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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne 3. 10.
Rada městyse se seznámila:
 s předloženou částí projektové dokumentace pro územní řízení na
akci ZTV Ledenice, lokalita „Za Školou“ – I. etapa od A1 spol. s. r. o.
a souhlasí s připojením na stávající inženýrské sítě (veřejné osvětlení, veřejný vodovod a kanalizaci).
Rada městyse schválila:
 provedení opravy výtluků místní komunikace ve směru Růžov – Vrcov.
 provedení opravy místní komunikace v sídlišti Na Oborách.
 odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice na
rok 2013 v souladu s § 102 odst. 2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů.
 žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice o použití fondu odměn pro své zaměstnance ve výši 25.592 Kč a s převodem zbývající částky 0,49 Kč
z fondu odměn do rezervního fondu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice.
 prodej ledenického nástěnného kalendáře na rok 2013 za prodejní
cenu 100 Kč/kus.
 smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemku
městyse Ledenice PK 2521/1 v k. ú. Zborov s E.ON Distribuce pro stavbu „Zborov 17 – kabel NN“ dle smlouvy budoucí ze dne 13. 10. 2010.
 žádost Klubu lodních modelářů Ledenice o změnu čerpání finančního příspěvku na rok 2012 ve výši 3.000 Kč schváleného Radou městyse dne 29. 2. 2012 takto:
příspěvek bude čerpán na úhradu nákladů spojených s účastí na
evropské modelářské výstavě v Lipsku ve dnech 6.–7. října 2012.
Akci modelářská soutěž Lazna konanou dne 25. 9. 2012 financoval
modelářský klub Ledenice z vlastních finančních prostředků.
Rada městyse vzala na vědomí:
 Pravidla programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2013
– prioritní oblast – venkovský prostor.
 vyúčtování kulturní akce „Indiánské loučení s létem“ ze dne 16. 9. 2012
dle přílohy zápisu.
Rada městyse projednala:
 žádost rodiny Hrdinových a jejich sousedů a schválila vybudování
rozšíření záchytné sítě u softbalového areálu v Ledenicích dle technického návrhu správce sportoviště s termínem jaro 2013.
Ze zasedání Rady městyse ze dne 17. 10.
Rada městyse schválila:
 podání žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva
pro místní rozvoj ČR – dotačního programu
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 na akci
„Oprava 2 místních komunikací v Ohrazení
a pod Ohrazeníčkem v městysi Ledenice“.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemcích městyse
Ledenice parc. č. 1442/1, 1432/2, 656 a 732
v k. ú. Zaliny s E.ON Distribuce, a.s. pro
pokračování na str. 2

POZVÁNKA NA LISTOPAD
6. 11. KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
9. 11. až 11. 11. TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ HODY
V HOSPODĚ NA PLÁCKU
10. 11. MARTINSKÁ ZÁBAVA VE ZBOROVĚ
10. 11. 5. ROČNÍK FESTIVALU LED&ICE ROCK
23. 11. KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
25. 11. KUBA A LOUPEŽNÍCI – divadelní pohádka
29. 11. ZANIKAJÍCÍ SVĚTY NOVOHRADSKÝCH HOR
(více na str. 9)

VOLBY 2012
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané
ve dnech 12.–13. 10. a 19.–20. 10. 2012
Výsledky hlasování městys Ledenice

+) postupující kandidát *) zvolený kandidát

Volby do zastupitelstev krajů konané dne
12.–13. 10. 2012
Výsledky hlasování městys Ledenice
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RUŠNÝ TÝDEN V LEDENICÍCH

pokračování ze str. 1
stavbu „Zaliny, č. p. 732 – J. V. S. – připojení ČOV“ dle smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 17. 3. 2011.
 schválila vyúčtování drakiády ze dne 13. 10. 2012 dle přílohy zápisu.
Rada městyse projednala:
 požadavky Pavla Jindry (vlastníka pozemků parc. č. 352/3 a 345/1
v k. ú. Ledenice) a manželů Bohumila a Anny Vackových (vlastníků
pozemku parc. č. 344/12 v k. ú. Ledenice), vyplývající z místního
šetření stavby „Ledenice retenční nádrž Hradský“. Rada městyse
akceptuje požadavky vlastníků pozemků a schvaluje geometrické
doměření a změnu projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
Rada městyse jmenuje:
 členy do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr nového nájemce restaurace „Na Hřišti“ v Ledenicích ve složení:
Mgr. Vladislav Šesták – městys Ledenice, Jiří Mlsna – MO ČRS
Václav Fabián – TJ Slavoj, RNDr. Hana Korčáková, CSc. – TJ Sokol
Radek Frejlach – SDH Ledenice
Komise bude zasedat dne 31. 10. 2012 od 18.00 hodin.

Ve čtvrtek 18. října došlo v podvečerních hodinách k neobvyklé dopravní nehodě v Trocnovské ulici.
autor fota: Josef Staněk

KÁCENÍ KAŠTANU

Další nehoda se odehrála v pondělí 22. října dopoledne na křižovatce
ulic Dr. Stejskala a Zalinská. Traktor údržby městyse po srážce s osobním automobilem.

V úterý 23. října došlo k pokácení kaštanu u kostelní zdi na ledenickém náměstí.
Jak jsme již občany informovali v květnovém vydání Ledenického
zpravodaje, bylo k pokácení tohoto stromu přistoupeno především
z těchto důvodů:
- na základě pravidelného místního ohledání stromořadí „Na náměstí
u kostela“, které je zařazeno v registrovaném významném krajinném prvku, byl pracovníkem Odboru ochrany ŽP Magistrátu města
České Budějovice označen kaštan jako značně prohnilý.
- z důvodu objektivního a odborného posouzení zdravotního stavu
kaštanu zadal Odbor ochrany ŽP Magistrátu města Č. Budějovice
vypracování znaleckého posudku firmě Strom zelený s. r. o., Praha.
Ing. Luboš Fendrych, znalec, který posudek vypracoval, jednoznačně doporučil vykácení kaštanu z důvodu bezprostředního ohrožení
okolí.
- městys Ledenice oslovil firmu ARBON, profesionální péče o dřeviny Český Krumlov, o jejich odborný názor. Výsledek se naprosto
shodoval se závěrem znaleckého posudku Ing. Fendrycha.
- Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany ŽP vydal na základě znaleckého posudku rozhodnutí, ve kterém povoluje městysi
Ledenice pokácet zmíněný kaštan a to především z důvodu zachování bezpečnosti chodců, ale i uchránění majetku před možnými
škodami.
Aby stromořadí kolem kostela zůstalo zachováno, bude provedeno
vysazení tří vzrostlých sazenic lip.
vedoucí údržby městyse
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LESNÍ CESTA JÁMA
Městys Ledenice získal prostřednictvím
Sdružených lesů Ledenice-Borovany dotaci
od Státního fondu životního prostředí (SZIF)
z programu „Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest“. Využita bude na projekt s názvem „Ledenice hlavní cesta Jámy“.
Z průvodní a technické zprávy: „Lokalitu
Jámy tvoří lesní porosty na západním okraji
obce Ledenice. Tyto porosty leží na obecních
pozemcích. Zpřístupnění této lokality umožní
hospodaření v lesních porostech spojené s odvozem vytěžené dřevní hmoty a pak i využití
dané lokality jako klidové zóny pro občany
Ledenic. Pro dopravní zpřístupnění (odvoz
dřevní hmoty) je navržena hlavní lesní cesta začínající na obecní cestě (Stará borovanská) a končící na stávající polní cestě. Pro umožnění lesní pěstební činnosti lokality „Jámy“ a její využití
jako klidové zóny se tato zpřístupní vedlejší lesní cestou. Ta začíná na hlavní cestě poblíž rybníčka, cca 60 m od konce její úpravy. Končí na hranici lesního pozemku č. p. 3920/236, kde
navazuje na obecní cestu ke hrázi rybníka Parčák.“
V současné době již proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a v případě příznivého
počasí se s pracemi započne ještě tento rok.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta městyse Ledenice

Na četná přání občanů byly v říjnu instalovány v Ledenicích čtyři koše na psí exkrementy. Najdete je Na Zahradách, u mateřské školky, na náměstí naproti autobusové
zastávce a Na Oborách.
Žádáme občany, aby koše, u kterých
jsou i plastové sáčky, při venčení svých
psů využívali.

V měsíci říjnu proběhly práce na kulturním zařízení v Zalinech
Bylo provedeno odizolování a drenáž obvodové zdi, nový přístupový chodník a další terénní úpravy.

Diecézní centrum pro rodinu připravuje na měsíc listopad …
Ó Přednáška PhDr. Simony Hoskovcové, PhD. „Jak otužovat dítě pro
život v dnešní společnosti?“ ve středu 14. 11. v 17 h v přednáškovém sále
Orla, Lannova 2, Č. Budějovice. Podzimní čas přináší sebou zvýšené nároky
na odolnost proti různým onemocněním. Psychická odolnost ale ovlivňuje
fyzickou a naopak. Jak tedy vše skloubit a na co se při výchově zaměřit? Po
přednášce bude diskuze, přednášející doporučí praktická cvičení a nabídne i vhodnou literaturu.
Více je na http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/Vychova-ditete-k-odolnosti.html.
Ó Adventní víkend pro celou rodinu „Aby nám všem bylo doma dobře“ 30. 11. - 2. 12.
v klášteře na Nových Hradech. Pozvání přijala MUDr. Taťjana Horká, dlouholetá spolupracovnice významné psycholožky Jiřiny Prekopové, zakladatelky Školy lásky v rodině. Dopolední přednáška zvlášť pro rodiče (během ní je zajištěno hlídání dětí), odpoledne bude
přednášející pracovat v interaktivním programu s dětmi.
Neváhejte s přihláškou, o adventní víkend rodin je vždy velký zájem.
Více je na http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/Aby-nam-vsem-bylo-doma-dobre.html.
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci listopadu oslaví své jubileum
70 let
Stanislav Pekař
80 let
Jaroslav Korčák
81 let
Jarmila Pavlásková
Božena Pavlíková
83 let
Zdeněk Pelikán
84 let
Eliška Bendíková
85 let
Štěpán Mejta
Marie Kudrlová
86 let
Růžena Nechanická
88 let
Václav Šimek
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 29. září proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků do života.
Malé slavnosti se zúčastnilo 5 miminek se svými nejbližšími.
Nové občánky přivítala zastupitelka Bc. Jaroslava Žaludová spolu s matrikářkou Janou Havlovou. Své uvítání si pod vedením paní učitelky Aleny Špatné a pana učitele Petra Špatného připravili i žáci ZUŠ Ledenice.

Naposledy jsme se rozloučili:
® s panem Františkem Růžičkou z Ledenic,
zemřel 22. října ve věku 62 let.

zleva: David Milan Jarolím z Ledenic, Filip Farabauer z Ledenic, Václav Sýkora z Ledenic,
Tomáš Juhas ze Zborova a Teodor Briš z Ledenic
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

Dne 1. října oslavil krásné 80. narozeniny
pan Jan Mareš, známý ledenický harmonikář.
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, životní
pohody a mnoho pěkných chvil s lidovou písní.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI Borovany – Ledenice
Dne 1. září pořádala naše ZO jednodenní zájezd pro členy i nečleny do Národního parku
Bavorský les. Zdolali jsme různě obtížné úseky chůze po laně, pak jsme šli po lávce přímo
v korunách stromů, než jsme došli k originální rozhledně ve tvaru vejce. Hravě se dala pomalou chůzí zdolat, až na úplný vrcholek, z kterého byl pěkný rozhled do okolí. Potom jsme přešli do sousedního lesa, kde byl areál volného výběhu zvěře. Někteří z nás měli štěstí, že mohli
vidět rysa, vlky nebo bizony. Následoval přejezd autobusem pod horu Luzný, kde jsme se
rozdělili na dvě skupinky. Méně zdatní se šli podívat na Archu ze skla, která je symbolem
přátelství mezi Čechy a Němci. Ti zdatnější se vydali na samý vrchol hory, kde je čekala
krásná horská chata s občerstvením. Bohužel v nadmořské výšce 1300 metrů byla velká
mlha a sychravo, ale i tak ten pocit, že to dokázali, stál za to. Jedním z vytrvalců byl i nejmladší člen výpravy Honzík Skácel z Borovan. Zpátky jsme se vraceli s opravdu hezkými
vzpomínkami.
Ó Pro zájemce o koupání v Gmündu!
Pojede se 7. listopadu v 8 h z Ledenic, dále z Borovan.
Ó Dne 22. listopadu se koná členská schůze ZO SPCCH v klubovně Nazaretu od 14 h.
Hostem bude člen OV SPCCH.

KERAMIKA
Účastníci keramických kroužků a kurzů
(děti i dospělí) z minulého školního roku
si mohou své výrobky vyzvednout v RC
Ledňáček vždy v úterý od 15 do 16 h. Na
případném dodělání výrobků se domluvte
s lektorkou H. Štarkovou, tel. 724 054 687.
Nevyzvednuté výrobky se stávají majetkem RC Ledňáček.

Ó Dne 22. listopadu od 16 h zveme milovníky heligonek rovněž do klubovky Nazaretu,
kde Vám zahrají Růženka Kostrounová a Jirka Bohdal. Vstupné 40 Kč.
Srdečně jste všichni zváni!
Ó Dne 27. listopadu jedeme na divadelní představení „Světáci“ do Trhových Svinů.
Zveme všechny příznivce. Vstup 180 Kč, ZTP 50% sleva.
Příspěvek nečlenů na autobus bude 30 Kč.
Zájemci rychle se hlaste u paní Havelové a paní Koktové.
Těším se s Vámi na tyto naše akce.
Za výbor ZO SPCCH Jarmila Himlová
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Výsledky karetní bulky
Dne 6. října se sešlo v restauraci Na Plácku 57 hráčů (mezi nimi
1 žena), což je druhý největší počet v historii. Z toho bylo 11 domácích hráčů.
Po krásné bitvě zvítězil Tonda Kazil z Vidova s 211 Kč.
Další pořadí:
2. J. Smolík
H. Stropnice
202 Kč
3. Mil. Matoušek Č. Budějovice 199 Kč
4. Fr. Tourek
Ledenice
184 Kč
5. J. Šimčík
Ledenice
179 Kč
6. P. Haláček
N. Hrady
178 Kč
Další bulka se bude hrát o Velikonocích na Bílou sobotu.
Děkuji všem, kteří přispěli na tuto akci.
Pavel Holomel

Ledenická farnost připravuje
Ó 25. 11. v 10 h Slavnost Ježíše Krista Krále
– mše sv. na závěr církevního roku.
Ó 1. 12. v 17 h – svěcení adventních věnců na horním náměstí u kašny

Tříkrálová sbírka
Jako každý rok hledáme dobrovolníky z řad dospělých pro doprovod
tříkrálových skupinek dětí. Hlaste se prosím u pí Stanislavy Králíkové,
t. č. 387 995 529 nebo 722 550 886 nebo na faře.
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ZE ŠKOLY …
9. třída na Úřadu
městyse Ledenice
Dne 24. 9. navštívila naše třída v rámci hodiny občanské výchovy
Úřad městyse Ledenice. Při zazvonění jsme opustili školu a vydali se
směrem k radnici.
Za úžasnou prohlídku vděčíme panu starostovi Miroslavu Fraňkovi,
který nás radnicí provedl.
Naše prohlídka začala před hlavním vchodem. Dozvěděli jsme se
historii budovy, a že Ledenice v minulosti patřily Rožmberkům. Naše
kroky později vedly do sklepů radnice. Obklopila nás tma, ve které nebylo nic k vidění. Toto se neobešlo bez jistých připomínek. Bohužel
jsme nemohli projít sklepení celé, což bylo pro nás mírným zklamáním.
Směli jsme nahlédnout do zasedací místnosti, která nás jistým způsobem okouzlila. Následovala prohlídka všemi odděleními včetně kanceláře starosty. Mohli jsme si povšimnout listiny visící na stěně, která
poukazovala na první zmínku o osadě.
Naše cesta pokračovala směrem do obřadní síně. Dozvěděli jsme se,
jaké měla a stále má funkce. Mohli jsme si vyzkoušet, jak přibližně vypadá svatební obřad. Při této činnosti jsme se velmi nasmáli díky hereckým dovednostem spolužáků, ale i díky poznámkám takzvaného
publika. A protože nás tlačil čas, byla zde prohlídka ukončena. Za hlasitého veselí jsme se vydali zpět ke školní budově.
Prohlídka v nás zanechala pozitivní dojem a všichni jsme si to jistě užili.
Michaela Vacková

Pravidelně se koná
¡ 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 15,00 pro 3.–5. ročník.
¡ Rozhovory o víře – katechismus každou středu v 18,30 h.
¡ Přípravy dětí ke svátosti smíření a sv. přijímání každý čtvrtek
v 17.30 h.
¡ Setkání nad četbou knihy Tobijáš každý čtvrtek v 17 h.
Nabízíme rovněž přípravy dospělých ke křtu a ostatním svátostem.
Aktuální informace naleznete na: www.ledenice-farnost.cz

Týden knihoven v Ledenicích
V rámci této akce uspořádala Místní knihovna v Ledenicích hned
dva pořady pro děti.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt besedu se spisovatelkou Jitkou Vítovou. Autorka knihy O Květušce a tesaříkovi připravila pro děti
nejen zajímavé povídání o své nové knize, ale děti plnily i další úkoly,
které se vztahovaly k jejímu obsahu. Jedna vyučovací hodina, která
byla na besedu určena, dětem velmi rychle utekla. Mile překvapeni
odcházeli z besedy i učitelé žáků 2. a 3. třídy základní školy a to především proto, že ani ti největší neposedové vůbec nezlobili.

Udělej si svého draka, byl název druhého pořadu. Jak se ale později
ukázalo, cestu si do společenského sálu domu s pečovatelskou službou
našli i dospělí. Děti si mohly vlastnoručně vyrobit a namalovat svého
draka. Pomocnicemi jim byly šikovné deváťačky Veronika Panušová a
Iveta Holomelová, které pomáhaly menším dětem se složitou přípravou
konstrukce draka. Některým dětem pomohly maminky a všem dohromady pomáhal obětavý pan Duda, který se přišel na děti podívat, donesl jim
vhodný materiál na výrobu a díky svým dlouholetým zkušenostem v modelářství zasvěcoval děti do tajů výroby papírových draků. J. Fraňková
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Osobnosti 20. století
v Ledenicích
V předposledním díle našeho seriálu se tentokrát seznámíme s rodáky, kteří odešli za hranice rodné obce a proslavili se ve svých
oborech. Všichni by si v letošním nebo příštím roce připomněli nějaké kulaté životní výročí, což je jistě nemalá příležitost k tiché
vzpomínce na ně, jejich osudy, život a dílo, které by nemělo být nikdy zapomenuto.

Ledeničtí rodáci

Prvním mužem, kterého si představíme, byl Ferdinand Sládek
(19. 5. 1872 – 30. 5. 1943). Pocházel z místního rodu (otec Jan, starosta a hostinský, matka Marie, roz. Hubrová), jehož členy byla řada dalších významných veřejných činitelů v městečku. Ferdinand vychodil
ledenickou obecnou školu (1878–1882), budějovickou reálku, učitelský ústav v Soběslavi a v letech 1895–1898 pražskou konzervatoř. Působil jako učitel na Českokrumlovsku, ale na počátku 20. století
přesídlil trvale do Prahy, kde se také oženil a později zemřel. Do svého
rodného kraje se ovšem často vracel, aby zde pokračoval v práci, kterou
zahájil již v mládí. Šlo o sběr lidových písní. Obcházel vesnice, oslovoval lidi na návsích, při práci na polích apod. a zapisoval staré jihočeské
písničky. Zaznamenal na 3000 skladeb zejména z okolí Třeboně a Trhových Svinů, mnohé tak zachránil před propadlištěm dějin. Písně
upravoval a vydával knižně jako zpěvníky nebo je nahrával, čímž přispěl k popularizaci lidové kultury a zařadil se mezi významné české národopisce. Nejznámějšími Sládkovými sbírkami jsou Náš poklad a
Trocnovské písně. V roce 1968 byla na Sládkově rodném domě (později adaptován na prodejnu potravin) odhalena pamětní deska a je po
něm v Ledenicích pojmenována jedna z ulic.
Josef Stejskal (3. 3. 1897 – 16. 6. 1942), po kterém je v Ledenicích
(i v Českých Budějovicích) také pojmenována ulice, se narodil do rodiny dvou učitelů (otec byl např. i jednatelem a pokladníkem hasičského
sboru). Od roku 1902 žili v Trhových Svinech, kde oba Stejskalovi rodiče získali po devítiletém působení v Ledenicích učitelská místa na měšťanské škole. Mladý Josef absolvoval gymnázium v Budějovicích a
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Nějaký čas vyučoval na budějovickém gymnáziu, byl členem městského zastupitelstva a kulturním referentem města, úzce spolupracoval s členy avantgardní umělecké
skupiny Linie. Ale nejvíce je spojen s Jihočeským divadlem, kde zastával funkce dramaturga, režiséra, šéfa činoherního souboru a intendanta
(správce). Od svého příchodu do divadla se snažil reorganizovat ansámbl, překonat finanční problémy, vylepšit kulisy, repertoár a přilákat
nové diváky. To se mu podařilo. Německá okupace však přinesla zákaz
hraní, což Stejskal vyřešil zajištěním azylu v Táboře. Teror na českých
občanech, zvláště takových, kteří smýšleli vlastenecky a organizovali
akce pro velké skupiny Čechů, se stupňoval, zejména po atentátu na
Heydricha v květnu 1942. Tehdy si příslušníci gestapa došli i pro Josefa
Stejskala, kterého brzy na to popravili.
Poněkud zapomenut prozatím zůstává další význačný ledenický rodák Antonín Rubín (25. 9. 1918 – 8. 12. 1993). I on pocházel z učitelské rodiny, jeho otec v Ledenicích působil od počátku 20. století,
v letech 1924–1939 jako řídící učitel obecné školy a byl také obecním
kronikářem. Antonín po vychození ledenické školy (1924–1929) studoval na budějovickém gymnáziu a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Období druhé světové války strávil v koncentračním táboře Sachsenhausen a na nucených pracích. Studium medicíny dokončil až v roce 1947.
Praxi započal v Pošumaví, později se vypracoval na uznávaného českého
pediatra a průkopníka radiologie. Působil na I. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, IV. Dětské klinice Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (přednosta) a v Laboratoři pro funkční diagnostiku
v dětství a dospívání. Získal si i mezinárodní věhlas – stal se prezidentem Evropské společnosti pediatrické radiologie a spoluzakladatelem
jejího časopisu (v redakci působil 15 let). Je autorem či spoluautorem
řady vědeckých článků, knih a vysokoškolských učebnic (Dětské lékařství, Dorostové lékařství, Péče o ohroženého novorozence).
Jihočeskou hokejovou legendou je Vlastimil Hajšman (26. 2. 1928
– 3. 3. 1978), jehož jméno nesl na počátku tisíciletí memoriál mladých
hokejistů pořádaný v Budějovicích. Replika jeho dresu s číslem 14 visí

Ferdinand Sládek

Josef Stejskal

Antonín Rubín

Vlastimil Hajšman

spolu s dresy legendárních hráčů Jaroslava Pouzara, Miroslava Dvořáka, Rudolfa Suchánka, Romana Turka, Jiřího
Lály nebo Čeňka Píchy u stropu budějovického zimního stadionu. Byl rychlostně a technicky vybaveným křídelním
útočníkem, který hrával za budějovický
klub v letech 1951–1962. Jako hráč získal dvakrát titul mistra ČSR. Na svém
kontě má padesát startů v reprezentaci
(24 gólů), účastnil se olympijských her
1952 (4. místo) a mistrovstvích světa
1954 (4. místo) a 1955 (3. místo). Po
ukončení aktivní kariéry působil jako
trenér a rozhodčí, svého času hrával také František Jílek-Oberpfalcer
fotbal a civilním zaměstnáním byl středoškolským učitelem tělesné výchovy. Vlastimil Hajšman, vyznamenaný u příležitosti padesátin týden před svým předčasným úmrtím několika
oceněními za zásluhy o jihočeský a československý sport, pocházel z rodiny četnického strážníka, který se při službě v Ledenicích seznámil a následně oženil s místní Marií Doležalovou.
A posledním slavným rodákem je František Jílek-Oberpfalcer
(9. 8. 1890 – 6. 3. 1973), jenž nepocházel přímo z Ledenic, ale z osady
Růžov, která byla vždy nedílnou součástí obce. V třídních výkazech ledenické školy u jeho jména často čteme poznámky typu: neposedný a
rozpustilý. Po maturitě na budějovickém gymnáziu (1910) a absolutoriu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se účastnil bojů první světové války v Tyrolsku. V letech 1919–1927 působil na ministerstvu
národní obrany jako tajemník a přednosta osvětového oddělení. Později
vyučoval na středních školách a od konce třicátých let spojil svůj život
výhradně s vědeckou a učitelskou kariéru na Karlově univerzitě. Jeho
hlavním zájmem byl český jazyk, dobové vyjadřování, slangy, nářečí a komika. V době německé okupace bojoval za mateřský jazyk, přes hrozby
objížděl venkov, promlouval k lidem a dával jim naději na lepší budoucnost. Po válce spoluinicioval akci „Počeštěme svá příjmení“ a příkladně si
rozšířil dosavadní příjmení Oberpfalcer na Jílek-Oberpfalcer. Od počátku dvacátých let byl publikačně činný a napsal řadu odborných i populárněji laděných knih a brožur, z nichž jmenujme tituly Jihočeský
člověk a jeho řeč, Čeština je jazyk vtipný, Jak žili naši otcové, Jazyk
knih černých jinak smolných, Krásná, čistá, svatá řeč mateřská nebo
Vtipná čeština. Řídil redakci pro obecný jazykozpyt Masarykova slovníku naučného a redakci odborného jazykovědného časopisu Naše řeč.
Mgr. Jiří Cukr, jiricukr@seznam.cz
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Kurz pro provozovatele
mobilních moštáren
a dalšího zařízení
V rámci projektu „Venkovské tradice
v krajině“ pořídila Místní akční skupina
Sdružení Růže dvě mobilní moštárny pro
potřeby místních spolků a obyvatel regionu. Dále jsme pořídili elektrický mlýnek na
obilí a vločkovač, připravujeme nákup pastéru na ovocné šťávy a elektrické sušárny
na ovoce, houby aj.
Pro budoucí uživatele a provozovatele
těchto technologií pořádáme instruktážní
kurz, v rámci kterého proběhne základní
zaškolení. Provozování mobilních moštáren pro ostatní zájemce z regionu bude
možné pouze proškolenými osobami. Kurz
proběhne v sobotu 10. listopadu v Borovanech (místo bude upřesněno) od 14.00 do
cca 18.00. Kurz je pro omezený počet
účastníků.
Hlaste se proto včas u Z. Guthové
(guthova@cb.gin.cz, 724 643 050).
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9. výzva k předkládání žádostí o dotaci
Místní akční skupina Sdružení Růže (dále MAS SR)
vyhlašuje 9. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů
v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie
Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat
Strategii MAS SR:

„Růže rozkvétá kooperací“
Zaměření podpory 9. výzvy:
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé z uvedených fichí:
Číslo fiche Název
1 Infrastruktura pro kvalitu vzdělávání
4 Konkurenceschopnost cestovního ruchu
11 Konkurenceschopnost zemědělství

Max. míra
podpory

Maximální alokace
pro fichi

90%

1 000 000

50%

1 400 000

40-50%

455 250

Výše dotace:
U všech fichí se výše způsobilých výdajů na projekt může pohybovat v rozmezí minimálně
50 000,- Kč a maximálně 1 000 000,- Kč.
Forma žádosti:
Žádost musí být zpracována a podána v elektronické formě a doplněna tištěnými povinnými přílohami ve čtyřech paré. Formulář žádosti bude ke stažení na http://mas.sdruzeniruze.cz. V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.
Místem příjmu bude: kancelář MAS – Žižkovo náměstí 107, Borovany (přístavba radnice).
Způsob podání žádosti:
V sekretariátu vytištěnou žádost na místě podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo
osoba zplnomocněná pro tento úkon. Plná moc musí obsahovat jasné vymezení rozsahu zplnomocnění, časovou platnost a úředně ověřený podpis statutárního zástupce.
Školení pro žadatele:
Pro potenciální žadatele o dotaci MAS pořádá školení 19.11. od 16.00 v sídle MAS v Borovanech. Konzultace k připravovaným projektům MAS poskytuje bezplatně průběžně – telefonicky, elektronicky i při osobní návštěvě.
Termín příjmu žádostí:
Příjem žádostí bude probíhat od 3.–7.12. 2012 (8.00 – 16.00) v sídle MAS
(Žižkovo nám. 107, Borovany, přístavba radnice).
Místo realizace projektu:
Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území mikroregionu Sdružení Růže
– viz mapa regionu – http://mas.sdruzeniruze.cz

Místní knihovna Ledenice
nabízí svým čtenářům
literární novinky
Pro děti a mládež:
Robert Nye
Beowulf
David Walliams Babička drsňačka
Markéta Baňková Straka v říši entropie
… a další novinky z výměnného souboru
Jihočeské vědecké knihovny
Pro dospělé čtenáře:
Táňa Kubátová
Rebel
Táňa Keleová-Vasilková
Květiny pro Lauru
Máma pro Veroniku
Nikdy
Eva Filipová
V koutě štěstí nehledej
Kateřina Tučková Žítkovské bohyně
Jiří Mára
Na vozíku na rovníku
Japonskem s otevřenou pusou

Kontakt pro bližší informace a bezplatné konzultace:
Magdalena Chytrová, tel.: 386 327 055, chytrova.magda@seznam.cz).
Konzultace k Vašim záměrům poskytujeme také v sídle MAS.

TJ SLAVOJ Ledenice
oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Boje o body jsou v plném proudu. První mužstvo je po
odehraných deseti kolech na čvrtém místě se šesti výhrami,
třemi remízami a jedinou prohrou v úvodním utkání proti
K. Újezdu. Skóre má 24:12 a nahrálo 21 bodů. Myslím, že takový podzim nečekal ani ten největší optimista. Na vstřelených brankách se podíleli šesti trefami Lukáš Winkler, pětkrát se trefil Fanda
Benhák, čtyřikrát kapitán týmu Tomáš Lamáček, tři branky přidal Míra Kučera, dvakrát zatížil
konto soupeře Michal Bez a po jedné brance přidali Pavel Vajgel, Tomáš Hrubý, Michal Hladík
a Jirka Řimnáč. Až budete číst tyto řádky, bude mít áčko za sebou zápas ve Větřní. Po tomto
utkání už bude zbývat odehrát domácí utkání s rezervou divizního Roudného a derby v Borovanech. To se uskuteční 10. listopadu od 10:15 hodin. Rezervní tým se doma představil doma proti
béčku Srubce. Ještě předtím odehraje zápas s rezervním týmem Ševětína. Béčko je v současné
tabulce na pátém místě s bilancí pěti výher, jedné remízy a čtyřikrát odešlo poraženo, skóre
16:11 a 16 bodů.
Zdeněk Vitoušek
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Žraloci zakončili zatím nejúspěšnější sezónu
Rok 2012 je pro ledenické softbalisty zatím historicky nejúspěšnějším rokem. Během října se
dokázaly ledenické hráčky probojovat do 2. národní ligy žen a kadeti získali na Mistrovství ČR skvělé
3. místo.
Za výbornými výsledky letošního roku
však stojí tvrdá práce všech hráčů a trenérů a
velká podpora rodičů i všech ostatních příznivců softbalu. Teprve následující rok nás ale
prověří, zda zvládneme postup do vyšších soutěží a vše další, co jsme letos vybojovali. Od
příštího roku budeme tedy v Ledenicích hostit
druhou nejvyšší soutěž žen a nejvyšší českou
soutěž mužů. Tyto soutěže jsou velmi náročné. Budou je muset zvládnout samotní hráči
zvýšeným herním výkonem, dále se vše neobejde bez dobré manažerské a trenérské práce a bez financí. Pro příští rok musíme získat
asi dvojnásobek našeho současného rozpočtu.
Tolik jen na úvod.
Nyní bych ráda jen ve stručnosti
zopakovala naše největší letošní úspěchy:
1) Teebalisté skončili v dlouhodobé soutěži
na 3. místě a vybojovali postup na MČR.
Toto mistrovství se letos konalo v Ledenicích. Naši zde ale bronz z ligy neobhájili a
odnesli si „pouze“ 6. místo.
2) Žáci skončili ve své dlouhodobé soutěži
na 8. místě a na finálový turnaj (pro nejlepších šest) se tedy nedostali. Většinou se
jedná o loňské teebalisty, a tak by celý tým
měl hrát příští rok stejnou soutěž znovu.
3) Kadetky v dlouhodobé soutěži skončily na
5. místě, a velké ambice měly do finálového turnaje v Ostravě. Zde se poměrně
snadno dostaly do semifinále, kde ale narazily na neporazitelné favoritky ze Dvora
Králové, a tak na naše hráčky zůstal boj
jen o 3. místo. Zde však ve skvělém zápase
v prodloužení prohrály s Joudrs Praha o jediný bod, který v zápase padl, a získaly tak
neoblíbenou bramborovou medaili.
4) Kadeti skončili v celoroční lize na 3. místě
a stejné umístění získali i na MČR v Havlíčkově Brodě. Finálový turnaj byl plný
skvělých herních akcí a je příslibem dobré
hry ledenických do příštího roku.
5) Největším mládežnickým úspěchem roku
je bezesporu získání titulu Mistr ČR v kategorii juniorek i juniorů. To se doposud
žádnému týmu v ČR nepodařilo najednou
v jednom roce.
6) Juniorky skončily ve 3. lize žen na 3. místě,
ale postup do kvalifikace o 2. národní ligu si
vybojovaly vítězstvím v krajské soutěži. Na
kvalifikaci odjížděly pouze v počtu 9 hráček
a zde bez jediného zaváhání zvládly vítězně všechny zápasy a postup do vyšší soutěže si jednoznačně zaslouží.
7) Muži letos vyhráli základní skupinu 2. ligy
mužů a přes play-off pak do finále postoupili proti týmu Spectrum Praha B, jehož A tým již extraligu mužů hraje. Proto
nakonec postupují pro příští rok do nejvyšší soutěže – extraligy mužů ČR, ačkoliv díky zranění a nemocem základních

foto z Mistrovství ČR kadetů

foto z kvalifikace žen o 2. národní ligu žen
hráčů skončili ve finálové sérii jako poražení na 2. místě. Tato nejvyšší soutěž se
doposud v jižních Čechách ještě nehrála.
8) O prázdninách 3 hráčky – Jana Borovková,
Veronika Čermáková a Veronika Pecková
byly vybrány a zúčastnily se Mistrovství
Evropy juniorek, které se konalo v Holandsku. Zde český národní tým získal
páté místo.
9) V těchto dnech jsou 4 hráči – Petr Frejlach, Jakub Staněk, Jiří Korčák a Kryštof
Effenberk na Mistrovství světa juniorů
v Argentině. Zde s českým národním týmem reprezentují naši republiku. Návrat
z latinské Ameriky je 13. listopadu, a tak
v příštím čísle zpravodaje přineseme informace, jak se klukům dařilo.
10) Trenér Jarda Korčák se zúčastnil s českou
reprezentací jako skaut ME mužů, a dále
následného přípravného turnaje v americkém Chicagu.

11) V letošním roce jsme získali evropský
grant z fondů OPVK, v rámci kterého
jsme proškolili 20 škol a 100 pedagogických pracovníků, jak hrát softbal při hodinách TV. Podrobné informace o projektu
budou v příštím čísle zpravodaje.
To je jen stručný výsledek naší letošní práce.
Celkem jsme odehráli o 10 zápasů více než
loni – tj. 266 zápasů za rok !!!
Nakonec mi dovolte poděkovat všem hráčům a příznivcům softbalu za skvělou sezónu.
Největší dík, ale patří městysu Ledenice a
DDM České Budějovice za podporu, protože
bez ní bychom se určitě neobešli.
Na samotný závěr bych ráda pozvala do
našeho klubu holčičky i kluky z Ledenic, protože není tajemstvím, že většina našich hráčů
je z okolních osad. Přijďte prosím i vy podpořit
ledenický softbal. Všichni od 5 let jsou vítáni!
RNDr. Hana Korčáková, CSc.
prezidentka klubu
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ POŘADY
Ó KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
Úterý 6. 11. v 17 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
Ó TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ HODY
V HOSPODĚ NA PLÁCKU
Pátek 9. 11. začínáme
sobota 10. 11. hraje Country Fotr‘s
neděle 11. 11. končíme
Objednávky na tel. č. 387 995 231.
Ó MARTINSKÁ ZÁBAVA
VE ZBOROVĚ
Sobota 10. 11., Zborovská Bumbálka
Hraje S. A. M, vstupné 100 Kč
Srdečně zve SDH Zborov
Ó 5. ROČNÍK FESTIVALU
LED&ICE ROCK
Sobota 10. 11. od 18 h
sál U králů, vstupné 120 Kč
Tak jako v loňském roce bychom chtěli
pozvat Vás, všechny milovníky rocku, na
5. ročník festivalu LED&ice 2012. Fesťáček zahajuje již tradičně kapela, která je
částečně „ledenická“, stále lepší doom metalový Tears of Rain. První premiérová kapela je již také historie jižních Čech, kapela
Jerusalem, ovšem posílena novou „ledenickou“ krví. Dále legenda, první rocková

kapela na Budějovicku Fellows, od jejího
založení uplynuly více než čtyři desetiletí.
Další letošní novinka je velmi očekávaná,
vynikající kapela Led Zeppelin Southern
revival. Obě tyto kapely spojuje fenomenální zpěvák – můžeme jen doporučit.
A na závěr téměř domácí Spanilá jízda.
Co nejsrdečněji Vás zveme, přijďte si poslechnout, zatančit nebo prostě jen užít
rockovou atmosféru.
Za pořadatele Věra a Karel Paškovi.
Ó KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
Pátek 23. 11. v 17 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
Ó KUBA A LOUPEŽNÍCI
Neděle 25. listopad v 15 h
Divadelní sál Ledenice
Divadelní pohádka v podání Strunkovického ochotnického spolku S. O. S.
Ó Třetí přednáška z cyklu
GENIUS LOCI NOVOHRADSKÝCH
HOR – ZANIKAJÍCÍ SVĚTY
NOVOHRADSKÝCH HOR
Čtvrtek 29. 11. v 18 h
Multifunkční sál v mateřské škole Ledenice.
Přednáší MILAN KOŽELUH autor publikací o Novohradských horách.

TIP NA VÝLET
Ó TROCNOVSKÉ MARTINSKÉ POSVÍCENÍ
Sobota 10. listopad od 19 h ve společenské místnosti v Trocnově, hraje DUO SAMSON.
Soutěž o nejlepší posvícenský koláč.
Ó Chcete poznat věci, o kterých se ve škole neučí? Chcete se dotknout tajemství života?
Vědět víc o zdraví či životních zákonitostech?
Na to, co vás zajímá, se můžete zeptat biotronika Tomáše Pfeiffera.
Neděle 11. listopad v 15 h., Č.Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská tř.14.
Vstupné dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické působení formou
rozloučení.
www.dub.cz
Ó MARTINSKÁ SLAVNOST V TROCNOVĚ
Pořádá Waldorfská školka v Č. B., JK Argos Třeboň a Rybářský spolek Trocnov.
Sobota 17. 11. od 14 h u návesního rybníka v obci Trocnov.
Program:
od 14 do 15.30 h se mohou děti povozit na koních,
od 16 h - děti z waldorfské školky zazpívají k danému tématu písně.
Následně se uskuteční lampiónový průvod k místu, kam přijede Martin na bílém koni
a odehraje se scénka ze života sv. Martina.
V průběhu celé akce si je možné na velkém ohništi opékat špekáčky, které si děti donesou
s rodiči.
Rybářský spolek Trocnov, poskytne možnost rybaření pro mladé rybáře.
Občerstvení v areálu zajištěno.
Ó MIMOŘÁDNÝ KONCERT TŘEBOŇSKÉHO LÁZEŇSKÉHO

SYMFONICKÉHO ORCHESTRU U PŘÍLEŽITOSTI
80. NAROZENIN DIRIGENTA JAROSLAVA KOHOUTA
Středa 28. listopad od 19.30 h
Sál Lázní Aurora, vstupné 80 Kč
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE F. PIŠINGERA
TRHOVÉ SVINY
38. KONCERTNÍ SEZÓNA
2012 – 2013

7. listopadu
Jitka ČECHOVÁ
klavír

Jan PÁLENÍČEK
violoncello
Koncert se koná v Jihočeské komorní filharmonii v Českých Budějovicích
od 19 hod.
Odjezd autobusu z Ledenic v 18,30 h.
Bližší informace obdržíte v ZUŠ F. Pišingera, Sokolská 1052, 37401 T. Sviny,
tel. 380 120 534, e-mail info@zustsviny.cz, www.zustsviny.cz

TJ Slavoj Ledenice
připravuje na prosinec

Čertovská zábava
pátek 7. prosinec
sál U Králů

Zábavná
silvestrovská párty
pondělí 31. prosinec
sál U Králů
Bližší informace v prosincovém
Ledenickém zpravodaji.

Připravujeme na prosinec
¡ 4. 12. Miklášská nadílka ve Zborově
¡ 5. - 6. 12. Adventní výstava
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice a Svazu
postižených civilizačními chorobami
Borovany Ledenice
¡ 5. 12. Tradiční ledenický Mikuláš
¡ 12. 12. Vánoční koncert žáků ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice
¡ 15. 12. Pohádka s nadílkou pro děti,
Divadelní sál Ledenice
¡ 22. 12. Koncert v kostele sv. Vavřince v Ledenicích
¡ 24. 12. Koledy pod vánočním stromem,
Ledenice
¡ 27. 12. Vemte s sebou souseda, Zborov
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Milý pán

Sousedé

Zase po dlouhé době jedu vlakem. Musela
jsem do nemocnice na kontrolu. Vše dobře dopadlo, a tak se spokojeně vracím. Zatím jsem
v kupé sama, ale ještě stojíme na nádraží. Moc
o společnost nestojím. „Dobrý den, je tu volno
prosím?“ Starší elegán se zdvořile uklání. „Jistě,“ odpovídám a proti své vůli ho nenápadně
pozoruji. Opravdu šaramantní. Vlak se rozjíždí a oba se na sebe usmíváme. Pak se dáme do
řeči, jak už to ve vlaku bývá. Povídá se nám
dobře. Jen v sousedním kupé je několik mladých lidí, kteří stále chodí po chodbičce, nahlížejí do kupé a vůbec se chovají dost hlučně.
Pán, který se mi představil jako Jiří, příjmení
jsem přeslechla, se také několikrát nevraživě
do chodbičky podíval. Cesta ubíhala v příjemné společnosti až moc rychle. Dokonce se sejdeme. Nepoznávám se, tohle už mám přece
dávno za sebou. Před konečnou stanicí se na
moment omluvím. „Ale jistě,“ říká mile Jiří.
Když se vracím, je kupé plné těch mladých. Jiřího táhnou ven a je u toho i průvodčí. Než se
stačím vzpamatovat, říká jeden z mladíků:
„Víte paní, on je zloděj, dlouho už ho honíme.
Dnes se nám ho podařilo chytit i díky Vám.
Takhle to dělá vždycky. Sedne si k osamělé
ženě, a když zůstane chvíli sám, tak jí okrade.
Teď od něj bude na čas pokoj.“ Dost se mi při
vystupování třásla kolena. Nebyla to hezká
zkušenost. Vlak za to nemůže, ale zase s ním
dlouho nikam nepojedu.

Ne, sem mě neměli stěhovat. Panelák! Asi
se tu budu bát. Nikoho tu neznám a poznat netoužím. Ani jsem nevybalovala. Nábytek zůstal tak, jak ho sem stěhováci nanosili. Ty čtyři
dny, co mě přestěhovali z mého rozpadajícího
se baráčku. No ano, vím, že mi tam teklo na
hlavu, zdi byly vlhké. Ale prožila jsem tam 65
let života. A teď, když jsem konečně sama a
mám ode všech pokoj, mě nastěhují do takového mraveniště. Za ty čtyři dny jsem nevystrčila
hlavu z bytu. Zásoby mám ještě aspoň na týden. Z vedlejšího bytu zní zvonivý dětský hlásek. Něco vypráví. Slovům nerozumím. Nedá
mi to a jdu blíž ke zdi. To je také nějaké divné.
Jako by tam to dítě bylo samo. Neslyším, nikdy hlasy dospělých. Dopoledne se ozývá klapot psacího stroje, někdy slyším šicí stroj.
Odpoledne jen dětský hlas. Teď bouchly dveře. Vypadá to, že jdou ven. Jdu k oknu a už je
vidím. Muž, žena a holčička, asi osmiletá. Přes
všechna předsevzetí mi zvědavost nedá. V duchu si hrozně nadávám, ale je to silnější než já.
Pomalu jdu za nimi. Holčička stále povídá, ale
dospělí mlčí. Skoro je docházím a v tom odkudsi přiletěl míč. Rovnou mě pod nohy. Padám a slyším dětský křik. Někdo mě jemně
zvedá. Říkám: „děkuji“. Ano, jsou to oba manželé. Paní ukazuje na mé rozbité koleno. Děvčátko se na ní upřeně dívá a říká: „Paní, pojďte
k nám, maminka Vám to ošetří!“. „Není třeba,“ říkám. „Vždyť bydlím vedle vás.“ Oba se
usmívají a vedou mě k domu. Tedy, pán mě

KDO INZERUJE

Prodám krásný
slunný byt 3+1 v Borovanech.

TEN PROSPERUJE

Bližší informace
na tel. č.731 534 327.

listopad 2012
vede. Paní nějak divně gestikuluje. Náhle mi
to dochází. To je řeč hluchoněmých, oni oba
jsou …! Tak proto to ticho. Přejel mi mráz po
zádech. Ten večer jsem našla přátele a malé
Alence čtu před spaním pohádky. Nakonec takové bydlení v paneláku není nejhorší.
(povídky z pera obyvatelky Ledenic
Ludmily Hejnové)

Půlhodinka
s kronikářem
Ve čtvrtek 6. prosince 2012
si budeme ve společenském sále
DPS povídat, jak se kdysi slavili
Vánoce v Ledenicích a okolí.
Začátek v 18 h.

Uzávěrka dalšího vydání
Ledenického zpravodaje
je 26. listopadu 2012.

POZOR! ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

MANDA LEDENICE
PO dle objednání ¢ ÚT 9 - 17 ¢ ST 8 - 18
ČT 12 - 17 ¢ PÁ 8 - 16 ¢ SO dle objednání

PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE
NABÍZEJÍ:
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

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.

listopad 2012
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PAVEL SLÁMA

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

Kosmetický Salon
Šárka Michnerová
Náměstí 70, Ledenice

Karel BÁRTA

VLADIMÍR MIŠOVIČ

Nová 354, 373 12 Borovany

Drobné domácí práce:
zámečnické, truhlářské, tesařské, zednické obklady, dlažby a jiné
(výroba, oprava, výměna).
Po dohodě i větší rozsah prací.

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

Mobil 723 945 929
E-mail: vladimir.mis@seznam.cz

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

MRKÁČEK RELAXCENTRUM Lišov
Sportovní, relaxační a společenský areál
Nabízíme tyto služby:
Ó VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
na všechny služby dle přání klienta.
Ó Moderní prostory klimatizované multifunkční
RESTAURACE RELAX (kapacita 150 osob) a
RESTAURACE SPORT (kapacita 50 osob)
s možností živé hudby, karaoke a dalších služeb dle Vašeho přání
pro pořádání soukromých či firemních akcí – školení, firemní večírky, oslavy narozenin, maturitní večírky, plesy, svatby, smuteční
hostiny …
Ó SLEVY 10 % na sportovní služby pojištěncům VZP
(držitelé karty Klub pevného zdraví), ZP MV ČR a České průmyslové zdravotní pojišťovny.
Ó PERMANENTKY na všechny sportovní aktivity.
Ó PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ K POŘÁDÁNÍ
SOUKROMÝCH ČI FIREMNÍCH SPORTOVNÍCH AKCÍ
(turnaje – tenis, beach volejbal, florbal, ping-pong, bowling,
šipky, kulečník ...)
Ó FITNESS CENTRUM s profi posilovacími stroji.
Ó KOSMETICKÝ SALÓN
komplexní péče o pleť včetně líčení,
manikúra, pedikúra, masáže.

Ó !!! NOVINKA !!!
UZENINY Z VLASTNÍ UDÍRNY …
Ó GRILOVÁNÍ dle přání klienta
(celé selátko, krůta, steaky, klobásy, kuře...)
Ó PŘEPRAVU OSOB LUXUSNÍM MIKROBUSEM
MERCEDES BENZ (19 osob)
a RENAULT MASTER (7 osob) – dovezeme Vás na firemní či
soukromé akce, sportovní a kulturní akce, zájezdy v tuzemsku i do
zahraničí. Možnost připojení cyklovleku, vleku na lodě či lyže.

Dále nabízíme:
– restaurace – teplá jídla po celý den – hotová jídla, minutky,
závodní stravování (včetně dovozu),
PIZZA vlastní výroby – rozvoz pizzy,
– tenis (2 venkovní kurty, 2 tenisové haly),
– multifunkční hala: ping pong, badminton, florbal, nohejbal,
cvičení …
– sauna, whirlpool bazén, masáže,
– bowling, šipky, kulečník,
– hotel SPORT*** (kapacita 39 lůžek),
– půjčovna jízdních kol.

Více informací na tel. č. 775 297 061
www.sport-mrkacek.cz; www.hotel-mrkacek.cz
info@sport-mrkacek.cz
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ZNOVUOTEVŘENÍ PRODEJNY

MASO - UZENINY
Truhlářská ulice č. p. 69
373 11 Ledenice
Otevírací doba:
ÚTERÝ - PÁTEK 8-17
SOBOTA 8-11

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.

