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Ledenický měšťanosta Josef Duda

V Ledenicích, starobylém a poněkud svérázném městečku na Českobudějovicku, se jako
v jiných podobných místech vytvořily během staletí zajímavé selské dynastie. Důležitým příjmením do dnešních časů je
v Ledenicích beze sporu jméno Duda. Příslušníci této rodiny žili v městečku již počátkem 17. století. Rodina se
v průběhu staletí značně rozvětvila, takže počátkem 20. století jsou zmiňováni coby samostatní majitelé domů a usedlostí v Ledenicích tito Dudové: Vojtěch Duda (čp. 22), Josef Duda (83), Rudolf Duda (109), František Duda (113),
Marie Dudová (152), Karel Duda (153), Filip Duda (160), František Duda (176), Marie Dudová (182), Václav Duda
(186), Karel Duda (192) a Karolína Dudová (207).
Jednou z nejzajímavějších osobností z rodu Dudů byl v pořadí jedenáctý ledenický
starosta (nazývaný též purkmistrem či měšťanostou) Josef Duda. Tento kupec, pekař, fotograf
a obchodník s vínem se narodil v Ledenicích dne 9. března 1873 jako syn Čeňka Dudy
(*1842) a Marie Vondráškové (*1850). Posléze přibyli ještě mladší sourozenci Anna (provdaná Ferglová), Karel, Julie (provdaná Mondšpiglová) a Adolf. Oba bratři se vyučili obuvníky.
Dědečkem Josefa Dudy byl tesař Jakub Duda (1809-1896, jako první bydlel v čp. 83, které
dodnes drží rodina Dudova), pradědečkem Tomáš Duda (*1766), který byl bratrem Františka
Dudy, hospodáře z gruntu čp. 2. Josef Duda se v ledenickém farním kostele oženil 27. června
1899 s Annou Kubešovou (*11. 7. 1880), kuchařkou, která pocházela z Ortvínovic, ale již od roku 1889 žila také
v městečku. Z manželství vzešly děti: Josef (1900-1901), Julie (*1901), Marie (1902-1903), Františka (*1904), Josefa
(*1906), Josef (*1908), Albína (1910-1913) a znovu Albína (*1917). Josef Duda se zprvu věnoval především práci ve
svému obchodu v tzv. Machovském gruntu (od roku 1808 patřil rodině Tumově) na náměstí (čp. 83), který roku 1911
ještě přestavěl.
Po dlouholeté vládě Jana Sládka se v lednu 1910 Josef Duda ujal úřadu ledenického starosty. V radě spolu
s ním zasedali František Cajkář, Čeněk Bican a Roman Houska. A co se událo za vlády tohoto obecního představenstva
v Ledenicích?
1910 - Úpravy místností v radním domě. Osvětleny
lokality Hrad, Rybníčky, Krumlovská silnice
a Park. 1911 - Podána žádost o zřízení okresní
silnice do Zalin. Zřízeno tržiště a obnoveny dobytčí
trhy. Jednáno o zřízení telegrafní stanice a místa
obvodního lékaře.
1912 - Vyřešeny spory o hradské pastviny a
užívání obecní pastoušky čp. 35. 1913 - Obec postoupila zdarma obecní pozemky a vykoupila soukromé pozemky pro trať vedoucí přes Zaliny ke Zvíkovu. Jednáno o zřízení nového hřbitova.
Naposledy řídil Josef Duda ve funkci starosty schůzi obecního výboru dne 5. března 1913, po nových volbách
se stal „nejvyšším mužem v městečku“ Josef Doležal. Josef Duda už do ledenické politiky nijak nezasahoval a opět
se plně zabýval obchodem a svými všestrannými zálibami. Zemřel 29. května 1940 ve věku 67 let.
Použité prameny:
Okresní archiv Č. Budějovice, Městský úřad Ledenice, Soupis obyvatel, kniha č. 1 – Kniha gruntovní městyse Ledenic,
kniha č. 12 - Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva, kniha č. 56 - Matrika domovských příslušníků, kniha č. 73 –
Matrika příslušníků obce, kniha č. 75.
Pečeť městečka (1781) je z Eichlerovy sbírky v Národním muzeu v Praze, kresba K. Liška
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