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Zdarma

POZVÁNKA
NA LISTOPAD
Ó SO 9. 11.
6. ROČNÍK FESTIVALU
LED&ice 2013
Ó ST 13. 11.
KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
Ó SO 16. 11.
MARTINSKÁ ZÁBAVA ZBOROV
Ó PO 25. 11.
KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE
V okolí Ledenic lze vzhledem k blízkosti Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko občas pozorovat vzácné druhy naší fauny. V minulých týdnech to byly např. volavky bílé, chráněný silně ohrožený druh
ptáků z řádu brodivých. Zdržují se převážně v okolí rybníků a močálů (nastálo v ČR nehnízdí). Živí se
mj. i hlodavci, které vyhledávají na polích a lukách podobně jako čápi. Právě při této činnosti zachycuje naše fotografie dva exempláře volavky bílé na ploše mezi Ledenicemi a Mysletínem.
(jic)

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 2. října
1. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí písemné rozhodnutí vydané Ministerstvem
dopravy – Odborem pozemních komunikací o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených
povodněmi v roce 2013 na místních komunikacích a majetku obce souvisejícího
s dopravou.
2. Zastupitelstvo městyse schválilo zadání
zakázky malého rozsahu včetně výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace Zborov na parc. č. 2461 v k. ú.
Zborov“, která bude financována z přidělené dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi a z rozpočtu městyse
Ledenice v roce 2013.
3. Zadání této zakázky včetně výběrového řízení provede pro městys Ledenice firma
IN-AL Kájov.
4. Zastupitelstvo městyse jmenuje do komise
pro výběr dodavatele své zástupce:
Ing. Michal Vazač – předseda
Mgr. Miroslav Franěk – náhradník,
Václav Voharčík – člen
Jiří Beneda – náhradník,
Jaroslav Tůma – člen
Václav Fabián – náhradník.

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zápis z Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Ledenice o provedených kontrolách ze
dne 23. 9. 2013, který je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 použití fondu reprodukce majetku ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice v hodnotě 332.247 Kč na
nákup zařízení do školní jídelny při ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice.
 odpisový plán školní jídelny při ZŠ, ZUŠ a
MŠ Ledenice na rok 2013 dle přílohy tohoto
zápisu.
 schválilo rozpočtovou změnu č. 8/2013 rozpočtu městyse Ledenice za období srpen a
září 2013 dle přílohy tohoto zápisu.
 žádost Josefa Janovského o změnu účelu
čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení
v roce 2013 ve schválené výši 150 000 Kč.
Na základě doporučení Komise pro rozvoj
bydlení ze dne 30. 9. 2013 se mění účel využití této půjčky takto:
– na izolace rodinného domu
č. p. 21 . . . . . . . . . . . 50.000 Kč
– na obnovu střechy rodinného domu
č. p. 21 . . . . . . . . . . 100.000 Kč.
Původní účel schválené půjčky Josefu Janovskému na vestavbu bytu do půdního prostoru
uvedený v usnesení zastupitelstva městyse
č. 246 ze dne 20. 2. 2013 se tímto ruší.

Ó 22. 11. - 24. 11.
ZVĚŘINOVÉ HODY
- restaurace Na Plácku
(více na str. 10)
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 16. října
Členové rady městyse vedli společné jednání se zástupci TJ Sokol Ledenice, TJ Slavoj
Ledenice, zástupci ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice a
se správcem sportovního zařízení. Na programu byly tyto body:
¬ ustanovení odpovědné osoby – správce
sokolovny, zásady provozování
sokolovny,
¬ možnost poskytování ubytování
v sokolovně,
¬ zkušebna pro hudební skupiny,
¬ nájem výčepu a baru v sokolovně,
¬ nákup nového sportovního zařízení do
sokolovny,
¬ pronájem sokolovny pro soukromé
akce,
¬ platba za užívání sokolovny,
¬ úklid sokolovny,
¬ provoz posilovny,
¬ cvičební rozvrh,
¬ provozování šatny při kulturních
akcích.
Společná jednání Rady městyse Ledenice
se zástupci místních tělovýchovných jednot,
základní školy a správce sport. zařízení budou
pokračovat.
Rada městyse schválila:
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor ze dne 1. 7. 2013 s Českou poštou s. p. ve znění dle přílohy zápisu.
pokračování na str. 3
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013

Městys Ledenice
celkové výsledky (součet všech volebních okrsků)
Voliči
v seznamu
1 923

Okrsky
4
Strana
číslo
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

Vydané Volební
obálky účast v %
1 205
62,66

Odevzdané
obálky
1 205

Platné
hlasy
1 193

% platných
hlasů
99,00

Platné hlasy
celkem
v%
238
19,94
26
2,17
34
2,84
137
11,48
2
0,16
103
8,63
13
1,08
3
0,25
103
8,63
2
0,16
7
0,58
118
9,89
22
1,84
188
15,75
160
13,41
0
0,00
35
2,93
2
0,16

název
Česká str.sociálně demokrat.
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Suver.-Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Dělnic.str.sociální spravedl.
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)

Okrsek 1 - Ledenice
Voliči
v seznamu
1 535
Strana
číslo
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

Vydané
obálky
932

Volební
účast v %
60,72

Odevzdané
obálky
932

Platné
hlasy
922

% platných
hlasů
98,93
Platné hlasy
celkem
v%
174
18,87
22
2,38
29
3,14
111
12,03
2
0,21
85
9,21
9
0,97
2
0,21
78
8,45
2
0,21
6
0,65
85
9,21
18
1,95
139
15,07
134
14,53
0
0,00
24
2,60
2
0,21

název
Česká str.sociálně demokrat.
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Suver.-Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Dělnic.str.sociální spravedl.
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)

Okrsek 2 - Zborov
Voliči
v seznamu
161
Strana
číslo
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20

Vydané
obálky
112

Volební
účast v %
69,57

Odevzdané
obálky
112

název
Česká str.sociálně demokrat.
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Suver.-Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Dělnic.str.sociální spravedl.
ANO 2011

Platné
hlasy
110

% platných
hlasů
98,21
Platné hlasy
celkem
v%
26
23,63
3
2,72
4
3,63
8
7,27
0
0,00
10
9,09
1
0,90
0
0,00
3
2,72
0
0,00
0
0,00
13
11,81
2
1,81
17
15,45

21
22
23
24

Komunistická str.Čech a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)

19
0
4
0

17,27
0,00
3,63
0,00

Okrsek 3 - Ohrazení
Voliči
v seznamu
145
Strana
číslo
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

Vydané
obálky
99

Volební
účast v %
68,28

Odevzdané
obálky
99

Platné
hlasy
99

% platných
hlasů
100,00
Platné hlasy
celkem
v%
27
27,27
0
0,00
1
1,01
14
14,14
0
0,00
6
6,06
3
3,03
0
0,00
16
16,16
0
0,00
0
0,00
10
10,10
1
1,01
12
12,12
3
3,03
0
0,00
6
6,06
0
0,00

název
Česká str.sociálně demokrat.
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Suver.-Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Dělnic.str.sociální spravedl.
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)

Okrsek 4 - Zaliny
Voliči
v seznamu
82
Strana
číslo
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

Vydané
obálky
62

Volební
účast v %
75,61

Odevzdané
obálky
62

Platné
hlasy
62

% platných
hlasů
100,00
Platné hlasy
celkem
v%
11
17,74
1
1,61
0
0,00
4
6,45
0
0,00
2
3,22
0
0,00
1
1,61
6
9,67
0
0,00
1
1,61
10
16,12
1
1,61
20
32,25
4
6,45
0
0,00
1
1,61
0
0,00

název
Česká str.sociálně demokrat.
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Suver.-Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Dělnic.str.sociální spravedl.
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)

Zvolení poslanci za Jihočeský kraj
Kandidátní listina

Kandidát

č.

název

1
1
1

ČSSD
ČSSD
ČSSD

poř.
č.
1
3
4

4

TOP 09

2

4
6
11
17
20
20
21
21

TOP 09
ODS
KDU-ČSL
Úsvit
ANO 2011
ANO 2011
KSČM
KSČM

1
11
1
1
1
2
1
3

Přednostní hlasy

Poř.

příjmení, jméno, tituly

věk

abs.

v%

Zimola Jiří Mgr.
Jandák Vítězslav Mgr.
Mládek Jan Ing. CSc.
Vácha František prof. RNDr.
Ph.D.
Bezecný Zdeněk Mgr. Ph.D.
Zahradník Jan RNDr.
Bartošek Jan Ing.
Pražák Karel
Maxová Radka Ing.
Kubíček Roman Ing. Ph.D.
Filip Vojtěch JUDr.
Nohavová Alena

42
66
53

9 996
5 342
3 805

15,48
8,27
5,89

1
2
3

47

3 061

7,69

1

41
64
41
68
44
50
58
53

2 725
5 461
3 099
716
2 261
1 120
7 551
2 984

6,85
21,69
14,93
3,25
4,28
2,12
14,75
5,82

2
1
1
1
1
2
1
2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích městyse Ledenice parc. č. PK 2521/1
a 2447 v k. ú. Zborov s E.ON Distribuce,
a. s. pro stavbu s názvem „Zborov – úprava
NN“, za jednorázovou úhradu ve výši
20.200 Kč bez DPH za podmínek schválených Radou městyse dne 7. 10. 2009 usnesením č. 113, které budou přílohou této
smlouvy.
 pronájem sálu U Králů na soukromou akci
„Křtiny-oslava“ pořadateli akce Davidu Ferencovi, bytem Ledenice za podmínek:
– nájem na jeden den – sobota 30. 11. 2013.
– nájem, kauce a platba za vyprání ubrusů dle ceníku platného od 18. 9. 2013.

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci listopadu oslaví své jubileum
70 let
Václav Šimek
František Mondek
Bohumil Petrů
Marie Bláhová
Marie Junková
75 let
Jan Crkva
Eva Doubravová
80 let
Stanislav Duda
Karel Tůma
81 let
Jaroslav Korčák
82 let
Jarmila Pavlásková
Božena Pavlíková
84 let
Zdeněk Pelikán
85 let
Eliška Bendíková
86 let
Štěpán Mejta
87 let
Růžena Nechanická
89 let
Václav Šimek
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
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Bořivojem Janovským z Ledenic, zemřel dne 29. září ve věku 59 let,
t s paní Jiřinou Tůmovou z Ohrazení,
zemřela 11. října ve věku 84 let,
t s paní Věrou Kleinovou z Ledenic,
zemřela dne 17. října ve věku 64 let.

– pořadatel předá prostory kulturního zařízení včetně kuchyňky a baru správci
kulturního zařízení v neděli 1. 12. 2013.
 schválila pronájem sálu U Králů na akci
„ROCKFEST“ pořadateli akce Karlu Paškovi, bytem Ledenice za podmínek:
– nájem na jeden den – sobota 9. 11. 2013.
– nájem, kauce a platba za vyprání ubrusů dle ceníku platného od 18. 9. 2013
– pořadatel předá prostory kulturního
zařízení včetně kuchyňky a baru správci
kulturního zařízení v neděli 10. 11. 2013.
Rada městyse Ledenice se seznámila:
 s návrhem starosty města Borovany na finanční podporu Domova pro seniory v Chvalkově,
na zlepšení péče o seniory z jednotlivých měst

3
a obcí a pověřuje starostu dalším jednáním
v této záležitosti.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 23. října
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 navýšení rozpočtu na provozní výdaje ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice na rok 2013 o částku
122.699 Kč, tj. o výši pojistného plnění za
zcizený materiál a učební pomůcky v ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice.
 změnu výkupní ceny částí pozemků v k. ú.
Zborov:
– díl „s“ parc. č. 1150/2 ostatní plocha /
2
manipulační plocha o výměře 106 m ,
– díl „b1“ parc.č. 1150/3 vodní plo2
cha/nádrž umělá o výměře 26 m ,
oddělené na základě geometrického plánu
č. 414-16/2013 za dohodnutou smluvní
cenu od vlastníka pozemků Renaty Třebínové. Vykupované díly pozemků tvoří součást čističky odpadních vod ve Zborově.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 10. října proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků do života.
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.

Zleva: Adéla Ferencová, Ledenice; Šimon Vrána, Ledenice; Andrea Tomandlová, Ledenice;
Nikola Jindrová, Ledenice; Daniel Staněk, Zborov; Kristýna Frčková, Ledenice.

Zleva: Eliška Kraflová, Ledenice; Daniel Jarůšek, Ledenice; Martin Vacek, Ohrazeníčko;
Ema Kimmerová, Ledenice.
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Ledenické bramborování

Dne 14. září oslavil v plné síle své
sedmdesátiny pan Ludvík Petr
Známý jihočeský zpěvák, muzikant a
kapelník Budvarky se narodil ve Zborově,
kde během druhé světové války jeho otec
dělal řídícího učitele na tamní škole. Později rodina bydlela v Ledenicích. Ludva,
jak mu blízcí říkají, se potatil a stal se rovněž pedagogem. Od dětství však tíhnul
k hudbě, prostřednictvím které dodnes
rozdává radost četným posluchačům.
I když žije v Českých Budějovicích, milované Ledenice nikdy neopustil a často se
do nich vrací. Je zde členem mysliveckého
sdružení a jeho dcera pracuje v mateřské
škole jako vychovatelka.
Do dalších let panu Petrovi přejeme
pevné zdraví, vitalitu a samozřejmě mnoho
krásných chvil na pódiích i mimo ně.
redakce Ledenického zpravodaje

Ledenická farnost
připravuje
Ó 24. 11. v neděli v 10.00 h
Slavnost Ježíše Krista Krále,
obnova křestních slibů prvokomunikantů, mše sv.

U nás se nic neděje. To támhle … (lokalitu
si doplňte sami), tam dělají věci. Takové povzdechy a připomínky slýcháme v Ledenicích
poměrně často. I když my, členové komise pro
mládež, kulturu a sport si myslíme, že tomu
tak ani náhodou není, tak možná právě taková
slova byla před dvěma roky důvodem toho, že
jsme si řekli: „Tak něco zkusíme. Akci pro víc
lidí. Něco, kde by návštěvníci byli vtaženi do
děje a sami se podíleli – alespoň zčásti – na
průběhu té události.“ V potaz jsme brali také
skutečnost, že oblíbený Den spolků, který se
koná jednou za dva roky, uspořádaly již téměř
všechny ledenické spolky, a tak bylo pomalu
potřeba hledat náhradu v pořadu podobného
charakteru. Pořadatelství Dne spolků se mají
ujmout ještě rybáři a TJ Sokol.
Ze všech těchto důvodů jsme připravili
v roce 2011 Nultý zkušební ročník ledenického cmundování. A protože se tato akce setkala
s kladnou odezvou, konal se letos první ročník
Ledenického bramborování, které by v budoucnu mělo nahradit Den spolků. Možná se
divíte, proč ta změna v názvu. Chtěli jsme rozšířit nabídku jídel z brambor tak, aby cmundovací soutěž nebyla tím jediným, co se bude dít.
Pozvali jsme kuchaře Petra Stupku, který pekl
různé variace bramborových placek, pro děti
RC Ledňáček připravilo soutěže s bramborovou tématikou a ke spolupráci jsme přizvali i
spolky. Zadání bylo jednoduché – prodávat
jídlo z brambor, nebo alespoň s bramborovou
přílohou. Bohužel, naši výzvu vyslyšely pouze ženy ze Svazu postižených civilizačními
chorobami, které přivezly bramborové buchty
a všechny je za chvilku vyprodaly. Byly výborné. O žaludky návštěvníků se tak, kromě
soutěžních týmů, starala pouze Veselá klobása. Její tým od rána škrábal brambory a připravoval cmundu, aby jí bylo dost. Bohužel,
nebylo. Po vynikajících bramborových spe-

cialitkách (Pelhřimovský řízek, cmunda
s hříbky a s uzeným masem) se jen zaprášilo.
Sedm soutěžních týmů mělo mít připraveno
cmundu ze 70 kg brambor (ale některé týmy
přiloupaly ještě pár kilo vlastních). Myslím,
že nebudu přehánět, když odhadnu, že na
sobotní odpolene bylo pro diváky připraveno
140 kg cmundového těsta.
Program začal už ve 14 hodin. Tentokrát za
krásného slunečného počasí. Cmundovací
stan byl až do 15 hodin uzavřen a soutěžní
týmy si předpékaly cmundy. Chtěli jsme zabránit frontám. Nepodařilo se. Vůně všech
možných cmund (s uzeným masem, s nivou,
s houbami, se škvarky – prostě se vším, co dodává pravé cmundě její neopakovatelnou
chuť) se vznášela po celé ploše ledenického
náměstí a zájem ochutnávačů-porotců byl tak
veliký, že tvořící se fronta byla za chvíli nekonečná. Někteří to vzdali, ale soutěžní cmunda
se dostala na každého.
Při přípravě pořadu jsme se obávali, jestli
bude zájem ze strany soutěžících. Stanovili
jsme maximum šest soutěžních týmů, nakonec
jich bylo sedm. Další zájemci se hlásili těsně
před akcí, ale ty už jsme museli odmítnout.
Hlavní cenu, pytel brambor, získal stejně jako
předloni tým ledenických zahrádkářů Jiřího
Machutky a Františka Kotrlíka, ostatní týmy
jsou uvedené v pořadí, jak se umístily:
2. Radek Frejlach, Matouš Janovský,
3. František Borovka, Lucie Borovková,
Jan Šindelář, František Mutl,
Magdaléna Mutlová,
4. Milan Pecka, Jiří Volf,
5. Karel Veselý, Tomáš Tachecí,
Kateřina Pelikánová,
6. Iva Hinterhölzová, Luboš Jindra,
7. Milan Babůrek, Jana Holická.
pokračování na str. 5

Ó 30. 11. v sobotu v 17.30 h
u kašny žehnání adventních věnců
Ó 1. 12. je 1. neděle adventní
Aktuální informace naleznete na:
www.ledenice-farnost.cz

Ježíš Kristus Král?
Když starozákonní věřící popisovali
skutečnost Boží lásky a moci, používali
pro Boha mezi mnohými označeními i titulu: král... Rozvinutím této myšlenky byl
pak výraz „Boží království“. Byl to pojem,
s nímž Židé spojovali mnohá očekávání:
příchod spravedlnosti, lásky a pokoje, konec zla, utrpení a smrti. Obsahoval to, v co
doufali, jak jim to Bůh zaslíbil skrze proroky. Boží království je uskutečněním nejhlubších tužeb každého člověka. Je to
prostor pro jeho plný rozvoj, stav plného a
konečného štěstí.
Na co čekáme my?
Očekáváme ještě něco?
Boží království spočívá ve spravedlnosti,
pokoji a radosti (Řím 14,17).

Společné foto všech soutěžních týmů
Horní řada zleva: Magdaléna Mutlová, František Mutl, Lucie Borovková, Tomáš Tachecí, Karel Veselý, Matouš Janovský, Radek Frejlach, Jiří Machutka, Jan Šindelář, Jiří Volf, František
Kotrlík, Milan Pecka.
Dolní řada zleva: František Borovka, Iva Hinterhölzová, Luboš Jindra, Milan Babůrek, Jana Holická.
Na fotu chybí Kateřina Pelikánová
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Ledenické bramborování
(pokračování ze str. 4)
Celým pořadem provázel Jaroslav Vlášek, o hudbu se postarala kapela Country Fotr’s, krásné vystoupení předvedly mažoretky z klubu
Panenky, kuchař Petr Stupka vařil i vyprávěl a soutěžící pekli a pekli a
pekli. Na konci soutěže bylo v osudí celkem 301 hlasů.
Na závěr tradiční poděkování, především soutěžícím. Víme, jak to
pro ně bylo náročné. Dále všem účinkujícím, pořadatelům, Veselé
klobáse, RC Ledňáček, ženám ze ZO SPCCH, vedení školy za poskytnutí zázemí, ale i všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat. Díky
všem a snad se za dva roky opět sejdeme na 2. ročníku Ledenického
bramborování.
(jk)
PS: Vaše případné nápady a návrhy, jak vylepšit soutěž o nejlepší ledenickou cmundu, jsou vítány.
Program zahájila skupina mažoretek Panenky

Ve cmundovacím stanu se peklo a peklo
Kuchař Petr Stupka zaujal diváky variacemi bramborových placek

Keramický kroužek pro děti
Probíhá každé úterý od 15 do 16 h ve 2. patře budovy vedle hospody
Na Plácku (v přízemí sídlila Česká pošta).
Děti se naučí základům práce s keramickou hlínou a glazováním při
výrobě dárečků pro své blízké a dekorací nejen do domácnosti.
Cena za pololetí 600 Kč.
Kontakt: Hana Štarková, lektorka, tel. 724 054 687
Adéla Chadimová, RC Ledňáček, tel. 728 88 9616
Milé děti chcete se naučit nové básničky a říkanky???
Poznat nové kamarády???
RC Ledňáček pro vás nachystal

ŽÍŽALKY
Každý čtvrtek od 10 h v sále mateřské školky.
Cvičeníčko vhodné pro děti cca od 4 měsíců. Vstupné 20 Kč
Za RC Ledňáček se těší Eva Lišková

Putování za světýlkem

Je 25. října a na Ledenice pomalu padá tma. To ale neplatí pro
světlušky, spěchající rozsvítit všechna světýlka na kouzelné stezce,
aby se jim žádné z dětí nezatoulalo.
Za podpory městyse Ledenice se konalo historicky první Putování za světýlkem, kterého se zůčastnilo neuvěřitelných padesát odvážlivců. S lucerničkou v ruce a s hvězdami nad hlavou vyrazili
plnit úkoly, které jim cestou zanechaly světlušky.
Městysu Ledenice a všem světluškám za pomoc děkuji.
Eva Lišková, RC Ledňáček

Maminky z RC Ledňáček připravily pro děti jednoduché soutěže s bramborovou tématikou
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ČAROVÁNÍ
S BRAMBOROU
A JABLÍČKEM
Přichází podzim v plné síle a my jsme se
nenásilně, formou her, seznamovali s charakteristickými znaky tohoto ročního období.
Všechny činnosti jsme motivovali tak, aby
děti vnímaly celým tělem, využívaly všech
smyslů k poznávání, byly kreativní při tvůrčích aktivitách a zapojily své emoce. Brambora i jablko prošly několika proměnami, staly se
z nich naši „kamarádi“. Vytvořili jsme si obchod s ovocem a zeleninou, kde jsme poznávali hmatem i chutí, zdravě jsme mlsali.
Porovnávali jsme barvy, velikost, tvar a určovali správný počet. S naším „bramborovým
kamarádem“ jsme cvičili, zatančili jsme si i
bramborový tanec. Ve třídě Koťátek si děti vytvořily jablíčka s červíkem, netradiční technikou, tiskaly vykrájenými tvary z ovoce.
Proměnily se v malé cukráře a společně si
upekly jablkové mufinky a jako zákusek si
udělaly kompot. Ve třídě Ježečků se děti seznámily s prací na poli, upekly si celozrnný
chléb, poznaly tak všechny potřebné suroviny
a jejich původ. Třída Pejsků také nezahálela,
z přírodnin si děti vytvořily „zeleninového vitamínka“, cuketová sluníčka, bramborové ježky a housenky z mrkvičky. Jako kuchaři však
obstály na jedničku, jejich bramborák provoněl celou školku. Vítání podzimu ještě nekončí, čeká nás návštěva lesa, poznávání stromů a
jejich plodů, hub a lesní zvěře.
„ŘEKNI MI A ZAPOMENU,
UKAŽ MI A BUDU SI PAMATOVAT,
NECH MNE UDĚLAT A
ZAPAMATUJI SI NA CELÝ ŽIVOT.“
Irena Novotná, učitelka MŠ

ZO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH BOROVANY - LEDENICE
w V listopadu slaví své životní jubileum naše členky paní Eva Doubravová 75 let a paní
Marie Junková 70 let, obě z Ledenic. Oběma členkám přejeme hodně štěstí, hlavně
zdraví, ať se jim i v dalších letech daří, ať se splní všechna přání. Užívejte všeho do syta a
hlavně svého života. Marušce přejeme, ať jí dlouho vydrží její sportovní elán.
w 20. listopadu se pojede do Gmündu na plavání. Zájemci se mohou hlásit u paní Havelové nebo Koktové.
w Na týdenní pobyt do Podhajské od 31. 5.- 7. 6. 2014 se již mohou přihlašovat nejen členové, ale i ostatní zájemci. Zálohu 2 200 Kč je nutno zaplatit do konce února 2014, která
zahrnuje dopravu, vstup na koupaliště, poplatky OÚ a zájezd. Ubytování a snídaně se zaplatí po příjezdu a ubytování na penzionu Quatro II +III ve výši 110 EUR.
Veškeré informace budou dodány písemně, dotazy na tel. č. 724 771 343.
w Dle zájmu se bude konat zájezd do Caorle v Itálii v termínu od 5. 9. - 14. 9. 2014. Budeme v jiném hotelu než letos v červnu, blíže k moři. Zájemci se mohou hlásit do konce roku
2013. Zájezd je určen i pro děti, výhodná cena.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová, předsedkyně

INFORMACE LEDENICKÝCH HOLUBÁŘŮ
Vážení sousedé, občané městyse Ledenice,
jsem velmi rád, že jsem díky Ledenickému zpravodaji dostal možnost seznámit vás s minulou, současnou i budoucí činností Základní organizace chovatelů poštovních holubů Ledenice (dále jen ZO CHPH).
Jsme jedna z 11 ZO sdružených v Oblastním výcvikovém středisku
CHPH České Budějovice, která má okolo 180 členů. Naše ZO Ledenice má 11 členů a byla založena v roce 1975, takže pamatuje ještě dobu
akcí „Z“, kterých jsme se pravidelně zúčastňovali a tím měli i větší
kontakt s občany Ledenic.
Za dobu působení naší ZO byli naši ledeničtí chovatelé několikrát
vítězi v celém sdružení OVS CHPH Č. Budějovice. Dá se říci, že
i v současné době naši členové úspěšně reprezentují městys Ledenice
špičkovými umístěními v celém sdružení Jihočeského kraje i v republikové soutěži.
Co je vlastně náplní činnosti ZO? Hlavní činností členů ZO je příprava svozového auta, zúčastňovat se závodů, pořádání výstav. Každý náš
člen odpracuje při této činnosti ročně průměrně 200 hodin. Pořádali jsme
již několik výstav OVS CHPH Č. Budějovice, při kterých si vyhodnotíme největší krasavce a nejúspěšnější holuby závodní sezony. Majitelé vyhodnocených holubů dostanou symbolické pamětní plakety a diplomy.
Protože průměrný chovatel poštovních holubů má na svém holubníku okolo 120 ks poštovních holubů, se kterými se zúčastňuje za sezonu
20 závodů, které měří od 200 do 1100 km (tj. například Bayreuth

240 km, Ostende 860 km atd.), je náš koníček dosti
náročný, jak na čas – což obnáší krmení, ošetřování, léčení a hlavně tréninkovou činnost, tak i
na finance. Máme upravené svozové auto,
které jsme si pořídili z vlastních peněz a
jeho režie v závodní sezóně (najede
20 000 km) je též dosti značná. Odměnou jsou nám pocity při návratu
našich holubů ze závodů. Holubi
jsou schopni zvládnout za dobrých
podmínek v jednom dni závody ze
vzdálenosti až přes 1000 km rychlostí
přes 100 km/h. Aby toto úspěšně zvládli, musí mít poštovní holubi tyto
základní vlastnosti: orientační schopnost, pevné zdraví, ale nejdůležitější je láska ke svému rodnému holubníku a hlavně vztah ke své rodině
– což je partner a potomci. Z tohoto vztahu vzniká silná vůle k překonávání všech nástrah vzdálené cesty. První reakce navrátivšího se holuba
po příletu na holubník je kontrola a pozdravení se svou rodinou a až
potom pití a potrava, byť byla cesta domů sebenamáhavější.
Věříme, že další chovatelská sezóna bude pro naše chovatele stejně
úspěšná, jako byly předchozí a že občané Ledenic nám zachovají svou
přízeň. Pokud jsem vám alespoň trochu přiblížil našeho koníčka, rádi
do našich řad přijmeme nové členy, kteří mají o chovatelství zájem.
Za ZO CHPH Ledenice Bohumil Vacek
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Rok od úmrtí pěvkyně Višněvské
Každoročně jako jednu z příloh dávám ke
kronice městyse Ledenice přehled o nejvýznamnějších událostech v ČR a ve světě v daném roce. Součástí bývá výběrový seznam
známých lidí, kteří opustili tento svět. V roce
2012 jsem mezi ně zařadil rovněž Galinu Višněvskou. Její jméno mnohým asi moc neřekne, maximálně usoudí, že šlo o nějakou
Rusku. Kdo to však byl? Čím byla významná?
Proč jsem ji do kalendária zařadil? A proč se
o ní s ročním zpožděním vůbec zmiňuji v Ledenickém zpravodaji?
Mnohé se vysvětlí, jakmile uvedu, že Galina Višněvská byla manželkou legendárního violoncellisty Mstislava Rostropoviče
(1927–2007). To už je jméno v Ledenicích
dobře známé. V našem městečku si nechal vyrobit nábytek a jeho návštěvy, které byly celkem čtyři, připomíná od roku 2007 pamětní
deska na školní budově.
Ale zpět k Višněvské. Ta u nás sice nikdy
nepobývala, ale Rostropovič vždy přislíbil, že
příště ji vezme s sebou. Nestalo se tak. Možná
za to částečně mohla její nepřístupnost kontrastující s otevřeností a komunikativností jejího chotě. Možná prostě v daném termínu byla
časově vázaná jinde. Tak jako tak škoda. Ledenice mohly mít v kolonce „významní návštěvníci“ další slavné jméno. Těšit nás alespoň
může, že určitě používala části nábytku, vyrobeného na přání manžela v tehdejším výrobním družstvu Ledenický nábytek. A protože se
jednalo o ložnici, vytane na mysl úvaha, že
ledenický otisk nesou potenciálně i jejich
dcery Olga a Jelena…
Kdo tedy byla Galina Višněvská? Narodila
se 25. 10. 1926 v Leningradě (dnes Petrohrad)

a zemřela 11. 12. 2012 v Moskvě. Patřila mezi
přední světové operní pěvkyně (sopranistky).
Vystupovala na všech slavných scénách – v
Metropolitní opeře v New Yorku, La Scalle
v Miláně, Královské opeře v Londýně, Národní opeře v Paříži, samozřejmě v moskevském
Velkém divadle. Zpívala, a nutno dodat, že nezapomenutelně, v mnoha všeobecně známých
operách jako je Aida, Evžen Oněgin, Figarova
svatba, Madam Buterfly, Toska či Traviata.
Šostakovič nebo Britten jí opery psali, jak se
říká, na tělo a Galina v nich tudíž hrála ve světových premiérách. Spolupracovala i s Rostropovičem, který ji doprovázel při komornějších
výstupech na klavír nebo za dirigentským
pultíkem s taktovkou v ruce.
Manželé společně odsoudili vpád vojsk
Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Vztah k našemu státu byl pro oba
osudový, protože v roce 1955 se v Praze viděli
poprvé, když se zúčastnili festivalu Pražské
jaro. Při snídani v hotelu přeskočila ona pověstná jiskra a láska na první pohled byla na
světě. Půl roku na to se konala svatba. Pro Galinu, které bylo 29 let, to bylo už třetí manželství po dvou nešťastných, uzavřených krátce
po sobě počátkem čtyřicátých let. Do třetice
všeho dobrého, říká známé české pořekadlo,
a v tomto případě se to splnilo, protože manželství dvou person hudebního světa 20. století
trvalo přes 50 let.
Dvojice hlasitě také kritizovala tehdejší sovětský režim a podporovala disidenty. Jejich
chata sloužila např. jako azyl spisovateli a rodinnému příteli Alexandru Solženicynovi,
který zde napsal valnou část svého stěžejního
díla Souostroví Gulag. Rostropovič dokonce

Když dítě nepřichází …
Prázdná kolébka znamená vždycky smutek. A přibývá
čím dál víc mladých párů, které by tak rády dítě s láskou
přijaly, jenže dítě nepřichází. Jak je najednou svět poblázněný! Jedni tolik chtějí, až si zoufají, jiní se příchodu dítěte na svět naopak zoufale brání, někteří se v dnešní době bohužel
dokonce dobrovolně rozhodují pro život s kariérou a bez dítěte.
A do toho mnozí, kteří na tom všem chtějí vydělat. Mnohé páry
se pak stěží v nabídkách orientují a jejich rozhodnutí jim přináší
v budoucnu neočekávaná trápení.
Proto Diecézní centrum pro rodinu přichází především s nabídkou informací o tomto tématu a připravuje
celodenní seminář na téma „Když dítě nepřichází“
23. 11. 2013 v Domě Emauzy na Klokotech od 9 do 15 h.
K přednáškám jsou pozvání MUDr. Taťjana Horká, rodinná terapeutka a nejbližší spolupracovnice významné psycholožky PhDr.
Jiřiny Prekopové s tématem Asistované reprodukce, Mgr. Darja
Tolknerová, vedoucí poradny pro pěstounskou péči a manželé Jana
a Jindřich Fenclovi, adoptivní rodiče s tématem adopce.
Přednášející nabídnou i možnost individuální konzultace.
Pro zájemce bude k dispozici rozhovor s knězem.
Dům Emauzy nabízí i nocleh pro účastníky, kteří to mají do Tábora daleko. Přihlaste se na http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/Kdyz-dite-neprichazi.html do dalších informací uveďte případný požadavek
na ubytování.
Budeme vděčni za vaše návrhy a připomínky, které rádi zohledníme v programu.
Prosím, pokud víte o lidech, kterých se tento problém týká, poskytněte jim informaci o naší akci.
-ap-

Rostropovič a Višněvská na fotografii z roku
1965 (foto: Stanley Wolfson, převzato z Wikipedie)
ze svých zahraničních cest přivezl tajně kopírku, na které se rozmnožovaly samizdatové
texty. Problémy na sebe pochopitelně nenechaly dlouho čekat. V roce 1974 Rostropovič i
Višněvská opustili SSSR, který je následně
zbavil státního občanství, a pobývali především ve Francii a USA. Návrat jim byl umožněn až po celospolečenských změnách
počátkem devadesátých let. To už Višněvská
nezpívala, s kariérou zpěvačky se rozloučila
v roce 1982. Nicméně se nadále angažovala
v charitativní činnosti (manželé např. založili
a spravovali Dobročinný fond na podporu
dětských léčebných zařízení v Rusku).
A v roce 2002 založila v Moskvě Operní centrum, nesoucí její jméno, skládající se ze školy
a divadla.
S použitím internetu zpracoval Mgr. Jiří Cukr,
kronikář městyse Ledenic

LOUČENÍ S LÉTEM

Znám místo kde žiju…?
S létem se tentokrát loučili Ohrazeňáci (děti, rodiče i babičky) v neděli
29. září procházkou k přírodní památce, která se nachází nedaleko vesnice na kraji lesa. Rostou zde pozoruhodné, chráněné a ohrožené rostliny – prstnatec májový, olešník kmínolistý, čertkus luční, různé druhy
trav a mnohé další. Mimo jiné se tu vyskytuje jedinečný soubor hmyzu,
který utváří přirozený ekosystém, například vzácný modrásek hořcový.
Jitka Svobodová
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V SEZÓNĚ 2013 MAJÍ ŽRALOCI DALŠÍ HISTORICKÝ ÚSPĚCH
V sezóně 2013 jsme hráli celkem 8 národních soutěží. Odehráli jsme 58 turnajů, 287 zápasů, 8 zimních a 3 letní soustředění.
Nejmenší teebalisté hráli 2. národní ligu a
tu jednoznačně vyhráli. Získali tak postup na
finálový turnaj o mistra ČR a zde obsadili
z 8 týmů krásné 6. místo. Celou soutěž a řadu
dalších přátelských zápasů i akcí pro rodiče
vedl nový trenér Michal Trtílek.
Žáci hráli také 2. národní ligu žáků. Touto
soutěží prošli rovněž jako jednoznačný vítěz.
Na všech hráčích bylo vidět postupné zlepšování všech dovedností. Největším problémem
však byl nadhoz. Stále chybí jistý nadhazovač
a soupeřům jsme schopni za zápas darovat až
10 tossů. Přesto všechno je vítězství v lize velký úspěch. Na finálovém turnaji jsme pak vybojovali výborné 5. místo! S žáky jezdil na
většinu akcí trenér David Vašíček.
Kadetky se kvalifikací propracovaly do extraligy kadetek - soutěže pro 5 nejlepších
týmů v ČR. Na žádném z turnajů ligy jsme nehrály v plné sestavě a celou soutěží jsme po- Tým žen
stupovaly bez jediného vítězství. Bylo však Horní řada zleva: Jaroslav Maron, coach, Tereza Pokorná, Zuzana Hoštičková, Barbora Hošjasné, že tato sezóna bude o sbírání zkušeností tičková, Denisa Józsová, Veronika Harenčáková, Natálie Kalousková
pro příští rok a jsme rádi, že kadetky mohly Dolní řada zleva: Alice Strnadová, Veronika Pecková, kapitánka týmu Jana Borovková, Michahrát s elitou ve své kategorii. Očekávání lepší- ela Pecková, Michaela Staňková, Veronika Čermáková
ho výsledku ve finálovém turnaji se však nekonalo. Hlavním důvodem byl opět nadhoz a
také řada chyb v obraně. Během roku ale bylo
znát zlepšování pálkařských dovedností, což
je slibné pro další sezónu. Na finálovém turnaji skončily kadetky na 6. místě. Kadetky vedla
na turnajích trenérka Hana Korčáková.
Kadeti letos také hráli nejvyšší soutěž ve
své kategorii - extraligu kadetů. Soutěží procházeli s různými výsledky a různou úrovní
hry. Nakonec vybojovali 3. místo v celoroční
soutěži a od finálového turnaje si slibovali zisk
medaile. Finálový turnaj extraligy kadetů se
odehrál letos v Ledenicích a poprvé tak měli
kadeti i své fanoušky na tribuně. Bohužel se
nám nepodařilo projít do finále turnaje přes
Painbusters Most, kdy v ranním nedělním zápase, který byl zcela klíčový, jsme těsně prohráli. Hned po tomto de- extraliga nehrála. Nutno říci, že nejvyšší česká soutěž je značně náročbaklu nás čekaly 2 zápasy za sebou a i v nich jsme nakonec prohráli. ná nejen hráčsky, ale také finančně. V polovině sezóny si hráči dokonce
Kadeti tak končí v sezóně 2013 na 4. místě v ČR. Trenéři Hana Korčá- dělali naději na play-off, nakonec se vše změnilo a Žraloci hráli s Kunovicemi play-out. Z něj vyšli vítězně v sérii 4:1. Tímto se tedy podařilo
ková a Jiří Korčák.
Dalšími soutěžemi, které jsme hráli, byly ligy juniorů a liga junio- pro Ledenice udržet nejvyšší českou dospělou soutěž i pro příští rok.
Trenérem je Jaroslav Korčák.
rek. V těchto soutěžích končíme na 5. a 6. místě po základní skupině.
Pravděpodobně nejsledovanější byla dospělá soutěž extraliga mužů.
Největším překvapením byl však zcela jistě tým žen, který se po loňZde byli Žraloci nováčky a ani v jižních Čechách se dosud softbalová ské kvalifikaci stal nováčkem 2. ligy žen. Zde si náš mladý tým, vedl
velice dobře a již postup do play-off 2. ligy byl mimořádným úspěchem. Žraločí ženy se však dostaly až do finále a to, v sérii 3:2, nakonec vyhrály! Ženy tedy strávily v 2. lize pouze rok a již míří mezi
českou softbalovou elitu! V sezóně 2014 budou Ledenice hrát jak mužskou, tak ženskou nejvyšší českou soutěž. Coachem žen byl Jaroslav
Maron.
Tolik stručně k výsledkům. Mám však ještě další poznatek. Protože
jsem se všemi týmy byla na několika turnajích, viděla jsem, že ve všech
kategoriích panovala velice přátelská týmová atmosféra a velká chuť
hrát a vyhrávat. Z toho mám opravdovou radost a věřím, že dobrý tým
je nejen základ úspěchu, ale i užitečná podpora v životě.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kdo se letos jakýmkoli způsobem podíleli na chodu a akcích ledenického softbalu – především městysu Ledenice, trenérům, rodičům, sponzorům a také fanouškům, kteří
letos určitě přispěli k výhrám v Sharks bay.
Hana Korčáková
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OHLÉDNUTÍ S HASIČI
První – za olympiádou
Ještě jednou srdečně děkujeme všem vám za možnost startovat na
Hasičské olympiádě. Třetí místo v běhu na 100 m s překážkami, 3. místo v požárním útoku a celkové 4. místo hovoří o tom, že družstvo nejelo
jen na drahý výlet, ale že obstálo i v mezinárodním měřítku
Městys Ledenice; EPIGON A, s. r. o.; SPH Elektro s. r. o.; Hitrádio
Faktor; Hroší prozatímní divadlo; Krajský úřad Jihočeského kraje; Budějovický Budvar, n. p.; Todorov nástrojárna s r. o.; Radek Šustr; Josef
Staněk - Hospůdka Na Hřišti; KLoM Ledenice; Moped klub Ledenice;
EGE, spol. s r.o.; JVPO, spol. s r. o.; Country Foters; Hasiči - Zvíkovské Podhradí, Vlastec, Záhoří, Novosedly, Jamný, Kluky, Chřešťovice,
Jehnědno, Albrechtice nad Vltavou,
Vrcov, Libín; Zahrádkáři Ledenice;
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická Vitoraz Ledenice; Robert Žahour; Jiří Janda; Milan Klein; GE
Money Bank a. s.; ZPMV ČR; Pojišťovna České spořitelny, a. s.,Vienna Insurance Group; Daniel Jindra Hospoda U Saláta; ČEVAK a. s.; VD
Ledenický nábytek; Marius Pedersen
a. s.; SDH Ledenice; všech třináct
účastníků závodů a všichni vy, kteří
jste se zúčastnili veřejné sbírky.
Nakonec ještě poděkování rodičům
3. místo – běh na 100 m
a blízkým za veškerou podporu.

Hasičská olympiáda – naše výprava

Druhé – za MČR v Mladé Boleslavi
23.-25. 8. se konalo MČR v Mladé Boleslavi. Družstvo bylo „omlazeno“ o dívky z dorostu. Přesto celkové 7. místo ze sedmnácti družstev
je jistým úspěchem. Děvčata z Ledenic byla nejlepší ze všech družstev
vyslaných Jihočeským krajem.

Hasičská olympiáda – medaile je doma

MČR v Mladé Boleslavi

Třetí – za soutěží mladých hasičů
Plamen
V kategorii mladších jsme měli dvě hlídky
pro Závod požární všestrannosti. Naši borci se
umístili na krásném 4. místě a mají tedy dobrou startovní pozici pro jarní kolo, které budou
opět pořádat hasiči ze Zalin.
Mgr. Vladislav Šesták

Hasičská olympiáda – bez vás by to nešlo

Soutěž mladých hasičů Plamen – start hlídky

Soutěž mladých hasičů Plamen – návrat hlídky

Hasičská olympiáda – závěrečný nástup
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Přehled kulturních pořadů
Ó 6. ROČNÍK FESTIVALU LED&ice 2013
Opět po roce bychom chtěli pozvat všechny milovníky rocku, na
6. ročník festivalu LED&ice 2013, který se koná v sobotu 9. 11. od
18.45 hodin v sále U Králů.
Fesťáček zahajuje první premiérová kapela sice z Prahy, ale na postu
baskytaristy s ledenickými kořeny – Ulzana. Po 2 letech se mezi nás
vrací AGAPEPE. Dále legenda, první rocková kapela na Budějovicku Fellows, od jejího založení uplynuly více než čtyři desetiletí. A
na závěr téměř domácí Spanilá jízda. Co nejsrdečněji Vás zveme,
přijďte si užít rockovou atmosféru.
Za pořadatele Věra a Karel Paškovi
Ó KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Středa 13. 11. a pondělí 25. 11., začátky v 17 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
Ó MARTINSKÁ ZÁBAVA VE ZBOROVĚ
Sobota 16. 11. od 20 hodin.
Ó ZVĚŘINOVÉ HODY – 22. 11. až 24. 11.
Srdečně zve Restaurace Na Plácku Ledenice.
Sobota 23. 11. hraje Country Fotr’s
Rezervace na tel. č. 387 995 231

DALŠÍ PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
AŽ 12. PROSINCE
Prosincové setkání se vzhledem ke konání Tradičního
ledenického Mikuláše uskuteční až o týden později, tedy
druhý čtvrtek v měsíci – 12. prosince 2013.
Téma: rok 1953 na Českobudějovicku
Kdy: čtvrtek 12. prosince 2013 od 18.00 h
Kde: společenský sál DPS

listopad 2013

TIP PRO VOLNÝ ČAS
Biotronik Tomáš Pfeiffer,
10. 11. od 15 h v Clarion Congress Hotelu
(Pražská tř. 14, Čes. Budějovice).
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. Na
závěr přednášek proběhne biotronické působení formou rozloučení.
Vstupné dobrovolné. www.dub.cz

UZÁVĚRKA
dalšího vydání
Ledenického
zpravodaje je

25. listopadu
2013.

PAVEL SLÁMA

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

MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY
LEDENICE NABÍZEJÍ:

PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 16,00

w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina
w hnědé uhlí, brikety

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.

GARANCE NEJVYŠŠÍHO PLNĚNÍ ZA ÚRAZ
v porovnání se všemi ostatními pojišťovnami
nabízí pouze ALLIANZ
ZAVOLEJTE A NA SPOLEČNÉ SCHŮZCE VYTVOŘÍME POJIŠTĚNÍ
ŠITÉ PRÁVĚ PRO VÁS.

Volejte: Pavel BLAŽEK, tel. 606 542 670, Ledenice
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Vážení občané,
v březnu letošního roku jsme převzali zavedenou a
dlouhodobě fungující Pohřební službu pana Vlastimila Poppa v Trhových Svinech. Dovolujeme si
uvést na pravou míru určité dezinformace, které se
v poslední době šíří a účelově poškozují dobré jméno
firmy Pohřební služba Záviš.
Rádi bychom ubezpečili všechny obyvatele, že ani
po změně majitele se na rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb nic nemění, naopak naším hlavním cílem
zůstává neustálé zkvalitňování služeb tak, aby byli
občané s našimi službami maximálně spokojeni.

11

Nový majitel, firma Pohřební služba Záviš,
s pobočkami v Českých Budějovicích, Prachaticích, Volarech a Trhových Svinech, kde jsme si
ponechali všechny zaměstnance PS POPP, zůstává na stejné adrese jako bývalá PS POPP, Školní 661, Trhové Sviny (bývalý areál Fruty).
Dále zřizujeme informační linku 725 856 131,
na které všem zájemcům poskytneme veškeré informace o našich službách v oblasti pohřebnictví.
Vaše firma Pohřební služba Záviš
(placená inzerce)
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Náměstí 70
373 11 Ledenice

Kadeřnictví dámské, pánské a dětské
Dárkové poukazy a vánoční balíčky MATRIX v prodeji.

Otevírací doba: PO, ÚT, ČT, PÁ 14.00–19.00 h
SO, NE
dle objednávek
Služby s vlasovou kosmetikou MATRIX zde provádí

Lenka Klečková, tel. č. 604 250 139
Těším se na Vás v salonu Freedom

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

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.

