein M., Kolářová R., Jindrová H.

Sportovní hry – 4. místo - družstvo Rybářů:
Mlsna J., Machutka J., Koutský M., Fabián V.

Disciplína Maxi-Tenis – takhle hrají Hasiči
Jednou ze soutěží pro děti byla střelba na
přesnost

Disciplína Přenos raněného – Rybáři a Škola
na startu

„Majitelé“ nejtvrdší střely v Ledenicích
Disciplína Štafetový trojskok v podání kapitá- kategorie dospělých: Franta Benhák 111 km/h,
kategorie dětí: Tobiáš Čouza 71 km/h
na rybářů Jiřího Mlsny
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Den spolků 15. 9. 2012 – v režii TJ Slavoj Ledenice

Na změření rychlosti střely radarem se stály fronty

ZÁKLADNÍ
ORGANIZACE SVAZU
POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
V měsíci říjnu oslaví
své narozeniny naši členové:
- pan Jan Mareš
kulaté 80., pro jeho dobrou, upřímnou a
poctivou povahu ho mají všichni rádi.
Je známý svoji kamarádkou - heligonkou, se kterou dělá lidem radost. Chceme mu poděkovat za všechny pěkně
prožité chvilky s námi členy, kdy nám
ochotně zahraje na našich schůzích.
Do jeho dalších let přejeme:
Milý Honzíku, cestička životem byla krátká,
než jsi se nadál, navštívila tě už i osmdesátka.
Tvůj život nebyl nikterak lehký,
proto Ti k ní přejeme
hlavně zdraví, lásku a štěstí.
Svět by byl mnohem hezčí a příjemnější,
kdyby bylo víc takových lidí, jako jsi Ty.
P.S.
Honzíku, díky za to, že tu mezi námi jsi!
- paní Alena Finková
oslaví své 65. narozeniny.
Členové jí přejí:
Alenko, vrzla dvířka, vrzla vrátka
a už je tady krásná pětašedesátka.
Přejeme Ti tolik štěstí, co je kapek v dešti,
když to bude kapička,
přejeme hlavně hodně zdravíčka.
Je možné přihlásit se u svých
informátorek na divadlo „Světáci“
v Trhových Svinech, které bude
27. 11. 2012.
Za členy ZO SPCCH Jarmila Himlová

říjen 2012

OBRAZOVÁ REPORTÁŽ

Výstava fotografií a zápisů ze „slavojáckých“ kronik – Věděli jste, že
TJ Slavoj byla založena už v roce 1933?!

Výlet do Bavorského lesa
Dne 1. 9. pořádala ZO SPCCH Borovany Ledenice zájezd do Národního parku Bavorský les.
Prošli jsme stezku korunami stromů - nejdelší na světě (1,3 km). Zdolali jsme i obtížné úseky
chůze po laně (všude byly záchranné sítě, kdyby to někomu nevyšlo).
Navštívili jsme Národní park Luzný, kde je areál zvířecích výběhů. Dále jsme prošli turistické trasy Waldhäuser-Lusen s mírným stoupáním a dostali jsme se až k altánu u skleněné archy.
Někteří odvážlivci šli až ke kamennému moři Teufelsloch.
Počasí nám ráno moc nepřálo, ale během dne přestalo pršet a výhled ze stromové věže byl jedinečným zážitkem.
Všichni členové ZO SZPCCH se už velmi těší na další podobné akce.
Ing. Blanka Šmídová

říjen 2012
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POZVÁNKA
na čtení bible
Poslední práce na zahrádce budou brzy
u konce. Možná se v dobách plískanic a brzkých večerů dostane ke slovu přítel tichý a přitom věrný – kniha. Chceme vás pozvat ke společné četbě knihy knih
– bible a k pravidelnému týdennímu setkání, kde o přečteném budeme mluvit.
První setkání se koná 9. 10. v 17 h na faře v Ledenicích.
Číst bibli může přece každý, nemusí přitom chodit do kostela.
Následující text od znalce bible, profesora Hellera, nechť je pro vás
pozvánkou. Proč nebýt zvědavý, proč nechtít přijít věcem na kloub
po svém? Proč by člověk měl opakovat názory jiných, a nevytvořit
si svůj vlastní podle svých vlastních zkušeností. Stačí přece otevřít
knihu a číst…

Co je to bible?
Je to kniha, o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí,
že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže
mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti s biblí
jsou různé. Někteří se na ní inspirovali a čerpali z ní podivuhodnou
sílu, jiní se nad ní pohoršovali a odmítali ji. Urážely je krutosti, necudnosti i zázraky, kterých je v ní řada. Konstatujme alespoň pro začátek, že bible je sporná. Co je na ní zvláštní, v čem by mohla
spočívat její jedinečnost, je-li jaká.
Nutno předem říci, v čem jedinečná není. Není ani ve svém jazyce, ani ve své formě. Příběhy a rodokmeny, hymny a modlitby, kultické instrukce i mudroslovné reflexe najdeme i u sousedů, tedy ve
starém Egyptě a staré Mezopotámii, a ovšem i v dalším starém
Orientě. Její jedinečnost není ani v látkách. Některé látky najdeme i
v jiných literaturách. Tak vyprávění o potopě má pozoruhodně
shodný protějšek v jedenácté tabulce eposu o Gilgamešovi, část knihy Přísloví se téměř shoduje s jedním známým mudroslovným textem egyptským. Leccos v ní jsou zřejmé reakce na náboženské
představy jejího okolí, někde jde o přímo rozhorlené polemiky.
I v Novém zákoně se evangelia svou formou podobají helénistickým
spisům, epištoly klasickým dopisům a Zjevení Janovo je blízké
tehdejší literatuře vizionářské.
A přece je na ní něco zcela pozoruhodného. Začneme Starým zákonem, tedy její starší a větší částí, sepsanou proroky a mysliteli starého Izraele. Ta jeho zvláštnost je v tom, že představuje celou
zachovanou literaturu společenství, které se odhodlalo zničit nebo
alespoň dále nepředávat, netradovat nic než to, co zcela jednoznačně svědčilo o Bohu. Dodejme: O Bohu zvláštním, svrchovaném,
chcete-li transcendentním, to jest takovém, který prolamuje každé
lidské úsilí nějak jej zvládnout, zneškodnit, zmanipulovat, dostat
pod kontrolu, podrobit si.
Jak je to možné? Kde k tomu toto společenství vzalo odvahu a
rozhodnost, důslednost a neoblomnost? Zřejmě v tom, že bylo jako
celek odhodláno vnímat sebe samé jen v rámci vztahu k tomuto
Bohu. Toto společenství lidí se zajímalo se o sebe samé jako takové,
ale jen o sebe samé před Bohem. A jen v rámci takového společenství se mohl objevit člověk - Ježíš z Nazareta - jemuž byl Bůh důležitější než celý svět i než vlastní já. Proto byl v souladu s Boží láskou
k člověku také hotov jít pro druhé až na kříž.
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Ledenická farnost připravuje
Výuka náboženství pro děti se koná každé úterý ve škole v době od
13.30 do 14.15 pro 1. – 3. ročník a od 14.15 do 15 pro 3. – 5. ročník.
Nabízíme možnost přípravy dětí ke svátosti smíření a sv. přijímání.
Ó 3. 10. v 16 h - 1. setkání dětí pro přípravu ke svátostem.
Příprava počítá svým způsobem i s účastí rodičů. Je možné se ještě
připojit, individuální domluva na t.č. 777 221 739.
Ó 3. 10. v 18.30 h – Rozhovory o víře – katechismus, budou se konat
pravidelně.
Ó 6. 10. Diecézní pouť dětí do Milevska – odjezd z autobusové zastávky v Ledenicích v 7.45 h, přihlášky a další informace u pí. Tröstlové na t. č. 731 402 832.
Ó Nabízíme biblické hodiny.
9. 10. 17 h
První setkání k četbě bible. Setkání se bude konat každý týden.
21. 10. 10 h
Oslavíme ledenické posvícení
(tradičně po svátku sv. Havla).
1. 11. 17.30 h Slavnost Všech svatých mše svatá.
2. 11. 17.30 h Památka Všech věrných zemřelých mše svatá.
3. 11. 17 h
Pobožnost za zemřelé na hřbitově.
Nabízíme rovněž přípravy dospělých ke křtu a ostatním svátostem.
Aktuální informace naleznete na: www.ledenice-farnost.cz.

KRASEC – co pro nás může udělat?
KRASEC je nezisková organizace zastřešující a propojující
v Jihočeském kraji ty organizace,
které se věnují ekologické výchově, poradenství a práci s veřejností v oblastech souvisejících
s péčí o životní prostředí.
Na KRASEC se můžete obrátit o odbornou radu, chcete-li
vědět, jak například naložit s nalezeným zraněným divokým zvířetem, jak nejlépe zaizolovat dům, šetřit energii, a tím také vlastní
kapsu, nebo kam pro místní zdravé biopotraviny. Odborní poradci vám
pomohou s mnoha dalšími otázkami, které souvisejí s lepší kvalitou života a s péčí o životní prostředí.
Organizace sdružené v KRASCI se věnují také ekologické výchově
dětí. Pomáhají učitelům učit děti o přírodě a souvislostech současného
světa. Programy či exkurze, které nabízíme školám a školkám, jsou zaměřené na různá témata a přizpůsobené věku dětí.
Další oblastí služeb pro veřejnost je pořádání seminářů, exkurzí a
vzdělávacích akcí s environmentální tematikou pro veřejnost i odborníky. Chcete se podívat, jak se dá ekologicky bydlet? Jak vypadá přírodní
zahrada? Nebo kořenová čistírna odpadních vod? Stačí se podívat na
stránky www.krasec.cz, kde naleznete pozvánky na řadu zajímavých
akcí.
Krasec i členské organizace disponují množstvím publikací k rozdání, či zakoupení a tematicky zaměřených výstav, které si můžete zapůjčit (například „Jak nakládat s odpady?“, „Stopy v krajině“, nebo na
mládež zaměřenou výstavu „Čus vydrus“ zaměřenou na mládež,
Organizace sdružené v KRASCI, které Vám pomohou:
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Cassiopeia, Český nadační
fond pro vydru, ČSOP Šumava, Daphne, Ekocentrum – Elektrárna královského města Písek, EkoWatt, Hnutí DUHA, Jihočeské matky, O. s.
Vespolek, Ochrana fauny ČR, Regio Písek, ROSA o.p.s., Slavonická
renesanční o.p.s., ZO ČSOP Šípek, ZOO Ohrada. Kontakty na ně najdete na www.krasec.cz.
Lucie Černická, Krasec o. s.
Krasec o. s. – krajská síť environmentálních center v jižních Čechách
Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 201 699, 773 469 776, e-mail: krasec@krasec.cz
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Osobnosti 20. století
v Ledenicích
Dvě velice zajímavé postavy, i když bohužel trochu pozapomenuté,
jsou spojeny se Zborovem a zdejší školou. Jim bude dnes věnována
největší pozornost.

Potomci zborovských učitelů
Samostatná škola vznikla ve Zborově v roce 1888 a jejím prvním řídícím učitelem se stal Josef Müller. V roce 1902 jej nahradil Jan Zelenka, syn mlynáře z Řepice na Strakonicku, který měl již za sebou
učitelování ve Štěpánovicích nebo Kamenném Újezdě. Ve Zborově se
angažoval např. jako pokladník ve spolku pro postavení kaple sv. Prokopa, kterou dodnes zdobí harmonium, odkoupené kdysi obcí právě od
Zelenky. Po 24 letech odešel do penze a přestěhoval se ze Zborova do
Říčan u Prahy.
Nás však bude více zajímat Zelenkův nejstarší syn, který se narodil
3. března 1895 v Kamenném Újezdě a do české historie vstoupil pod
rozšířeným jménem jako Jan Zelenka-Hajský (foto převzato: Paměť a
dějiny, 2012/02, s. 20). V letech 1902–1906 navštěvoval zborovskou
obecnou školu a po studiích se stal učitelem v Praze-Liboci. V polovině
20. let byl přeložen do Podkrušnohoří, kde měl vedle učitelských povinností coby horlivý člen Sokola za úkol organizovat život české menšiny v jazykově německé oblasti. Na začátku nacistické okupace v roce
1938 se vrátil do Prahy. Zapojil se do odbojové činnosti a přijal krycí
jméno Hajský, podle obce Háj u Duchcova, kde do té doby působil. Na
začátku roku 1942 se zapojil do příprav atentátu na Reinharda Heydricha. Stal se v podstatě šéfem rozsáhlé informační sítě, která zprostředkovávala setkání parašutistů s informátory, zajišťovala jim ubytování,
potraviny nebo peníze. Byl to právě Zelenka, který výsadkářům po vykonání útoku na Heydricha zajistil úkryt v kostele sv. Cyrila a Metoděje, kde nakonec po vyzrazení spáchali sebevraždy. Postupně nacisté
nacházeli další osoby spojené s atentátem. Do Zelenkova bytu dorazili
17. června 1942. Neváhal a jako parašutisté odešel dobrovolně z tohoto
světa (spolkl tabletu s jedem). Stejně se zachoval i jeho jediný syn,
manželka následně zemřela v koncentračním táboře. Hrdinný vlastenec
Jan Zelenka-Hajský má vedle rodného domu v Kamenném Újezdě pamětní desku v Háji u Duchcova a hned dvě v Praze (na škole, kde vyučoval; na domě, kde bydlel) a v hlavním městě je jeho jménem navíc
pojmenována také ulice.
Dalším řídícím učitelem zborovské školy byl František Kahuda,
který pocházel z osady Rovná u Strakonic, ležící pouhý 1 km od Řepice, rodiště jeho předchůdce Jana Zelenky. Přes venkovské školy v Pošumaví se na jaře 1927 dostal do Zborova a od roku 1938 potom
učiteloval v Borovanech, kde se po válce zapojil do veřejného života i
jako člen baráčnické obce a úředník národního výboru.

Jan Zelenka-Hajský

Nejstarší syn František Kahuda (foto převzato: Česká psychoenergetická společnost, www.cepes.cz) se narodil 3. ledna 1911 v Novém
Dvoře u Zdíkova poblíž Vimperku. V době přesídlení rodiny do Zborova již studoval budějovické reálné gymnázium, jeho mladší bratři Drahomír (nar. 1916) a Jan (nar. 1922) ale zborovskou školu vychodili.
František dále absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy
a krátce se živil jako středoškolský učitel matematiky a fyziky. Po roce
1948 se angažoval v politice a v letech 1954–1963 dokonce zastával
post ministra školství. Od konce 50. let se intenzivněji začal věnovat
vědecké práci v oblasti fyziky a psychotroniky. Zjednodušeně řečeno
se snažil proniknout do centra lidského myšlení, jehož rychlost bylo
možné podle jeho teorie měřit, a to díky předpokládaným částicím
(psychonům a mentionům), které prý mozek vysílá. Tyto částice lze prý
i zhmotnit a ovlivnit jejich pohyb. Publikoval k tomu řadu studií a knih,
propagoval tyto své závěry na řadě kongresů a obdržel četná vyznamenání. Nějakou dobu František Kahuda působil na Vysoké škole ekonomické, Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Českém
vysokém učení technickém, předsedal Jednotě československých matematiků a fyziků (1956–1969), byl ředitelem Psychoenergetické laboratoře
Fakulty chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické
(1970–1987). Kdysi bylo populární pořekadlo „Dejte nám sem Kahudu,
my mu dáme přes hubu“, jímž se vyjadřovala nespokojenost se změnami ve školství v 50. letech, které za jeho ministrování proběhly podle
sovětského vzoru. Lichotivě nezní ani přezdívka jím „objevených
částic“ – mentionů na dementiony. A údajně se Kahudovi říkalo „bolševický čaroděj“ v souvislosti s jeho pseudovědeckými hypotézami,
za které byl kritizován laiky i odborníky. Zemřel 12. února 1987
v Praze.
Mgr. Jiří Cukr, jiricukr@seznam.cz

A nebyla to náhoda …
Po celý minulý rok ledenické hasičky držely
vládu v požárních soutěžích, kterou si vybojovaly na MČR v Ostravě. Znalci polemizovali a
polemizují nad tím, jak pevné ty základy pro
vítězství byly. Snad i z toho důvodu se holky
rozhodly, že půjdou do další sezóny, tedy té letošní a budou usilovat o „bednu“ opět. Dalším
nezpochybnitelným lákadlem ovšem byla i
kvalifikace na mezinárodní soutěž CTIF (olympiádu), která se bude konat v roce 2013 ve
Francii. Takže kromě toho, že mě jako vedoucího družstva potěšily už tím, že šly do další
sezóny, měly dva neoddělitelné cíle. Umístit
se v celkovém pořadí do třetího místa a postoupit tak do Francie.
30. 8. vyjíždíme spolu s družstvem profesionálních hasičů jejich autobusem směr Uherské
Hradiště. Za námi pak vyráží ještě auta nejen
s fanoušky, ale i s částí výzbroje a výstroje,
pokračování na str. 9

František Kahuda

Mistrovství ČR Uherské Hradiště
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ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN V SOKOLOVNĚ 2012/2013
Jako každou sezónu začínají i letos v říjnu svou činnost
jednotlivé sportovní oddíly TJ Sokol a TJ Slavoj.

Pondělí:
7.55 - 15.15
15.15 - 16.30
16.30 - 18.00
18.00 – 19.45
19.45 – 20.30
20.30 – 22.00

škola
volno
softbal
Kadeti B
roztleskávačky
zumba
fotbal B
škola
volno
teebal
fotbal
hasiči
odbíjená

Borovka
Pokorná
Kojanová
Čech

Sokol
Sokol
Slavoj

škola
badminton
roztleskávačky
softbal
softbal
odbíjená

st. příprav.
muži

Staňková
Čouza
Šesták
Kučera

Sokol
Slavoj
SDH
Slavoj

ml. žáci

Votrubová
Pokorná
Korčáková
Korčáková
Čouzová

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Slavoj

kadeti A
juniorky
ženy

Čtvrtek:
7.55 - 15.15
15.15 - 16.30

žáci
muži
muži

Straková
Kučera

Sokol
Slavoj
Slavoj

7.55 - 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.15
20.15 – 22.00

škola
teebal
softbal
softbal
softbal
softbal
odbíjená

kadeti B
kadeti A
nadhoz
muži
Ohrazení

Hoštičková
Borovka
Korčáková
Korčák
Korčák
Lang

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

fotbal
roztleskávačky
badminton
fotbal B
odbíjená
fotbal
florbal

ml. příprav. Čouza, Bicera, Slavoj
Pokorná
Sokol
st. žáci
Tachecí
Sokol
muži
Čech
Slavoj
ženy
Čouzová
Slavoj
Zborov
Vazač
Sokol
muži
Cukr
Slavoj

Sobota:

Středa:
7.55 - 15.15
15.15 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 22.00

odbíjená
odbíjená
fotbal A

Pátek:

Úterý:
7.55 - 15.15
15.15 - 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00 – 20.30
20.30 – 22.00

16.30 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 22.00

škola
volno

9.30 – 11.30
11.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 18.30
18.30 – 20.00
20.00 – 22.00

Neděle:
9.30 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 13.30
13.30 – 15.30
15.30 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00 – 21.00

teebal
softbal
roztleskávačky
sálová kopaná
sálová kopaná
softbal
badminton

nadhoz
Joudové
Joudové
juniorky
dospělí

Korčák
Korčák
Pokorná
Koblasa
Tichý
Korčáková
Votrubová

Sokol
Sokol
Sokol
Slavoj
Slavoj
Sokol
Sokol

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Pondělí
10.15 - 11.00
19.00 - 21.00

Středa
dětský pěvecký sbor
TAI JI (1x za čtrnáct dní)

Kadlecová
Kačerová

jóga + rehabilitační cvičení

Nováčková Sokol

taneční kroužek ROSE
ZUMBA

Škorničková Sokol
Veselá

power jóga

Šimková

Čtvrtek:

Úterý:
19.00 – 20.00

16.30 – 18.00
19.30 – 20.30

A nebyla to náhoda …
(pokračování ze str. 8)
která se prostě už nevešla. První noc spíme
pod stany, protože ubytování ve škole u stadionu máme až od pátku.
31. 8. ráno netrpělivě očekáváme bus, který
nás zaveze na trénink požárního útoku. Konečně přijíždí a my se trochu uklidňujeme. Na
tréninkový stadion přijíždíme právě včas. Mašina vypadá zbědovaně a taky tak funguje,
máme zhruba 20 minut se s ní seznámit. Otázkou je, zda bude i na ostrých útocích. Pak se
urychleně přemísťujeme na hlavní stadion, kde
jsou řízené tréninky na stovky. Přijíždí poslední členka závodního družstva, hurá. Začíná pršet a to je zlé. Není nic „lepšího“, než když
vám zmoknou hadice a najednou v jedné ruce
nemáte předepsaných 2,5 kg ale skoro 3.
Pak se přesunujeme do místa registrace, odevzdáváme putovní pohár za 1. místo v požárním
útoku, kam organizátoři nalepují štítek SDH Ledenice 2011. Máme všichni takové ty hořkosladké pocity. Na rukách děvčat se objevuje štítek
s příslušným číslem a disciplínami, které bude ta
či ona závodnice plnit. Jdeme se ubytovat.
1. 9. časně ráno jdeme na stadion. Děvčata
ve sportovním vycházkovém a náš starosta

19.00 – 20.00

sboru ve vycházkové uniformě a s krajským
hasičským praporem. Slavnostní nástup mužů
a žen z kvalifikovaných zástupců SDH všech
krajů, HZS a hostů např. ze Slovenska.
Začínáme soutěží běh na 100 m s překážkami. Běží 8 děvčat, šest časů se počítá. Většina
devatenáctkových časů a jedna sedmnáctka
nás po prvním kole kotví na 3. místě družstev,
druhé kolo je smolné, tak jsme celkově pátí.
Odpoledne pokračujeme disciplínou 4x100 m
s překážkami. Konkurence je velká, ale dát tak
čas z krajského kola, jsme první. Nestalo se a
bereme 4. místo.
Na závěr dne jsme bod od průběžného druhého místa a o třetí se dělíme ještě s dalšími
dvěma. V družstvu taková rozpačitá spokojenost. Držíme se sice plánu „Akce bedna“, ale
všichni ví, že to úplně nesedí.
2. 9. požární útoky. Holky chtějí uspět.
Koukneme na připravenou mašinu a je vymalováno. Naše stará známá ze cvičení. Tak trocha pověrčivosti - asi to ta holka vycítila, že
k ní nemáme dostatek respektu a ukázala nám,
zač je toho loket. V prvním pokusu se zachytila hadice za ručku stroje a celý útok je v troskách. Nálada v družstvu klesá pod bod mrazu.
Na druhý pokus se nastupuje s maximálním
soustředěním. Vše se kontroluje na základně

ženy

Sokol

raději třikrát. Vše klape na jedničku a voda
z proudnic jde zatím ze všech nejrychleji. Na
přelomu osmnácté a devatenácté vteřiny. Když
do dna tak pořádně. Rozstřikující proudnice
maří naději na vítězství, ale stačí to alespoň
na 3. místo v útoku – hodnocených SDH
družstev.
Nakonec je to ale obrovská úleva a radost.
Celkové 3. místo na MČR je potvrzením kvality družstva, potvrzením, že Ostrava nebyla
jen náhoda a hlavně, že máme zajištěný postup do Francie na mezinárodní soutěž –
hasičskou olympiádu!
Děkuji holkám – Ivaně Tomandlové, Lence Tomandlové, Zdeňce Ježkové, Kateřině
Toločkové, Kateřině Candrové, Kristýně Frejlachové, Tereze Koblasové, Haně Buškové,
Kristýně Řepové, Marii Krotké za čas, nervy a
skvělou dlouholetou reprezentaci.
Děkuji klukům, kteří dokázali s bubny fantastické věci a vytvořili tak parádní atmosféru,
za pomoc jim i všem ostatním, SDH Ledenice
za podporu všeho druhu.
Celé družstvo pak děkuje ÚM Ledenice za
finanční podporu na celoroční přípravu, dopravu, vybavení a poskytnuté zázemí.
Mgr. Vladislav Šesták
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ZE ŠKOLY …

Piráti ve škole!
Dne 21. 9. 2012 proběhl ve 2. třídě Pirátský
den. Některé děti se převlékly za piráty. Celé
dopoledne se děti učily a hrály hry s pirátskou tématikou. Celodenní program vyvrcholil hledáním pokladu. Den se moc povedl
a všichni odcházeli na oběd spokojeni.
Mgr. Růžena Kolářová

A jsme opět na začátku …
Září není jen ve znamení začátku školy, ale startuje i nová sezóna
pro hasičský kroužek. Je třeba nahradit prázdná místa, která vznikla po
odchodu dětí, které již dosáhly určitého věku nebo těch, které prostě už
cestu k hasičárně nenašly. Vytváří se tedy nová družstva, která se pak
musí pečlivě připravit na podzimní kolo hry Plamen.

Jaká však byla sezóna právě uplynulá?
U mladších dětí došlo k celkové obměně základny, to znamená
spoustu mravenčí práce, než se družstvo řádně secvičí. Proto jsme ani
my vedoucí nevyhlíželi nějaké velké výsledky v celkovém ročním hodnocení, ale soustředili se na každou jednotlivou soutěž, proto např.:
skvělé 3. místo z Českobudějovického dvojboje konaného ve Zlivi
23. 6. bylo krásným úspěchem.
Jinak tomu bylo u družstva starších. Dala se dohromady skupina,
která měla chuť něco dokázat a neváhala tedy věnovat přípravě více
času, než jen na pátečních schůzkách. Cílem a hlavně velkým přáním
bylo dostat se v postupové soutěži Plamen nad úroveň okresního kola.
Druhým záměrem byla účast na soutěžích seriálu Českobudějovického
dvojboje a samozřejmě co nejlepší umístění.
Plamen je zatím pro nás oříškem, který nemůžeme rozlousknout, a
letos tomu nebylo jinak. Stačí shoda okolností, jako nemoc člověka
v týmu, nervozita, jeden pokus na štafetě 4x60 m a je konec postupovým nadějím. Na druhou stranu celkové 3. místo v soutěži okresního
formátu vůbec není špatné.
Družstvo prokázalo své kvality v seriálu soutěží Českobudějovického dvojboje, kde se od začátku přetahovalo o medailové pozice v celkovém hodnocení. Z každé soutěže si naši borci přivezli nějakou trofej.
Celkové 2. místo jim slouží ke cti a my vedoucí jim gratulujeme a
děkujeme za výbornou reprezentaci.
Mgr. Vladislav Šesták

Družstvo mladších s vedoucím Radkem Frejlachem

Družstvo starších s vedoucím Matoušem Janovským

Kamarádka
Program na říjen
¢ Keramický kroužek pro děti

s keramičkou pí Štárkovou. Cena za pololetí 600 Kč. Bližší informace na tel.
728 889 616, rclednacek@seznam.cz.

¢ Tvoření pro malé i větší děti
15. 10. 16-17.30 h – Malujeme podzim
s Luckou Kohoutovou

(povídka z pera obyvatelky Ledenic Ludmily Hejnové)
„Hrůza, přijeď“. Volala mi má jediná kamarádka. Bydlí na druhém konci města a stále zažívá
strašné věci. S obavou, co to bude tentokrát, k ní jedu. Do vedlejšího bytu se nastěhovala rodina
s pěti dětmi. Kamarádka je v šoku. Bude po klidu. Pět dětí přece nadělá spoustu rámusu, a kdo
bude po nich uklízet? Celé odpoledne lamentovala. Pokračovala ještě čtrnáct dní. Pak jí odvezli
do nemocnice. Při návštěvě se mi zdála nějaká tichá. Přičítala jsem to úrazu. Podruhé, to už byla
doma, mi vyprávěla. Šla s těžkou taškou do schodů a jedno z těch pěti dětí jí chtělo pomoci.
V přesvědčení, že jí okrade, protože co jiného se od dětí z takové rodiny dá čekat, se s ní tahala,
až upadla. Výsledek? Zlomená noha a stud. Ti noví jí zavolali sanitku, postarali se jí o kočku a
vůbec, jsou to velice milí a zdvořilí lidé. Omluvila se, samozřejmě. Jen doufám, že jí to poučení
vydrží dlouho. Já totiž svou kamarádku dobře znám.
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Místní knihovna nabízí
čtenářům literární novinky
Knihy pro děti a mládež:

Výsledky:

Renée Hollerová Zachraňte faraona
Druidovo tajemství
Fabian Lenk
Stopa vede k akvaduktu
Pavel Šrut
Lichožrouti
Terry Pratchett Šňupec
Bořivoj Záruba
Záhady pravěku
v otázkách a odpovědích
Moony Witcher
Čarodějka Šestého měsíce

Komiksy:
TJ Slavoj Ledenice uspořádala druhou zářijovou neděli tradiční dětskou olympiádu ve
sportovním víceboji. Načali jsme už druhou
desítku a patřičně jsme letošní 11. ročník oslavili. Nad Ledenice poprvé v historii, za zvuků
slavnostních fanfár, vystoupala olympijská
vlajka. Nejen tím však byl letošní ročník výjimečný. Cestu za sportem si letos našlo 114
dětí, a to je rekordní účast ze všech dosud pořádaných olympiád. Jsme rádi, že děti baví
sportování a že je jejich rodiče doprovázejí a
dokáží také krásně povzbuzovat. Bez jejich
fandění, a někdy i malé povolené podpory, by
výkony nejednoho závodníka nebyly zdaleka
tak dobré.
Za bohatý slavnostní ceremoniál s medailemi, diplomy a spoustou cen pro všechny závodníky musíme poděkovat v první řadě
městysu Ledenice a také našim milým sponzorům – Finesa, Marius Pedersen, Jihočeský
kraj, Cemix.
Sláva vítězům a čest poraženým!
Slavoj Ledenice

Záře nad vodou
Voda klukům z klubu lodních modelářů
není žádnou neznámou. Však už to dokazují
několik let. Mluví za to i výsledky, se kterými veřejnost seznamujeme prostřednictvím
tohoto zpravodaje. Tím prvním výsledkem
je dobře odvedená práce s technickým výkresem, speciálním materiálem a modelářským nářadím v dílně, které si všichni užijí
dost přes zimu, a s příchodem jara se veškerá práce zúročuje na vodních plochách po celé republice. Letos to
bylo krajské kolo v Ledenicích, žákovské Mistrovství ČR v Sedlejově,
pět seriálových soutěží v Bělči nad Orlicí, v Netolicích a závěr s vyhodnocením v Duchcově. Na samý konec sezony ještě veřejná soutěž v Ledenicích a návštěva evropské výstavy v Lipsku. To by bylo asi tak
stručně několika větami
Co se však za tím ukrývá? Mnoho učení, práce, času a chuť do toho
jít. Nešlo by to však bez veliké podpory radnice a nám příznivých sponzorů. Taková víkendová soutěž vyjde na 3-5 000 Kč + 1 000 Kč každého jednotlivce. Soutěží se s modely v ceně 5–10 000 Kč. Opravdu nejde
o levného koníčka. Jelikož si to všichni v klubu uvědomují, je snaha na
vodách po celé ČR zazářit a udělat vše pro to, aby se i v tomto směru o
Ledenicích na co nejvíce místech vědělo. Díky možnosti přepravovat
veliké bedny s modely lodí vozidlem s nákladní plochou (osobními vozidly by to bylo příliš náročné a nákladné) od úřadu městyse, je možné
již několik let účastnit se nejvyšších soutěží po celé republice a tím i re-

Peyo
Lucie Lomová

Šmoulové na plovárně
Příběh šmouly Mrněte
Divoši

Pro dospělé čtenáře:
Věra Řeháčková Buď mojí mamkou
Co mi život přichystal
Dřív než se rozloučíme
Jeho poslední tři ženy
Unesli nám dcerku
Josef Fousek
Úsměv je lék
Nora Robertsová Nebezpečné útočiště
Sandra Brownová Nejhlubší tajemství
Daniele Steelová Dům
Arnošt Lustig
Miláček
Radůza
Čáp nejni kondor
Jiří Hájiček
Rybí krev
Pavel Kohout
Můj život s Hitlerem,
Stalinem a Havlem I, II
Karel Pacner
Osudové okamžiky XX. století

prezentovat Ledenice. Dokonce díky těmto možnostem jsme také svým
umem dokázali již několikrát dosáhnout i účasti na MS.
Jak tomu bylo v tomto roce? Seriálové soutěže byly sice opět za veliké účasti soutěžících z celé republiky velikým bojem, ale pro nás ve finále s velice pěknými výsledky. Z pěti možností získané tři tituly, čtyři
členové se probojovali do reprezentačního týmu ČR a v juniorech i
v celkovém hodnocení pro rok 2012 jsou Ledenice na prvním místě.
V žákovském mistrovství to sice bývalo lepší, ale umístění v první
desítce z 65 účastníků je přece úspěch.
Veliké pozornosti i účasti se vždy těší i závěrečná veřejná soutěž
„Ledenická 50“. Vždyť jde o cenné trofeje v podobě originálních keramických medailí z dílny pana Kodytka a paní Pobříslové, krásné ceny
od sponzorů, živou posvícenskou husu a láhev ohnivé vody pro „Piráta
roku“.
Máme metály, máme poháry a diplomy, ale titul piráta nám uplaval
letos do Borovan a na posvícenskou husu čeká pekáč ve Ktiši.
O nádherné ceny se letos postarali: Ing. Svatoslav Kodytek s paní
Pobříslovou, Bc. Jan Kopal, AL systém – Ing. Zdenek Hruška, velikou
cenu věnoval Robert Žahour, Pavel Hronek a Ing. Josef Hronek z Ohrazeníčka, Mosled Pavel Šíma, MPJ Milan Porkristl, Autoopravna Milan
Petráš, Drogerie Bc. Jaroslava Žaludová, Epigon Ing. Václav Tůma,
Truhlářství Václav Fencl, Truhlářství Josef Janda, SPV truhlářů Ledenice, Sport cukrárna Václav Fabián, Uhelné sklady Petr Manda, paní
Veronika Míková a Autoškola Jan Votruba.
Za pomoc děkujeme městysu Ledenice, místní organizaci rybářů,
panu Vladislavu a Jaroslavu Šestákovi, pani Jitce Tomandlové, panu
Janu Míkovi a všem našim příznivcům při pořádání soutěží.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz
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INDIÁNSKÉ
LOUČENÍ S LÉTEM
Tento zábavný pořad pro děti připravilo
RC Ledňáček Ledenice ve spolupráci s městysem Ledenice v neděli 16. září. Letošní účast
70 dětí pořadatele velmi mile překvapila. Indiáni rozbalili své týpí ve farské zahradě a kolem dokola rozmístili soutěžní stanoviště. Děti
si mohly vyzkoušet hod tomahavkem i oštěpem, střelbu z luku, hod kostí na cíl, hod
kroužkem na paroží, skládání puzzle, výrobu
šperků z lesních plodů, výrobu čelenky a kdo
chtěl, mohl si nechat indiánsky namalovat obličej. Děti se mohly svézt v kočáru taženém
dvěma poníky. Na závěr odpoledne předvedli
indiáni tradiční rozdělávání ohně, za zvuků
bubnu naučili děti indiánský tanec a na konec
ulovili i bizona.
jk

Klub Aikido Borovany
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
říjen–listopad 2012

Plavání kojenců a batolat
Život je od svého počátku spojený s vodou. Ta nás, stejně jako ostatní živly, ve svých různých
podobách fascinuje. Lidský plod se vyvíjí ve vodním prostředí a novorozenec se může (za dodržení určitých podmínek) do vody vracet tak, aby mu to bylo příjemné. Snad je to dáno prostředím, ve kterém jsme strávili devět měsíců života a velmi vysokým obsahem vody v našem těle.
Jisté však je, že kojenci a batolata mají ve většině případů značně kladný vztah k vodě. Plodová
voda, podobně jako voda obyčejná (bazénová), má velmi nízkou gravitaci a proto plavání s dětmi v bazénu napodobuje tento stav a přináší kojencům i batolatům příjemné pocity, spojené
s prenatálním vývojem. Plavání také napomáhá v psychomotorickém vývoji batolat, kojenců i
starších dětí. Rovněž má kladný vliv na zdraví, otužování, dýchání, podpůrný aparát, trávení a
spánek dítěte. Děti při pobytu ve vodě uvolňují přetížené svaly a používají svalové skupiny, které běžně nezapojují. Výzkumy prokázaly, že pobyt kojenců a malých dětí ve vodě má také stimulující efekt na zvýšení koncentrace, pozornosti a vnímacích schopností. Mimo zdravotní
aspekty, ale také utužuje vztah a důvěru dítěte k rodiči.
Pokud byste i vy chtěli dopřát svým dětem tyto výhody plavání, můžete využít nabídku Centra Caplík, které již 7 rokem provozuje tyto kurzy plavání pro kojence a batolata v Igy centru, Arpidě a v Borovanech. Kurzy jsou zaměřeny na nácvik plaveckých prvků, jako je splývání,
dýchání a skok do vody, nácvik sebezáchrany, což je důležité při nešťastných situacích u rybníků, či bazénů a na seznámení se s vodním prostředím pomocí her a hudby. Cílem kurzu je naučit
dítě plavat, ale i potápět se a to naprosto přirozenou formou. Tyto kurzy nejsou klasickým
plaváčkem, ale cíleným nácvikem plaveckých prvků.
V případě zájmu se můžete objednat u Mirky Caplové, která vám ráda poskytne bližší informace o kurzech a dalších možnostech péče o vaše dítě.
Telefon: 724 166 169, www.caplik.cz.

Aikido se hodí pro muže i ženy,
začít se dá v každém věku. Ke
cvičení nepotřebujete žádnou fyzickou kondici, předchozí zkušenosti s bojovým uměním a
sportem nebo zvláštní nadání. Postupným
tréninkem se vaše dovednosti, pohyby i
kondice budou zlepšovat.
Poprvé můžete přijít na kterýkoliv trénink (viz rozvrh hodin), abyste se mohli
rozhodnout, jestli se vám u nás líbí.
Požadovaný minimální věk je 10 let.
Rozvrh hodin:
pondělí: 18-19.30 h, pátek: 18-19 h
Místo: malá tělocvična ZŠ Borovany
(zadní vchod)
Kontakt: Petr Dražan,
e-mail: aikido.borovany@seznam.cz,
mobil:734 852 590.
Těšíme se na Vás

Kurz plavání batolat
Od října bude zahájen kurz plavání
batolat v Borovanech, který opět
povede Mirka Caplová.
Přihlášky a bližší informace
na tel. 724 166 169
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11. ročník turnaje v nohejbalu Doprastav – Duda cup 2012
Celkem 10 dvojic hráno na 2 skupiny, ve
skupinách každý s každým.
1. a 2. ze skupin hráli o 1. – 4. místo, 3. a 4.
ve skupinách o 5. – 8. místo, poslední ze skupin o 9. – 10. místo.
Výsledky:
1. Tyšer Karel – Vávra Lukáš
2. Marek Vojtěch – Kodada Ladislav
3. Čížkovský Sláva – Krofika Pavel
4. Benhák František – Layer Jan
5. Hajný Luboš - Frejlach Petr
6. Tesař Zdeněk – Pexa Jiří
7. Kolouch Karel – Čech Jaroslav
8. Němec Martin - Dědič Roman
9. Koblasa Josef – Húska Radek
10. Diviš Jan, Michner Jaroslav
- Farkota Milan (3 hráči)
Nejstarším a zároveň zahraničním hráčem
byl Jaroslav Diviš.
Vítěz turnaje prohrál pouze ve skupině B
s celkově 5. umístěnou dvojicí Hajný Luboš Frejlach Petr, kteří nakonec na skóre nepostoupili a hráli bohužel až o 5. – 8. místo.
Největší bitva se svedla o 9. místo, kdy
utkání skončilo 2:1, poslední set těsně 10:9.
Radek Húska

Účastníci turnaje

FOTBALOVÁ
MLÁDEŽ
Slavoj Ledenice

TURNAJ
V BULCE

Starší přípravka
po 4. kole vede tabulku!!!
Výsledkový servis:

V sobotu 6. října
se opět hraje turnaj
v tříkorunové bulce.
Začátek ve 14 h v restauraci
Na Plácku v Ledenicích.
Bude se hrát o sud piva a mnoho
dalších pěkných cen. Jako obvykle
pro první tři medaile.
Pavel Holomel

Vítězové: zleva Lukáš Vávra – Karel Tyšer

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

Boje o body jsou v plném proudu. První mužstvo je po
odehraných šesti kolech na pátém místě se třemi výhrami,
dvěma remízami a jedinou prohrou v úvodním utkání proti
K. Újezdu. Skóre má 13:8 a nahrálo 11 bodů. Po dvou po
sobě jdoucích podzimních sezónách hodně úspěšný vstup
do soutěže. Na vstřelených brankách se podíleli: třikrát
kapitán týmu Tomáš Lamáček a Fanda Benhák, dvakrát
Michal Bez a po jedné brance přidali Pavel Vajgel, Lukáš
Winkler, Míra Kučera a Jirka Řimnáč. Až budete číst tyto
řádky, bude mít áčko za sebou zápas proti Suchdolu. V říjnu
se doma představí áčko pouze v sobotu 20., kdy od 15.30 hodin
přivítá rezervu Jankova. Jinak hraje venku v Č. Krumlově, Mladém a ve Větřní. Rezervní tým se doma představí 6. a 21. října proti
Č. Dubu a Dívčicím. Béčko je v současné tabulce na sedmém místě s bilancí dvou výher, jedné
remízy a třikrát odešlo poraženo, skóre 6:10 a 7 bodů. Hráči, trenéři a ostatní funkcionáři děkují
všem fanouškům za projevenou přízeň jak v domácích, tak hlavně při zápasech venku.
Zdeněk Vitoušek

Mladší přípravka
SKP Č. B. D
Loko Č. B. C
Rudolfov
Lišov

2:19
10:3
4:7
8:5

Starší přípravka
Borovany
Borek
Nemanice
Olešnice

7:1
15:1
12:2
35:0

Mladší žáci
Borovany
Čt. Dvory Č. B. B
Lišov
Římov

3:5
0:0
0:5
14:0

Další domácí zápasy:
Mladší přípravka
N. Hodějovice
OSJF Č.B.
Třeboň

pá 5. 10., 17 h
pá 19. 10., 17 h
pá 26. 10., 17 h

Starší přípravka
H. Stropnice
Lišov

ne 30. 9., 17 h
pá 12. 10., 17 h

Mladší žáci
Jankov
Dříteň
H. Stropnice

ne 7. 10., 17 h
ne 21. 10., 13.15 h
ne 4. 11., 10 h
Přijďte nám fandit !!!
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Žraloci mají za sebou úspěšný víkend,
příští rok okusí Ledenice chuť extraligy!
V sobotu začal v ledenické Zátoce žraloků poslední turnaj třetí ligy žen.
Tým Žraloků do turnaje
vstoupil úspěšným zápasem s celkem Spectra Praha, který vyhrál 8:2. Ani
v dalších zápasech skupiny žraločí děvčata nezaváhala a do semifinále, které se hrálo
v neděli, šla z prvního místa.
Po odehrání všech utkáních ženského turnaje sobotního dne se na hřiště přesunuly týmy
Kotlářky Praha a mužského týmu Žraloků,
které měly odehrát třetí utkání semifinálové
série 2. igy mužů. Před zápasem byl stav série
2:0 pro Jihočechy, chybělo jim tak jediné vítězství pro postup do finále a zároveň české
softbalové extraligy.
Zápas, který po celou dobu sledovalo kolem stovky fanoušků, nabídl vše, co má správný softbal mít. Utkání bylo vyrovnané až do
páté směny, kdy se Kotlářka ujala vedení 8:7.
Žraločí útok se až do poslední směny nedokázal prosadit, do dohrávky zápasu tak šel s jednobodovým mankem. Jan Borovka byl jako
první pálkař strikeout, po něm však Jiří Korčák srovnal stav utkání na 8:8 díky tvrdému
odpalu do pravého pole. Kryštof Effenberk
obdržel metu zdarma po trefení nadhozem a na
pálku se postavil Petr Frejlach, který dokázal
odpálit do levého pole. S obsazenou druhou a
třetí metou se do pálkařského boxu staví Vít

Pokorný, trefuje hned první nadhoz a Žraloci
postupují do finále 2. ČSL. Fanoušci na tribuně propukli v obrovskou euforii a společně
s týmem slavili postup do extraligy.
V neděli ráno měl mužský celek již hotovo,
tým žen však ještě čekalo semifinále turnaje,
ve kterém se mu po delším přetahování podařilo zvítězit nad soupeřkami z Mladých Buků.
V závěrečném utkání turnaje se domácí tým
střetl s týmem Tempa Praha. Díky výborným
výkonům ledenických nadhazovaček Michaely Staňkové a Veroniky Peckové se vyrovnaný
souboj rozhodoval až na konci závěrečné šesté

TIP NA VÝLET
Ó Zveme vás na setkání s biotronikem - Tomáš PFEIFFER
- odpovídá na písemné i ústní dotazy.
Neděle 14. 10. v 15 h ČESKÉ BUDĚJOVICE, Clarion Congress Hotel,
Pražská třída 2306/14. www.dub.cz
Ó COUNTRY BÁL
K tanci a poslechu hraje Patrola.
Pátek 19. 10. od 20 h, Hasičárna Borovany
Vstupné 100 Kč. Stylové country oblečení vítáno. Klasická soutěž zatloukání hřebíků o ceny.
Ó II. ročník ,,Setkání heligonkářů a přátel lidové hudby“ v Rychnově u Nových Hradů
sobota 27. říjen od 14 hodin v místním společenském sále, vstup dobrovolný
Hudební studio A n t o n í n a T a l a f o u s e,
Vás uctivě zve na hudební vystoupení muzikantů, kteří předvedou své umění na hudební nástroje, především na heligonky. Jsou zváni všichni milovníci lidové a dechové hudby.
Zájemci, kteří chtějí vystoupit a zahrát na libovolný hudební nástroj, jsou samozřejmě srdečně zváni! (Potvrzení účasti účinkujících do 21. 10. na tel. 723 533 357).
Ó Pozvánka na koncert SPOLEČNÁ VĚC
Na koncertě Společná věc Tomáše Pfeiffera již šestým rokem můžete zažít krásu, tajemnost i
hlubokou výpověď filmového příběhu s všelidskými tématy. Vjem je umocněn rezonančními
tóny Vodnářského zvonu, které, dle poznání dávných mistrů, zní prostorem i námi a pomáhají harmonizovat celou bytost. Na závěr koncertu se můžete přijít podívat na Vodnářský zvon
zblízka.
Info: www.dub.cz
Koncert se koná v Trhových Svinech 30. 10. v 18.30 h, Kulturní dům, Sídliště 710.
Vstupné 120/90 Kč.
Předprodej vstupenek: e-shop www.dub.cz, Informační centrum, Žižkovo nám. 92,
tel.: 380 120 515, info o koncertu tel.: 777 040 485.

směny. Po menším zaváhání v obraně Ledenic
a následných odpalech se Tempo ujalo vedení
6:4. V dohrávce utkání se ledenické pálkařky
zvládly prosadit pouze jednou a tak turnaj
vyhrál tým Tempa Praha.
Celý víkend však byl pro žraločí softbal
velmi úspěšný. Celek žen celkově obsadil
v třetí lize žen třetí místo a tým mužů splnil
svůj cíl a postoupil do extraligy. Sezona však
ještě nekončí. Muži sehrají příští víkend první
zápasy finálové série a ženský tým ještě čeká
kvalifikační turnaj o druhou ligu žen.
Jakub Staněk

POZVÁNKA
NA DRAKIÁDU
Sobota 13. říjen od 14 h
Sraz na fotbalovém hřišti.
Po skončení drakiády
opékání špekáčků.
Srdečně zveme s dětmi i rodiče.
Při dešti se drakiáda nekoná!
Náhradní termín bude včas zveřejněn!
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KRUH PŘÁTEL HUDBY PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
F. PIŠINGERA TRHOVÉ SVINY
38. KONCERTNÍ SEZÓNA 2012 – 2013
274. – 279. hudební večer
7. listopadu
Jitka ČECHOVÁ - klavír
Jan PÁLENÍČEK - violoncello
koncert se koná v Jihočeské komorní filharmonii
v Českých Budějovicích

12. prosince
MUSICA BOHEMICA - Vánoční koncert

23. ledna
TRIO KARAGEORGIEV
Radka Křížová -housle, zpěv
Marcela Křížová - klavír
Nikola Karageorgiev - violoncello

20. února
Ivo KAHÁNEK - klavír
& Smyčcový kvartet Pražské konzervatoře

27. března
BELFIATO QUINTET
Oto Reiprich - flétna
Jan Souček - hoboj
Kateřina Javůrková -lesní roh
Ondřej Šindelář - fagot
Jiří Javůrek - klarinet
Koncerty probíhají od 19 hodin v Kulturním domě v T. Svinech (vyjma
koncertu pořádaného 7. listopadu – JKF České Budějovice).
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace ČHF, městys Ledenice, městys Besednice

ČLENSKÉ PODMÍNKY – PŘEDPLATNÉ
V členských příspěvcích je obsaženo zvýhodněné vstupné na šest
koncertů. Členství v KPH vzniká předáním vyplněné přihlášky v kanceláři ZUŠ nebo před koncertem a zaplacením členského příspěvku dle
níže uvedeného přehledu. Poté obdržíte členskou legitimaci, která slouží jako vstupenka na celý cyklus. Na každém koncertu KPH obdržíte i
program následujícího koncertu - nebudou již zasílány poštou! Členům
budou poskytnuty slevy na mimořádné koncerty, budou informování
o konání koncertů podobného charakteru.
Přihlášky a složenky obdržíte v ZUŠ v T. Svinech a Nových Hradech.
Předplatné lze zaplatit bankovním převodem na č.ú. 222481217/0300
nebo v hotovosti před koncertem nebo v kanceláři ZUŠ F. Pišingera,
Sokolská 1052, Trhové Sviny.
Informace pro návštěvníky koncertů, kteří využívají dopravy
autobusy:
Pro posluchače je zajištěna doprava zvláštními autobusy. Členové
zaplatí předplatné ve výši 200–600 Kč (dle vzdálenosti), ostatní zájemce prosíme o úhradu jízdného v pokladně před koncertem.
Děkujeme za pochopení.

DOPRAVA NA KONCERTY ZVLÁŠTNÍMI AUTOBUSY:
Ledenice
Borovany

autobusové nádraží
autobusové nádraží

18.15 h
18.30 h

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY – PŘEDPLATNÉ A VSTUPNÉ
Předplatné na celou sezónu (6 koncertů):
600 Kč dospělí
300 Kč studenti a důchodci
děti do 15 let a žáci ZUŠ T. Sviny - vstup zdarma, hradí jen dopravu
Bližší informace obdržíte v ZUŠ F. Pišingera,
Sokolská 1052, 37401 T. Sviny,
tel. 380 120 534, e-mail info@zustsviny.cz, www.zustsviny.cz

Předplatné je vhodným dárkem pro Vaše blízké!
inzerce

PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
Společenský sál
Domu s pečovatelskou službou
v Ledenicích
Čtvrtek 1. listopad od 18 h
Tématem bude souhrnné zhodnocení
celoročního seriálu „Osobnosti
20. století v Ledenicích“, který
vycházel v Ledenickém zpravodaji.
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Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti
Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory, o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského
domova, o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského
hřiště, o nový nátěr zdi počmárané sprejery...
Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás
samotné napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme
tak tři dny. Neboli 72 hodin.
Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne
od 12. do 14. října. Během této doby proběhne
v naší republice řada dobrovolnických akcí.
Kdykoliv ve výše uvedeném termínu – a zároveň jakkoliv dlouho v takto daném časovém
rozmezí – se obětaví lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do činností, jimiž pomohou druhým, přírodě, zkrátka okolí.
A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž
přiloží ruku k svému vyhlédnutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na
Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný
projekt probíhá v některých evropských zemích už více než deset let a za tu dobu se do
něj zapojilo přes 200 000 dobrovolníků. U nás
zvedla pomyslnou pořadatelskou rukavici
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a povědomí o projektu šíří pod názvem „72 hodin –
Ruku na to!“ „Smyslem projektu je zapojit během dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, že stačí málo, aby

dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami
schopni změnit věci, které se jim nelíbí,“ vysvětluje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka,
hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka
72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte
na webu www.72hodin.cz.
Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho konkrétně se
pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu
příbuzného projektu ČRDM „Nelíbí se mi to“
(www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu
není lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní
k dispozici nový nástroj, jehož pomocí může
na zanedbaný kout naší republiky alespoň
upozornit. Prostřednictvím Facebooku pak
může databázi míst nevábného vzhledu sdílet
poměrně široká komunita; může o ní vést
diskusi, hodnotit jednotlivé její položky a
snažit se o dílčí nápravu.
„K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony,“ doplňuje Ondřej Šejtka. „Majitelé telefonů s operačním systémem Android
mohou jednoduše vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefonu ihned umístit do interaktivní mapy,“
vysvětlil, jak může přidání nového záznamu
také fungovat.
Text na internetových stránkách projektu
„Nelíbí se mi to“ je vcelku výmluvný: Máš
plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst,
špíny a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již
více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na
mapě. Ať to všichni vidí! Na webu také probí-

há hlasování o nejodpudivější kout v ČR: každý uživatel může přidat svůj záporný hlas – a
tímto „lajkováním naruby“ ukázat ostatním,
že ani jemu se dané místo vůbec nelíbí.
Na monitorech svých PC si mohou mapu
s rozrůstající se databází zobrazit – stejně jako
každý jiný – odpovědní magistrátní úředníci a
další činitelé místních samospráv, respektive
majitelé daných objektů. Databáze může být
užitečná jednak jim, a jednak i případným
dobrovolníkům, kteří by se chtěli na odstranění některé z „vad na kráse“ – byť té
sebenepatrnější – sami podílet...

VÝLOVY LEDENICKÝCH RYBNÍKŮ

MANDA LEDENICE

Kačerovec, Slavíček, Dolní a Horní Hradský

PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

Sobota 13. říjen, sraz v 7 h u Kačerovce

Šváňů – Parčáček – Parčák
Sobota 27. říjen, sraz v 7 h u Parčáku
Parčák od 9 h
Posezení a živá hudba po celý průběh akce.
Občerstvení: točené pivo, limo, káva aj.,
grilované speciality (ryby, klobásy), polévky aj.
Prodej ryb

! POZOR !
Úrazové a životní pojištění pro ženy
od nového roku o 50% dražší!

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

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.

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE

Ušetřete 50% založením nového pojištění
u Allianz pojišťovny.

?

Platí pouze do konce roku!
Pavel BLAŽEK
pojišťovací poradce
Allianz pojišťovny, a. s.
Kontakt:
Okružní 522, 373 11 Ledenice
Mobil: + 420 606 542 670
E-mail: Pavel.Blazek@iallianz.cz

>

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

říjen 2012

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

PŘIJMEME
šikovného

TRUHLÁŘE
Provozovna u Ledenic

Telefon
725 837 062
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KADEŘNICTVÍ,
PEDIKÚRA,
MANIKÚRA

PAVEL SLÁMA

Miluše HLOUŠKOVÁ,
Budějovická 290,
Ledenice
Tel. č.: 608 536 181
Otevírací doba:
PO, ČT
8-15 h
ÚT, ST, PÁ 12-19 h
SO, NE
dle objednávek

373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací

Kosmetický Salon
Šárka Michnerová
Náměstí 70, Ledenice

Koupím garáž v Ledenicích
(případně jen pronajmu).

Tel. č. 602 436 290

Karel BÁRTA

Nabízím individuální výuku

NĚMECKÉHO JAZYKA
v Ledenicích
začátečníci, pokročilí, konverzace,
vyhotovení překladů apod.
Kontakt na tel. 776 189 352.

Nová 354, 373 12 Borovany

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

Uzávěrka dalšího vydání Ledenického
zpravodaje je 25. října 2012.
Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městys Ledenice, podatelna,
Náměstí 89, 373 11 Ledenice,
nebo na e-mail: kultura@ledenice.cz.

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
~ PEDIKÚRA ~
~ MANIKÚRA ~
Dárkové poukazy
v prodeji
Objednávky na tel. č.: 728 130 000
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LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

říjen 2012

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
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.

