Duben 2009

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 4. března 2009
Rada městyse schválila:
 smlouvu o budoucí smlouvě nájemní za účelem plánované výstavby IV. etapy skládky
Růžov na částech pozemků č. 4185/2,
4222/3, 4222/1 a 4189/3 v k.ú. Ledenice
s Růžov a.s. Borovany.
 uzavření s Pozemkovým fondem ČR uvedené listiny:
1. Nájemní smlouvu na pronájem pozemku
par. č. 322/3 v k.ú. Ledenice za účelem
přístupu ke studni v ulici 5. května.
2. Dohodu o zaplacení úhrady za užívání
nemovitosti parc.č. 322/3.

K poslednímu dubnovému dni v Ledenicích již
tradičně patří stavění máje.

Rada městyse vzala na vědomí:
 písemné vyjádření MUDr. Karla Píchy
k návrhu smlouvy o nájmu nebytových
prostor v DPS Ledenice.
 žádost vlastníků nemovitostí v lokalitě Na
Vrchách o zařazení do plánu investiční vý-

CO VÁS ZAJÍMÁ?
Pane starosto, je již dokončena výstavba chodníku ke hřbitovu?
V posledním týdnu měsíce března byla od firmy Stavitelství Matourek převzata dokončená stavba „Chodník u silnice III/14611 Ledenice, ul. Dr.Stejskala“. Pro ledenické občany jde o první úsek chodníku ke hřbitovu. V celé trase výstavby chodníku je zajištěn odvod dešťových vod z přilehlých nemovitostí, silnice a z chodníku dostatečným počtem uličních vpustí. V brzké době dojde k úpravě volného prostranství v zatáčce „u Vrzalů“ a k osazení
silničních svodidel v úseku dlouhém cca 80m před autobusovou zastávkou.

stavby projekt na rozšíření a technické
zkvalitnění ulice Na Vrchách. Rada městyse pověřuje starostu pověřením technického
a majetkoprávního řešení výše uvedeného
požadavku.
 informace o kalkulaci zálohy na služby
v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích – úklid a údržba společných prostor.
Rada městyse rozhodla, že kalkulace těchto
služeb schválená Radou obce usnesením č. 56
dne 7.4.2004 zůstává nadále v platnosti.
Rada městyse schválila:
 pronájem nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích (přízemí
budovy A) MUDr. Karlu Píchovi za účelem
provozu zubní ordinace v Ledenicích. Podmínky pronájmu budou upřesněny v nájemní smlouvě.
 žádost paní Jany Sládkové o dočasné snížení splátek za koupi bytu v bytovém domě
v Ledenicích do soukromého vlastnictví.
 vyúčtování X. reprezentačního plesu konaného dne 31.1.2009 dle přílohy zápisu a doporučuje celý výtěžek plesu rezervovat na
nákup nových židlí do Sokolovny.
 návrh na vyřazení knih z Místní knihovny
Ledenice.
Rada městyse pověřuje:
 místostarostu Františka Jelínka zjistit postup a oprávnění k prohlášení varhan v kostele sv. Vavřince v Ledenicích za kulturní
památku.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice,
které se konalo dne 18. března 2009

Kdy se začne s výstavbou druhé etapy?
Z důvodů nevyřešených majetkoprávních
vztahů není druhý úsek zatím vyprojektován.
Chodník se opravuje i v ulici 5. května?
Ano, v současné době zde probíhá další
oprava chodníku ve směru od náměstí k ulici
F. Sládka.

Rada městyse projednala:
 cenové nabídky na realizaci stavby prodloužení vodovodního řadu v Zalinech a
rozhodla o dodavateli stavby Libor Vanda –
Zemní práce.
 cenovou nabídku firmy Josef Šimčík - Stavební a zemní práce na stavbu oprava chodníku v ulici 5. května v délce cca 38 bm.
Rada městyse pověřuje:
 starostu a místostarostu městyse Ledenice
jednáním o nové dohodě podílových spoluvlastníků městyse Ledenice a TJ Sokol
o užívání ledenické sokolovny. Platnost stávající dohody končí 31.3.2009.
Rada městyse vzala na vědomí:
 aktuální přehled vyhlášených grantů a dotací pro rok 2009.
Rada městyse schválila:
 zajištění vlastního finančního podílu ve výši
81.646,- Kč z rozpočtu městyse na realizaci

pokračování na str. 2

pokračování na str. 2
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CO VÁS ZAJÍMÁ? (pokračování ze str. 1)

ZE ZASEDÁNÍ RADY ...

V Ledenicích se proslýchá, že má konečně dojít buďto k opravě, či dokonce k výstavbě nového
mostu v ulici Dr. Stejskala, který je již ve velmi špatném technickém stavu? Je to opravdu tak?
Skutečně je tomu tak, Jihočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu nového mostu. Toto výběrové řízení vyhrála brněnská odborná firma zabývající se dopravním stavitelstvím. V letošním roce budou probíhat projektové práce a se
samotnou výstavbou by se mělo započít v roce 2010 – 2011. Samotná realizace je však závislá na
řadě dalších faktorů a zmíněné termíny nelze brát jako závazné.
Mnohá města a obce vítají přijíždějící návštěvníky vkusnými poutači. Ledenice nic takového
nepřipravují?
Počátkem dubna budou na hlavních příjezdových tazích do Ledenic, tzn. od ČB, Borovan a Třeboně osazeny poutače s přivítáním a
rozloučením z Ledenic. Výroba a montáž
těchto tabulí byla zadána na základě četných
přání a připomínek místních občanů. Stejně
tak je ve výrobě i informační systém městyse
Ledenice.
Dále byla nainstalována před budovu zdejší fary vývěsní skříňka sloužící zejména pro
propagaci kulturních akcí v Ledenicích.
Co se děje nového v osadách?
V souvislosti s výstavbou nových rodinných domů v Zalinech dochází k prodloužení hlavního vodovodního řadu a ke zpevnění příjezdové komunikace k těmto rodinným domům.
V současné době zpracovává odborná firma projektovou dokumentaci pro územní řízení
(dále jen ÚŘ), včetně zajištění inženýrské činnosti pro ÚŘ na stavbu “Zaliny – kanalizace a
ČOV“. Návrh řešení předpokládá výstavbu zcela nové oddílné kanalizační sítě na území celé
osady. Stávající kanalizace bude po provedení úprav sloužit k odvodu dešťových vod. Dešťová
kanalizace bude doplněna a svedena do rybníka Punčocha. Splaškové odpadní vody budou čistěny samostatně na malé aktivační čistírně. Pro představu, finanční náklady na cenu díla jsou odhadovány na 14 mil. Kč a cena za projektovou dokumentaci pro ÚŘ na 400 000,- Kč.
Jak a kdy se začne se zametáním místních komunikací?
Jakmile to počasí dovolí, zřejmě v dubnu. Úklid místních komunikací bude prováděn pracovníky
údržby městyse Ledenice standardně tak, jako každý rok ve spolupráci s vlastníky nemovitostí.
V rámci jarního úklidu Ledenic dojde také k vyčistění stoky od farské zahrady k rybníku Lazna.
A otázka na závěr. Občané často poukazují na způsob chovu dobytka soukromým zemědělcem
v lokalitě Na Zahradách a zejména nad rybníkem Slavíček jak z veterinární stránky, tak i ze
stránky ochrany životního prostředí.
Podniká ÚM Ledenice nějaké kroky k nápravě kritizovaných věcí?
Na základě řady připomínek a stížností ze strany občanů, zejména ze sídliště Na Zahradách či
ledenických spolků (myslivci, rybáři) na neutěšený stav volného chovu dobytka majitele pana
Jiřího Nováčka v lokalitě nad rybníkem Slavíček bylo na den 24.3.2009 svoláno místní šetření a
osobní schůzka s jmenovaným.
Ze strany majitele bylo přislíbeno okamžité zlepšení stavu kritizovaných věcí s tím, že pokud
nedojde k patřičné nápravě, je si pan Jiří Nováček vědom případných dalších sankcí, zejména finančního rázu ze strany jak ÚM Ledenice, tak dalších kompetentních orgánů státní správy.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
(J.K.)

(pokračování ze str. 1)
projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice
v Ohrazeníčku“ v rámci výzvy Podpora jednotek SDH vyhlášené Jihočeským krajem.
Příjemcem dotace je městys Ledenice – zřizovatel jednotky SDH Ohrazeníčko. Celkový rozpočet akce 272.152,- Kč.
 čtvrtletní odměny pro rok 2009 řediteli ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice Mgr. Josefu Cukrovi
z dotace Ministerstva školství ČR z rozvojového programu „Zvýšení nenárokových
složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“.
 schválila pronájem části pozemku par. č.
728/10 v k.ú. Ledenice ostatní plocha (odkalovací rybník u ČOV Ledenice) za účelem
umístění 10 kusů otočných fotovoltaických
panelů firmě Save ENERGY s.r.o., Č. Budějovice za smluvní částku.
 žádost o snížení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu v r. 2009 o jednu
osobu Drahomíru Fojtů, která od r. 2008 nebydlí na adrese domu, jehož vlastníkem je
Mgr. J. Hoštička.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH Borovany – Ledenice
1. Členům se dává na vědomí, že členská
schůze ZO se koná v pátek 17. dubna od 14.
hodin v klubovně podzámčí v Borovanech
(projde se od hotelu přes nádvoří zámku, dále
až k NAZARETU, většina členů tam již byla).
Hostem bude člen OV SPCCH, seznámí nás
s plány na letošní rok. Občerstvení a pro zábavu zahraje i heligonka. Těšíme se.
2. V květnu plánujeme pro členy zájezd na
zámek Červená Lhota a okolí. Na členské
schůzi se mohou zájemci již přihlásit závazně.
Záloha 100 Kč. Doprava se bude hradit z příspěvku obce a ZO. Kdo nebude na schůzi,
může se osobně nahlásit u paní Věry Havelové
(tel. č. 606 180 746)
3. V pondělí 16. března jsme se za členy
ZO SPCCH rozloučili s panem Františkem
Koubou položením kytice při obřadu. Projev
poděkování a vděčnosti za jeho vstřícnou

ochotu a pomoc, kdy nám zahrál při našich
členských setkáních. Rádi jsme si s ním zazpívali a zatancovali při heligonce. Poděkování
mu patří hlavně za pomoc u příprav každoročních „Setkání heligonkářů“, kde mi od začátku
do skončení akce byl vždy oporou. Plánovali
jsme si před týdnem i letošní 15. slavnostně jubilejní setkání, které nám už nebylo dopřáno
společně uskutečnit.
Františku, odešel jsi fyzicky, ale život jde
dál a v našich srdcích a vzpomínkách budeš žít
dál. Ještě jednou díky za vše, budeš mi moc
chybět, ale nikdy nezapomeneme.
Dotlouklo srdce dobré a laskavé,
ztichla heligonka v rukou Tvých,
osaměla i kovárna v Ledenicích.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

Rada městyse zamítla:
 žádost Milana Kadlečka o souhlas s oplocením soukromých pozemků parc. č. 2850/2 a
2117/16 v k.ú. Ledenice do doby dokončení stavby obtokového kanálu a vyřešení
způsobu jeho pravidelné údržby na základě vyjádření komise výstavby a územního
plánování.
Rada městyse ukládá:
 starostovi iniciovat Polici ČR obvodní oddělení Lišov a Městskou policii města Třeboň
k přísnému a nekompromisnímu postihování
nesprávného parkování vozidel na chodnících na území městyse Ledenice.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 25.3.2009
Zastupitelstvo městyse Ledenice schválilo:
 zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na stavbu „Nástavba budovy Mateřské školy v Ledenicích“ a jmenuje za městys Ledenice členy komise na posouzení
hodnocení nabídek došlých v obchodní veřejné soutěži na zhotovitele stavby:
Mgr. Miroslava Fraňka starostu městyse
Ledenice
Mgr. Josefa Cukra ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice
náhradníka: Jiřího Benedu – předsedu komise výstavby a územního plánování
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede Stavební poradna spol. s r.o.,
Průběžná 2521/48, Č. Budějovice na základě mandátní smlouvy.
 zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na stavbu „ Obnova hřiště na zahradě
Mateřské školy v Ledenicích“ a jmenuje
členy komise na posouzení hodnocení nabídek na zhotovitele stavby:
předseda: František Jelínek – místostarosta
městyse Ledenice
členové: Hana Fyrbachová – vedoucí učitelka Mateřské školy Ledenice
Mgr. Josef Cukr – ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
náhradník: Mgr. Adéla Chadimová za
Mateřské centrum Ledňáček
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Místní akční skupina připravuje 3. výzvu a školení pro zájemce o dotaci
Místní akční skupina Sdružení Růže připravuje již 3. výzvu k podání
žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Cílem těchto dotací je
podpora harmonického rozvoje mikroregionu Sdružení Růže, přispění
k postupné nezávislosti regionu na vnějších zdrojích a dotacích a zajištění vysoké kvality života obyvatel našeho regionu.
V této výzvě budou podpořená tato opatření: Infrastruktura pro
předškolní výchovu, Konkurenceschopnost mikropodniků, Podmínky
pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. Poskytované dotace
jsou vyhrazeny na investiční projekty, například na rekonstrukce budov
a jejich vybavení pro zajištění činností vymezených jednotlivými opatřeními.
Platné znění výzvy bude uveřejněno v dubnu prostřednictvím webových stránek MAS, kde je možné už nyní se seznámit s pravidly a předběžným obsahem opatření (fichí) – http://mas.sdruzeniruze.cz.
Příjem žádostí bude probíhat do 15. května 2009 v sídle MAS SR
(Žižkovo nám. 107, Borovany). Další informace ke 3. výzvě naleznete
na webových stránkách MAS.
V případě zájmu o bližší informace o opatřeních a změnách v nich
kontaktujte sekretariát Místní akční skupiny (386 327 055, Zuzana Guthová, guthova@cb.gin.cz).
K 3. výzvě proběhnou dvě školení pro zájemce o dotaci:
15.4.2009 – Borovany, Městský úřad, od 18.00
16.4.2009 – Trhové Sviny, Městský úřad, od 9.00

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci dubnu oslaví své jubileum:
70 let
Jan Pelouch z Ledenic
Stanislava Králíková z Ledenic
75 let
Jiří Uhlíř z Ledenic
František Hloušek z Ledenic
Vlasta Janovská z Ledenic
81 let
Jaroslav Krofika z Ledenic
Jaroslava Hrdinová z Ledenic
83 let
Jaroslava Bílková z Ledenic
86 let
Jiřina Pobříslová z Ledenic
87 let
Karel Paul z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Josefem Koudelou z Ledenic,
zemřel dne 6. března 2009
ve věku 78 let
t s panem Josefem Cukrem z Ledenic,
zemřel dne 6. března 2009
ve věku 77 let
t s panem Františkem Koubou z Ledenic,
zemřel dne 7. března 2009
ve věku 90 let
t s panem Jiřím Vovsem z Ohrazení,
zemřel dne 11. března 2009
ve věku nedožitých 50 let.

Děkujeme všem, kteří se v pondělí
16. března 2009 přišli rozloučit s panem
Františkem Koubou na jeho poslední cestě.
Děkujeme též za projevenou soustrast a
květinové dary.
rodina Buriánkova

Třetí výzva k podávání žádosti o dotaci (na projekty
realizované v regionu) bude vyhlášena pro následující opatření:
č.

Název opatření (FICHE)

Stručný popis

2

Infrastruktura pro
předškolní výchovu

Vytváření lepších materiálních a prostorových podmínek pro předškolní výchovu
v MŠ i mateřských centrech.

5

Konkurenceschopnost
mikropodniků

Zakládání nebo rozvoj mikropodniků v podnikatelských činnostech: těžba a úprava ostatních nerostných surovin, zpracovatelský
průmysl, stavebnictví, obchod;opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

10

Podmínky pro ochranu a
rozvoj kulturního dědictví

Investice spojené s udržováním, obnovou a
zhodnocováním i využitím kulturního dědictví venkova

Cílem těchto seminářů je seznámit účastníky se vším, co je spojeno
s přípravou žádostí o dotaci a následně s úspěšnou realizací plánovaných a podpořených projektů. Účastníci semináře získají CD s kompletní dokumentací potřebnou k sestavování a odevzdání žádosti.
Uvítáme, když nám Vaši účast na semináři předem nahlásíte. Kontaktní
osobou pro organizaci seminářů a evidenci účastníků je Helena Kujanová (kujanova.h@centrum.cz, 777 084 601).
Helena Kujanová, Místní akční skupina Sdružení Růže

Poslední rozloučení s panem Františkem Koubou
Všechny nás v posledních dnech zarmoutila zpráva
o odchodu člověka, který nám byl v Ledenicích a širokém okolí po léta blízký.
Pan František Kouba se narodil před 90. léty v nedalekém Libíně a po celý svůj život pracoval jako kovář,
ať již v Kalištích, Vlkovicích, Hrdějovicích či od roku
1973 v Ledenicích. Zde se také okamžitě po svém přistěhování zapojil do společenského dění, stal se členem ledenické obce baráčnické, kde po dlouhá léta vykonával
řadu funkcí včetně vedení pěveckého sboru.
Při posledním rozloučení bylo přítomno jistě mnoho těch, které pan František učil kovařině, hře na jeho
oblíbenou heligonku nebo prostě jako soused naklepal
kosu či nabrousil sekeru. Pro každého měl ve svém
domku otevřené dveře.
Pane Františku Koubo, všichni Vám děkujeme za
to, že jste byl vždy připraven a to i v pozdním věku pomoci radou, činem ale i písní. Za to Vám patří dík.
Nezapomeneme na Vás.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta městyse Ledenice

Při příležitosti Měsíce knihy, navštívili v březnu místní knihovnu děti a žáci z mateřské školky,
školní družiny a základní školy. Na snímku žáci 5. třídy.
J.F.
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Týden opravdových plen
se chystá na jihu Čech i letos
Organizace ROSA, o.p.s. se sídlem v Českých Budějovicích letos pořádá a koordinuje
již třetí ročník celonárodní kampaně Týden
opravdových plen (TOP), která je součásti
mezinárodní kampaně Real Nappy Week. Cílem kampaně je přiblížit veřejnosti, zejména
rodičům malých dětí, jaký vliv mají dětské
pleny na životní prostředí, zdraví dětí i rodinné finance a pobořit některé zažité mýty
ohledně látkových plen, které dnes již dávno
nevypadají jako pleny před 20 lety.
Týden opravdových plen (TOP) je letos
o pár dní delší, začíná již 24.4. a potrvá do
3.5.2009. V tomto období se po celé ČR budou
konat výstavy, semináře, besedy, nově letos
probíhá také soutěž “Plena roku“(více informací k soutěži na stránkách pořádající organizace www.branakdetem.cz).
Přímo v Českých Budějovicích bude letošní akce spojená s výstavami, přednáškami (jak
pro veřejnost, tak pro zdravotníky), propagací
pomocí letáčků a poraden a hlavně happeningem na veřejném prostranství, který se bude
konat v pátek 24. dubna 2009 na Lannově třídě. Bude se na něm mimo jiné tyčit i obrovská
hora odpadových pytlů, která má představovat
odpad z jednorázových plen po jednom dítěti
za jeden rok. Zájemci se zde mohou zapojit do
vtipně vymyšlených a tematicky zaměřených
soutěží nebo si prohlédnout moderní látkové
plenky, které je překvapí svým tvarem, barvou
i materiálem a dostat k nim mnoho užitečných
informací.
Loňský ročník zaujal jak prodejce a výrobce plen, tak i mateřská centra po celé ČR, která
se do kampaně aktivně zapojila. V Ledenicích
uspořádá Mateřské centrum Ledňáček výstavu plen v Drogerii u Žaludů. Pokud vás tematika TOP a moderních látkových plen zaujala,
více informací najdete na webových stránkách
www.ekodite.rosacb.cz.
Kontakt:
Hana Goszlerová
ROSA, společnost pro ekologické informace a
aktivity, o.p.s.
Senovážné náměstí 9, 370 04 Č. Budějovice
Email: koordinaceTOP@rosacb.cz
Tel.: 387 432 030, http://www.ekodite.rosacb.cz/

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
V měsíci dubnu 2009 dojde v důsledku výstavby II. etapy obtokového kanálu k překopu silnice II/157 (ul. Trocnovská). V místě
překopu bude dočasný jednosměrný provoz. Řidiče prosíme o přizpůsobení rychlosti jízdy v důsledku tohoto omezení, které
potrvá po dobu 1 měsíce.
Mgr. Miroslav Franěk
starosta městyse Ledenice

Humanitární sbírka
Letošní sbírka oděvů, kuchyňských potřeb
a hraček proběhne ve dnech 24. a 25. dubna
opět na faře.
¡ v pátek 24.4. od 15.00 do 18.00 hod.
¡ v sobotu 25.4. od 9.00 do 11.00 hod.
(S.K.)
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Noc s Andersenem
Knihovna v Ledenicích se letos zapojila do celorepublikové akce Noc s Andersenem a společně
s Mateřským centrem Ledňáček přivítali v pátek 27. března odpoledne děti, které pohádky zatím
stále ješte více poslouchají než čtou. Maminky a také jedna babicka jim pomohly s výrobou barevných záložek a poskládáním leporelka, které si už děti sami dovybarvily.
A.Ch.

Dětský maškarní karneval v Zalinech
V sobotu 14. března se v Zalinech konal
dětský maškarní karneval.Karneval pořádáme
již pátým rokem a těší nás stále větší návštěvnost. Letos přijelo asi 60 dětí oblečených
v rozmanitých maskách. Krásných princezen
bylo nejvíce, ale i ostatní masky byly nádherné a originální, například Pat a Mat, Ozák, piráti a jiné.
Karneval začal ve 14 hodin a po přivítání
králem a princeznami nás roztančily ledenické roztleskávačky. Vystoupení bylo úžasné a
děvčata sklidila ohromný potlesk.
První soutěží, kterou byl “slepý slalom”,
děti musely zapojit i své rodiče, kteří měli
zavázané oči a děti je provedly slalomovou
dráhou. Za perfektní zvládnutí soutěže děti
dostaly čokoládové bonbony a trubičky.
Další soutěží, která na našem karnevale nesmí chybět, byla “židličkovaná” – děti obcházely židle a když přestala hrát muzika,

posadily se. Komu nezbyla židle, šel si pro sušenku.
Potom už byl čas na kouzelníka, který
předvedl své umění, jako například mizení kuliček, přeměna šátku, spojení kol nebo proměnu papírků v peníze. Po magickém čarování
byla na řadě další soutěž, tentokrát tanec s balonky. Dvojice si vytancovaly žvýkačky a balonky dětem zůstaly.
Po chvilce oddechu jsme volili nejkrásnější
masku, ale protože byly všechny nádherné,
rozhodli jsme se, že nebude pouze jeden vítěz,ale že zvítězí všechny masky a každá maska dostala sladkou odměnu.
Na závěr karnevalu přišla na řadu tombola.
Každý lístek byl výherní a tak žádné z dětí nebylo zklamané.Všichni vyhráli krásné ceny,
které nám věnovali štědří sponzoři. Po tombole se král s princeznami se všemi rozloučili a
už se moc těšíme na příští rok.
Markéta Viktorová
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Besídka k MDŽ ve Zborově
Den, ke kterému jsme se rozhodli s dětmi
nacvičit představení, byla neděle 8. března.
Toto datum je, jak všichni víme, sváteční alespoň pro nás ženy. Po delších přípravách, které
stály určitě za to, nastala ta správná neděle a
15 zborovských dětí netrpělivě čekalo na zaplnění sálu, aby mohly předvést maminkám, babičkám a všem přítomným, co pro ně k svátku
nacvičily. V nazdobeném sále místní Zborovské Bumbálky a s občerstvením na stolech
zdarma mohlo vše začít. Básně, které recitovaly děti ve věkové kategorii 3 až 14 let a písně
zněly za doprovodu kláves p.Trnky z Českého
rozhlasu velice hezky. Po krátké přestávce nastoupila mladší kategorie dětí na taneční vystoupení dvou nacvičených skladeb. Nutno
podotknout, že kostýmky ušité na míru dětem
náramně slušely a vykouzlily všem přítomným úsměv na tváři, či se zatřpytila slza v oku.
Po zaslouženém potlesku byla na řadě starší
děvčata s námi ženami, aby předvedly skvělou
taneční show na skladbu Mamma mia v parád-

ních převlecích s nezbytnými pompony v rukou
všech tančících. S touto
skladbou měla děvčata premiéru v borovanském kině
na požádání tamního svazu
žen týden před tím a sklidila obrovský úspěch. Ani ve
Zborově tomu nebylo jinak
a po skončení vystoupení
bylo všem účinkujícím hlasitě zatleskáno a odměněno
sladkou odměnou a občerstvením zdarma. Všechny
přítomné ženy od našich
dětí obdržely vlastnoručně vyrobené dárečky
a krepové růže, takže radost jak z vystoupení,
tak z obdarování měli nakonec všichni.
V přestávkách byly vyhlášeny soutěže, jedna
byla o 6 nejlepších receptů a druhá o to, která
ze soutěžících žen zaváže nejrychleji zástěru,
při čemž všechny soutěžící byly odměněny.
Hezké odpoledne, které uběhlo
velice rychle, si všichni přítomní chválili a my víme, že
budeme pokračovat v tradici.
Obrovské poděkování patří
všem našim sponzorům, jmenovitě městysu Ledenice, rodinám
Voharčíků, Juhasů, Vazačů,
Sedláků, Klečků, sl. Janečkové,
p. Šímovi, p. Vítovi, místním
dobrovolným hasičům, Českému svazu žen, všem rodičům,
jejichž děti účinkovaly a neméně našim dětem.
Za Český svaz žen
Ivana Vazačová

Velikonoční výstava
I letos byla tato prodejní výstava plná svěžích barev, ze
stolu se na návštěvníky usmívali velikonoční zajíčci a kuřátka, nechyběly zdobené kraslice,
perníčky, květináčky a dekorativní zápichy do nich, krásně vyšívané ubrusy, bižuterie a mnoho
dalšího. Velký úspěch měly i výborné domácí buchty a koláče.
Až si budete chtít příští Velikonoce hezky vyzdobit domov, neváhejte přijít a něco si koupit, či
se jen inspirovat.
A.Ch.

TIP NA VÝLET
Park exotických zvířat o.p.s. ve Dvorci zahajuje v pátek 1. května sezonu
otevřeno od 9.00 – 18.00 hod.
Rok 2009 bude ve znamení opic. Pro návštěvníky je připraveno několik novinek, jednou
z nich je chov největších, nejbarevnějších opic světa – mandril rýholící, další je největší a zároveň jediná chovná skupina paviánů babuinů v ČR.
Park se rozrostl o mnoho dalších velice vzácných a zajímavých zvířat.
Pro nejmenší je připraveno dětské hřiště u kontaktních zvířat.
Více na www.zoodvorec.cz

Program MC Ledňáček
na duben 2009
Ó Pondělí 6. 4.
od 16.30 do 18.30
Výroba velikonoční dekorace
Ze včelího vosku vykrájíme velikonoční tvary a z nich pomocí provázku a
špejlí vytvoříme krásnou dekoraci.
Zvládnou to i velmi malé děti.
Ó Čtvrtek 9. 4.
od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 13. 4.
od 16.30 do 18.30
Velikonoční pondělí
Máme zavřeno
Ó Čtvrtek 16. 4.
od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 20. 4.
od 16.30 do 18.30
Tluče bubeníček
Tanečky, písničky, říkadla a hraní na
hudební nástroje.
Ó Čtvrtek 23. 4.
od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 27. 4.
od 16.30 do 18.30
Malované kolíčky
I malé děti si s námi zvládnou vyrobit
ozdobné malované kolíčky, ale jejich
výroba bude bavit určitě i maminky.
Ó Čtvrtek 30. 4.
od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Do MC je vstup zdarma, příspěvek na činnost je dobrovolný.
Program i herna jsou přizpůsobeny dětem
od 0 do 6 let.
Navštivte také naše nové stránky
www.mclednacek.cz.
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Fotbaloví benjamínci
Nejmladší ledeničtí fotbalisté mají za sebou svůj první zimní turnaj!
V sobotu 7. března jsme vyrazili do Nových Hradů a změřili síly s družstvem domácích, Trhovými Sviny a Kaplicí. V nezvyklých podmínkách (házenkářké branky, netypický nepříliš ideální míč) jsme byli
všem zkušenějším soupeřům důstojným protivníkem. Ve dvou zápasech jsme uhráli velice nadějné výsledky 1:3 a 1:4 s N. Hrady resp.
s Kaplicí (celkovým vítězem) a jeden zápas se nám opravdu nevydařil
0:6 s T. Sviny. Na turnaji jsme sice obsadili poslední místo, ale výsledky a hlavně předvedená hra jsou velkým příslibem pro jarní soutěžní
utkání a na všech hráčích je vidět velký herní pokrok. Zde se projevuje i
poctivá zimní tréninková příprava. Našimi dvěma střelci byli Petr Farkota a Filip Havrda (náš nejlepší hráč v poli). O největší úspěch se ale
postaral Honza Brenkus, který byl vyhlášen nejlepším brankářem celého turnaje!!
Po zimní přípravě se opět vracíme na zelený trávník!
Od pondělí 6.4. začínají tréninky opět na hřišti – v těchto termínech:
Pondělí od 15.00 do 16.30 – trenér Milan Martan
Středa od 16.00 do 17.30 – trenér Míra Strouha
Pátek od 16.00 do 18.00 – trenér Robert Čouza – zápasy (tréninky)
První soutěžní zápas hrajeme již v pátek 10.4. od 16.30 hodin na domácím hřišti proti Třeboni.
Doufejme, že počasí nebude proti! Zveme všechny naše věrné fanoušky!
Robert Čouza

Hobby II
– nápad nebo touha
Je známo, že muži mají vždy větší tendence něco
kutit, opravovat nebo dávat dohromady. Prostě technika láká muže většinou již od mala. Jako čtrnáctiletému klukovi se mi dostal do ruky, tehdy ještě při obědě ve školní družině
na faře, časopis MODELÁŘ, který si zakoupil Jirka Zajíček a věnoval mi
jej.Tím to vše před čtyřiceti léty začalo.
Nebyl jsem sám, koho lákalo, si něco podle technického plánku postavit. Stačilo tehdy celou věc probrat s vyučujícím učitelem v dílnách a od
září nového školního roku vznikající, tehdy ještě neoficiální kroužek, mohl
začít na zkoušku pracovat. Do toho vstoupila ještě krásná technická
soutěž v tehdejším deníku JP a již posledně jmenovaná parta kluků
z Ledenic to začíná rozjíždět. To však ještě do oficiálního vzniku klubu
nějaký čas schází.Vyvrcholení zmíněné technické soutěže bylo uspořádáno před Vánocemi 1969 a za přítomnosti zástupců technického oddělení Domu dětí a mládeže v Č.B. probíhalo celkové vyhodnocení
tříměsíční práce. Ledenice se blýskly už zde hned druhým místem
v kraji, převzetím krásných technických cen s vybavením do dílen a
také získáním statutu pod technickým oddělením DDM v Českých Budějovicích. V roce 1969 to byl největší impuls k tomu, začít v Ledenicích
modelařit. Podmínky v truhlářském městečku byly vynikající a nabídnutá možnost pracovat každý pátek ve školních dílnách u Jelínků, bylo
vlastně to nejlepší zázemí pro polytechnickou činnost. Tím vzniká
kroužek modelářů v Ledenicích. O tom lodním modelářství se začne
psát historie až trochu později.
Zprvu to bylo od více modelářských odvětví vždy něco. Pamatuji se
na krásné stavebnicové modely raket ASTRA na pohon motorem
ADAST, který dokázal model vynést až do výše 400 metrů, udělat na
vrcholu krásný kouřový signál a vystřelit padáček. Prostě už od začátku
byla dobrá práce odměněna pěkným zážitkem, na nějž navazovaly i ty
horší. Jelikož kousek od Ledenic v Třebotovicích pracovaly na plný výkon vojenské radary a takováto neohlášená cizí tělesa vypuštěná na
Zvěřinů kopci dokázaly podchytit, následovalo i šetření na policejní
stanici a tak se raději přešlo na modely házecích letadel a lodí. Práce
sice náročnější, finančně však přístupnější a za to se dalo učit mnoha jiným a zajímavým technologickým postupům. Do kroužku začínalo přibývat členů i z osad a tak každý pátek 24 kluků z Ledenic, Zborova,
Ohrazení a Ohrazeníčka vytvářelo svým umem a učením práci na modelech, se kterými bylo možné i soutěžit. Bylo se už i čím pochlubit a
tak tehdy na MNV a v jedné přízemní třídě ZDŠ jsme o posvícení udělali malou výstavu a následující rok jsme si na to troufli již ve škole o pouti.Vysoká návštěvnost už tehdy potvrzovala, že veřejnost nás bere a

Mladší přípravka TJ Slavoj Ledenice – zimní turnaj Nové Hrady 7.3.2009
Dolní řada uprostřed – nejlepší brankář turnaje – Honza Brenkus

PODĚKOVÁNÍ
Výbory TJ Slavoj a Sokol Ledenice tímto děkují všem sponzorům,
kteří přispěli do tomboly XI. sportovního plesu.

Slavoj Ledenice
oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Tak jsme se konečně dočkali. Po dlouhé zimní přestávce je tady
fotbalové jaro. Ale než se tak stane, ve stručnosti si přiblížíme, jak
oddíl kopané v zimní přestávce fungoval. K tréninkům jsme se scházeli každé úterý a čtvrtek. Zimní přípravu obohatil zimní turnaj na
UMT v Borovanech, kde jsme skončili na 6. místě. Některé zápasy
se nám ale vůbec nepovedly. Je to varování pro jarní zápasy. Mužstvo mužů absolvovalo v měsíci únoru soustředění v Mutěnicích,
kde během čtyř dnů polykalo tréninkové dávky. Do jarních bojů se
nám podařilo přivést na hostování s Roudného Pavla Vajgela, z Borovan Radka Todorova a z hostování ve Zborově se vrátil Jiří Čech.
V březnu jsme sehráli další přípravné zápasy. Postupně jsme se
utkali s Mokrým 6:2, Vlastiboří 5:3. Sezónu začínáme 4. dubna od
16.30 hodin domácím zápasem s mužstvem Loučovic, kde jsme na
podzim zvítězili 4:0. Týden na to zajíždíme do Horní Plané. Jarní
zápasy slibují vyrovnané zápasy a už se všichni těšíme. I když tréninková morálka někdy trochu zaskřípala, věřím, že mužstvo je pro
jarní část připraveno a bude vám fanouškům rozdávat fotbalovou radost i v odvetných zápasech.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť vážení přátelé ledenické kopané.
Zdeněk Vitoušek
modeláři vcházeli do podvědomí již i v kraji, jelikož jejich umístění na
soutěži je posunulo do účasti celorepublikové soutěže v Rimavské Sobotě pod záštitou krajského domu dětí v Českých Budějovicích.To už se
v kroužku ujala práce pouze na lodních modelech, tehdy ještě bez dálkového ovládání. Dostupné plánky, materiálová podpora nábytkářského
družstva, prostory pro práci a chuť mnoha kluků vytvářet hezké věci,
bylo základem ke vzniku dnešního klubu lodních modelářů v Ledenicích, který již po dvouleté činnosti čítal 24 členů a začínal hodně rychle
svou činností vcházet ve známost po celé ČSSR. Výsledky přivezené
z první účasti na republikové soutěži v Rimavské Sobotě nebyly sice ty
nejlepší, ale už v samém začátku upozorňovaly na to, že existuje modelářský klub Ledenice.To však ještě nikdo netušil, jak o sobě tento dětský technický klub jednou dá vědět.
Příště se podíváme na sedmdesátá léta lodních modelářů.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ POŘADY

n Divadlo:
3. 4. pátek

TITANIK – hraje Hroší prozatímní
divadlo SDH Borovany
začátek v 19.30 hod.
Divadelní sál Ledenice
vstupné 50,- Kč

n Zábava:
4. 4. sobota

RYBÍ HODY
všechny rybáře, ale i nerybáře srdečně zve
MO ČRS Ledenice
začátek v 19.00 hod. sál U Králů Ledenice
vstupné: 200,- Kč
občerstvení: rybí polévka, rybí salát, smažený kapr, brambor, obloha, uzené ryby
(jídlo v ceně vstupného)
hraje: Country Fotrs
* TOMBOLA ** ZÁBAVNÝ VEČER *
Možnost rezervace míst:
Sport cukrárna u Fabiánů (tel. 387 995 273)
18.4. sobota

ROCKOVÝ VEČER
srdečně Vás zveme
do restaurace NA Plácku
hraje skupina SMUTNÝ KAREL
30.4. čtvrtek

MÁJKA
Pořádá MO ČRS ve spolupráci
s městysem Ledenice
začátek v 16.00 hod. u Horní Jámy
Program: pálení čarodějnic
vystoupení MC Ledňáček
stavění májky
hudební vystoupení od 16.00 hod.:
S.A.M. – lidové písně (dechovky)
Tradiční vystoupení ženského pěveckého
sboru
S.A.M. (taneční zábava)
VRÁNA (taneční zábava).
Pro návštěvníky je připraveno bohaté
občerstvení.

n Koncerty :
8.4. středa

Koncert žáků ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice
divadelní sál
začátek v 17 hod.
vstupné dobrovolné

David BOROVKA
ZEDNICTVÍ Ledenice

Hledám zedníka s ŽL
práci zajistím
telefon 776 132 651 – David Borovka

MONTÁŽE – SERVIS A PRODEJ
SATELITNÍ TECHNIKY

28.4. úterý

Koncert žáků ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice
divadelní sál
začátek v 16 hod.
vstupné dobrovolné

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH
SVINECH
34. KONCERTNÍ SEZÓNA 2008 – 2009
253. hudební večer

n Akce pro děti (ale i dospělé):
4.4. sobota

X. ROČNÍK OBNOVENÉ
STŘELECKÉ SOUTĚŽE
„O PUTOVNÍ POHÁR LEDENIC“
sokolovna Ledenice
Věkové kategorie a začátky:
A – děti do 9 let, prezentace od 8 hod.
B – děti do 12 let, prezentace od 8 hod.
C – mládež do 15 let, prezentace od 10 hod.
D – ženy nad 15 let, prezentace od 13.15 hod.
E – muži nad 15 let, prezentace od 13.15 hod.
12. 4. neděle

JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE
Pořádají hasiči Ledenice,
ZŠ Ledenice a MC Ledňáček
Školní ulice
Začátek ve 13.00 hod.
Závodit se bude v oddělených věkových
kategoriích:
¡ do 11 let včetně
¡ do 15 let včetně
¡ od 16 let ženy a muži
Přijeďte na kole, zúčastněte se a vyzkoušejte si vaše znalosti a umění při ovládání kola
/převoz kelímku s vodou, jízda po prkně,
podjezd laťky, jízda v osmičce, houpačka
a další/
Srdečně zvou pořadatelé!
27. 4. pondělí

Jarní keramický kurz pro děti
pořádá MC Ledňáček
v sále U Králů v Ledenicích
16-17 hod. předškolní děti
17-18.30 hod. školní dět
Ceny:
předškolní děti – 35,- Kč / při členství rodičů v MC 25,- Kč
školní děti – 55,- Kč / při členství rodičů
v MC 45,- Kč
Vede keramička H. Štarková
Kapacita každého kurzu je max. 15 dětí
přihlaste se prosím na tel. 728 889 616,
nebo mail: mclednacek@seznam.cz

Kadeřnický salon
FREEDOM
Jitka Svobodová
Náměstí 70, 373 11 Ledenice

nabízí
k pronájmu

(Digi TV – UPC – direct – gital + skylink)
Petr Osčatko – Borovany
tel. 724 028 015
e-mail: oscatko@seznam.cz
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kadeřnické křeslo
Bližší informace na tel. č. 775 105 750

Komorní orchestr
a Dechová harmonie
Konzervatoře
České Budějovice
Kulturní dům Trhové Sviny
středa 15. dubna 2009 v 19.00 hodin
Odjezd autobusů:
Ledenice 18,15 – Borovany 18,30
Vstupné:
dospělí 100 Kč, mládež, důchodci 50 Kč,
děti zdarma
Koncerty jsou pořádány s finanční podporou Krajského úřadu v Českých Budějovicích, Nadace Český hudební fond a obcí
sdružení Růže.

Místní knihovna
v Ledenicích nabízí svým
čtenářůmliterární novinky
Pro děti a mládež:
Velká kniha skvělých nápadů
Hana Jelínková
Obrázkové básničky
Michael Benton
Dinosauři
Lenka Lanczová Potížistka
Ivana Pecháčková
Legenda o svatém Václavovi
Jaroslav Seifert
Maminka
Jana Eislerová
Největší kniha babiččiných říkadel
Christopher Paolini Brisinger

Karetní turnaje
V únoru se odehrál 1. turnaj ve hře prší.
Těchto turnajů bude v tomto roce pět, a z toho
se čtyři budou započítávat do celkového pořadí o pohár Pršák 2009. Nejhorší výsledek se
bude škrtat.
Pořadí prvního turnaje (účast 24 hráčů):
1. Jiří Jindra
2. Jiří Homer
3. Ruda Dvořák
Další soutěž bude 24. dubna v pátek od
18 h. Další zájemci jsou vítáni!
Ještě před Pršákem se bude hrát turnaj
v bulce. Hraje se 11. dubna v sobotu ve 14 h.
v restauraci Na Plácku. Takže bulkaři, přijďte
si zahrát!
Ceny pro všechny, občerstvení zajištěno.
Informace: Pavel Holomel, tel. č. 607 878 203
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
l

uhlí ořech 2 do automatických kotlů

l

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví
Bílina zaplachtovanými kamiony

l

celoroční prodej dřevěných briket
brikety pytlované
BNA
hnědé uhlí
. DU Y UHLÍ
1
OD SLEV
černé uhlí
Í
ARN
J
brikety

l
l
l
l

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!

tel.: 387 995 427, 607 100 980
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 hod. 11.30 – 17.00 hod
sobota 7.00 – 12.00 hod.

duben 2009

duben 2009

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

PŮJČOVNA
STAVEBNÍHO
NÁŘADÍ
Okružní 461, Ledenice
Provozovna: mobil 723 938 417
607 925 206, 775 161 280
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VELETRH
ZDRAVÍ

Kompletní servis
na trhu s nemovitostmi
REALITY ZA REÁLNÉ CENY

Infarkt, mozková mrtvice,
vysoký krevní tlak, obezita,
kožní onemocnění...

Přenechte nám starosti s prodejem své
nemovitosti.
Odhad nemovitosti zdarma.
Tel.: 774 721 319, 387 718 383
E-mail: balrea@seznam.cz
www.balrea.cz
Žižkova třída 12, 1. patro, č. dv. 129
370 00 České Budějovice

Prevence by se měla stát naším
životním stylem.
Představíme Vám nejen potravinové
doplňky, které už jsou v dnešní době
nutností, a ne luxusem.

SÁDROKARTONY
a ELEKTROINSTALACE
Montáž, servis a nastavení
antén, satelitů a set-top-boxů
Josef NOVÁČEK
5. května 323, 373 11 Ledenice
Telefon: 603 244 013
e-mail: j.novacek@volny.cz

www.ledenice.cz

Milan GABRIŠKA
F. Sládka 340, 373 11 Ledenie

tel. č. 723 598 058
§ kompletní dodávky
§
§
§
§
§
§

Přijďte si v pátek 17.4.2009
v 18.00 do hospůdky RYBA HAM
poslechnout, jak se dožít stáří.
STÁŘÍ JE JAKO BANKOVNÍ KONTO,
VYBEREŠ SI TO, CO JSI TAM
VLOŽIL!

el. instalace rod. domů
opravy
revize
sádrokartonové podhledy
příčky
předstěny
podkroví

Vstup zdarma;
z kapacitních důvodů potvrďte
účast v kadeřnictví Pohoda
u sl. Ivany Hanzalové (607 930 786)
nebo na tel.
777 997 241, 777 643 822

ZAHRADNICKÉ
POTŘEBY
Milan GABRIŠKA
F. Sládka 340, 373 11 Ledenice
tel. č. 731 969 449
§ prodej zahrad. potřeb
(hnojiva, postřiky, substráty aj.)
sazenice (salát, kedluben aj. zelenina)
(muškáty, surfinie aj. květiny)
pokojové květiny
zahradní rostliny
vazba řezaných květin – slavnostní
– svatební – smuteční
§ vazba ze sušených květin
§ velký výběr umělých květin,
přízdob, stuh

§
§
§
§
§

PRODEJNÍ DO
BA:

REKONDIČNÍ MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut

V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
Informace a objednávky: mob. 606 742 040, Mysletínská 386, Ledenice

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

zavřeno
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
7.30 – 13.00
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duben 2009

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK
Tel. č. 608 761 236
Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů.
„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“
OZNÁMENÍ
Hledáme pracovnici na zástup pečovatelky
v DPS Ledenice na rok 2009.
Jedná se o zástup za dovolenou a případně
v době nemoci za současnou pečovatelku.
Od roku 2010 by se jednalo o hlavní pracovní poměr na 4 hodiny denně.
Informace u pí Hany Jindrové na tel. č.:
387 995 016, 387 995 591, 777 131 672.

Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA
Po, St, Pá
Út, Čt
So

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
dle objednání

NOVÁ SLUŽBA PEDIKÚRA

dále nabízí:

v MODELÁŽ
GELOVÝCH NEHTŮ
v FRANCOUZSKÁ
MANIKÚRA
v P-SHINE
v PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
Šárka MICHNEROVÁ
tel. č. 728 130 000

PRONAJMU ZAHRÁDKU
v Ledenicích v lokalitě
nad rybníkem Horní Hradský.
Telefon 602 579 013.

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 950 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

