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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 19. října
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o dílčím přezkumu hospodaření městyse Ledenice za období od
1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 provedeném ekonomickým odborem Krajského úřadu Č. Budějovice, oddělením přezkumu a metodiky
hospodaření obcí ve dnech 3. až 5. 10. 2016.
V rámci přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.; byla zjištěna chyba méně závažného charakteru,
která bude napravena přijetím následujícího opatření Rady městyse – viz usnesení
č. 148.
Rada městyse schválila:
 opravu zjištěné písemné chyby smluvní částky za propachtované pozemky v tabulce soupisu pozemků, která je přílohou smlouvy
o zemědělském pachtu, uzavřené dne 7. 1.
2016 s firmou Agra Zvíkov spol. s r. o. (pachtýř). Zjištěná písemná chyba bude napravena
v nové příloze, uvedením nájemného ve
správné výši 9.266,40 Kč (celková výměra
pozemků 4,6332 ha za cenu 2.000 Kč/ha)
v souladu s platným usnesením Rady městyse
Ledenice č. 2 ze dne 6. 1. 2016. Opravená příloha bude podepsána ve dvou vyhotoveních
oběma smluvními stranami a bude nedílnou
součástí smlouvy o zemědělském pachtu
uzavřené dne 7. 1. 2016.
 výsledek výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu na akci „Oprava místní
komunikace a sjezdů v osadě Zaliny“ ze
dne 19. 10. 2016 a doporučuje starostovi
s vybranou dodavatelskou firmou Dopravní stavby HP Bohemia s. r. o, Boršov
nad Vltavou uzavřít smlouvu o dílo s cenou ve výši 397.908,46 Kč bez DPH (nejnižší nabídková cena).
 převedení osobního automobilu tovární
značky Volkswagen transporter, RZ: TAK
16-92 s příslušenstvím k užívání pro SDH
Ledenice, IČ 65 048 571 na dobu neurčitou.
 na základě žádosti paní Jany Škorničkové
ze dne 13. 10. 2016 bezplatné užívání kulturního sálu „U Králů“ pro trénink tanečního kroužku ROSE v Ledenicích a to každé
úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Akce pořádané městysem Ledenice mají vždy přednost.

tel. č.: 387 995 357

Rada městyse projednala:
 žádost projektanta Ing. Milana Bicery o vyjádření k projektové dokumentaci pro
územní souhlas a ohlášení stavby „Novostavba RD na parc. č. 3646/2 a 3627/5, k. ú.
Ledenice“ (investor stavby Hana Jílková)
Rada městyse přijala tato stanoviska:
¯ konstatuje, že navržená stavba RD na pozemcích parc. č. 3646/2 a 3627/5, k. ú.
Ledenice je v souladu s platným územním plánem městyse Ledenice, který byl
schválen usnesením zastupitelstva č. 122
dne 9. 9. 2015,
¯ souhlasí s provedením stavby RD dle
předložené projektové dokumentace pro
územní souhlas a ohlášení stavby,
¯ souhlasí s připojením stavby na veřejnou splaškovou kanalizaci a veřejný
vodovodní řad a uložením obou přípojek do pozemku městyse Ledenice parc.
č. 4632/17,
¯ souhlasí s připojením pozemku parc. č.
3646/2 na místní pozemní komunikaci
III. tř. parc. č. 4632/17 v k. ú. Ledenice.
Tento souhlas městyse Ledenice nenahrazuje rozhodnutí o připojení na místní komunikaci, který vydává Silniční správní úřad –
Úřad městyse Ledenice jako samostatné
rozhodnutí.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 19. října
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu starosty o aktuálních záležitostech
městyse Ledenice a o činnosti Rady městyse Ledenice za období od 21. 9. 2016 do
5. 10.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavbu „Vodohospodářsky zabezpečená plocha na p. č.
193/15, k. ú. Ledenice“, které provedla firma IN-AL, Český Krumlov na základě příkazní smlouvy. Jako nejvhodnější nabídka
byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
720.476 Kč bez DPH od fir my Da vid
Borovka, Ledenice. Zastupitelstvo městyse
Ledenice pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na tuto zakázku s vybraným uchazečem.

Zapište si do diáøe…
Sobota 12.11. od 20 h
MARTINSKÁ ZÁBAVA
ve Zborovské Bumbálce
Neděle 27.11. od 18 h
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU − Zborov
Středa 30.11. od 17 h
KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ
A MŠ LEDENICE

Připravujeme na prosinec:
Čtvrtek 1.12. od 18 h
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
Neděle 4.12. od 17 h
TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA VE ZBOROVĚ
Pondělí 5.12. od 17 h
TRADIČNÍ LEDENICKÝ
MIKULÁŠ
Pondělí a úterý 5. a 6.12.
ADVENTNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVA
… a mnoho dalšího, více info na str. 12
 výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavbu „Chodník podél silnice II/14611 a III/14613
v Ledenicích“, které provedla firma IN-AL,
Český Krumlov na základě příkazní smlouvy. Jako nejvhodnější nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou 5.560.852
Kč bez DPH od firmy Stavitelství Ma tourek s. r. o., Rudolfov. Zastupitelstvo
městyse Ledenice pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na tuto zakázku s vybraným uchazečem a zajištěním stavebního
dozoru na tuto stavbu.
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě pro stavbu
„Ledenice, Zaliny – kanalizace a ČOV“
s Jihočeským krajem, prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje
Správy a údržby silnic Jč. kraje. Na pozemcích ve vlastnictví Jihočeského kraje parc.
č. 1450 a 1451/1 v k. ú. Zaliny bude bezúplatně zřízena služebnost inženýrské sítě,
a to právo uložení kanalizace, právo přístupu/příjezdu k ní, právo jejích oprav, kontroly, údržby, obnovy, výměny, modernizace
a případného odstranění. Pravděpodobný
průběh služebnosti je vyznačen ve výřezu
z projektové dokumentace, který je nedílnou součástí uvedené smlouvy.
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Pane starosto, po odbahnění rybníka Dolní Hradský proběhlo odbahnění i Horního
Hradského rybníka. Další práce tam stále
probíhají. Co se zde děje?
Při odbahňovacích pracích byl zjištěn havarijní stav kanalizace. Proto bude nad plánovaný rámec odbahnění provedeno zatěsnění
kanalizačních šachet v levém břehu rybníka a
zpevnění břehu kamenným tarasem.
Od srpna také probíhal čilý pracovní ruch
v lokalitě za školou. K vidění byly především
různé zemní práce. Za jakým účelem se prováděly?
Byly to práce spojené se základní technickou vybaveností dané lokality. Provedena zde
byla pokládka kanalizace (dešťové a splaškové) a vodovodního řadu včetně přípojek na
hranice parcel. Díky tomu bude možná vý- Horní Hradský
stavba rodinných domů na přilehlých stavebních parcelách, které jsou ve vlastnictví jak obce, tak i soukromých
vlastníků. Samozřejmě, pokud to je technicky možné, mohou se na vodovodní řad i kanalizační síť připojit i vlastníci již postavených domů.
Dočkáme se v dohledné době chodníku ke hřbitovu?
Doufám, že občany potěším. Již byla vybrána dodavatelská firma
Stavitelství Matourek a v průběhu listopadu jí bude předáno staveniště.
Dokončení je plánované na jaro roku 2017. Stavba bude ukončena
opravou povrchu komunikace po celé délce nového chodníku.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.

jk

INFORMACE Z KNIHOVNY LEDENICE
¢ STŘEDA 16. listopadu − DOVOLENÁ

Literární novinky

V ulici Dr. Stejskala se začne s výstavbou chodníku ke hřbitovu #$

Pro děti a mládež:
Ivana Peroutková

Anička ve městě
Anička a velikonoce
Ivanka Melounová
Strašidýlko Josífek
Zuzana Pospíšilová
Lumpíček a Rošťanda
Petra Braunová
Johana s dlouhýma nohama
Daniela Fischerová
Pohádky z Větrné Lhoty
Zuzana Pospíšilová
Johanka a malé prasátko
Marci Peschkeová
Káťa Líbezná – kovbojská princezna
Bengt Birck
Jojo – velká dobrodružství malého pejska
Metzber Wolfgang
Bagry, traktory a popelářské vozy
Joachim Krause
Bagr jede na stavbu
Nadja Fendrichová
Speedy – závodní autíčko
Valerie Thomasová
Čarodějka Winnie
Hana Marounková
Všechno nejlepší
J.K.Rowlingová
Harry Potter a prokleté dítě
Auta, vlaky, lodě a letadla – obrazová encyklopedie dopravních
prostředků
Pro dospělé čtenáře:
Jiří Březina
Polednice
Hana Marie Körnerová Dlouhá cesta
Jitka Ludvíková
Osvícení zoufalého muže
Pittnerová Vlasta
Milostné románky
Hana Whitton
Pamětí císařova antikváře
Melita Denková
Poslední láska Václava II.
Vlastimil Vondruška
Jáchymovští démoni
Radka Zadinová
Přežít svou smrt
Michaela Klevisová
Štěstí je zadarmo
Kristýna Pivodová
Kriminální případy ze Šumavy III.
Hana Marounková
Zhubnout a zbohatnout
James Patterson
Druhé líbánky
M.L.Stedmanová
Světlo mezi oceány

Lokalita za školou
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Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016
Výsledky hlasování za územní celky
Obec Ledenice – souhrnné informace
Okrsky
celkem zpr.
4

4

v%

Voliči Vydané Volební
v seznamu obálky účast v %

100,00

1 943

781

Odevzdané
obálky

40,20

778

Výsledky hlasování za územní celky
Obec Ledenice
Kandidátní listina
číslo název
1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net

Platné hlasy
celkem

v%

0

0,00

103

13,44

170

22,19

13 PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09

59

7,70

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

79

10,31

111

14,49

2 Občanská demokratická strana
12 Česká str.sociálně demokrat.

30 ANO 2011
35 Politické hnutí PRO 2016

2

0,26

37 Komunistická str.Čech a Moravy

73

9,53

38 JIHOČEŠI 2012

28

3,65

39 Strana soukromníků ČR

12

1,56

41 Národní demokracie

0

0,00

44 JIHOČEŠTÍ HASIČI

7

0,91

45 Moravané

0

0,00

49 NOVÁ GENERACE

5

0,65

54 DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU!

11

1,43

57 Strana zelených

13

1,69

62 Strana svobodných občanů

21

2,74

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

1

0,13

70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

4

0,52

27

3,52

0

0,00

38

4,96

2

0,26

78 Koalice SPD a SPO
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.
82 Česká pirátská strana
89 Úsvit - Národní Koalice

Nové dětské hřiště
Rády bychom jménem všech rodičů poděkovaly panu starostovi a
zastupitelstvu za to, že zrealizovali dětské hřiště, o které jsme pomocí
petice za rodiče malých děti žádaly.
Hřiště si již za svou krátkou dobu existence našlo hojný počet uživatelů a opomenout nelze ani péči s jakou se o hřiště starají a váží si ho.
Mimo jiné i to, že po sobě uklízejí hračky a přikrývají dětské pískoviště.
Díky i za rychlé oplocení dětského hradu, aby se předešlo případnému
úrazu.
Snad mohu říci za většinu rodičů, že nové hřiště, které poutá kolemjedoucí už ze silnice, se stalo oblíbeným místem dětí a ve slunečných
dnech jsou jeho prvky malými uživateli doslova obklopeny. Pohledy na
jejich rozesmáté obličeje jsou nám všem odměnou, že se dobrá věc
podařila a hřiště žije – dětským smíchem.
za ledenické matky Eva Lišková

Platné % platných
hlasy
hlasů
766

98,46

TŘEBOŇSKÝ HOSPIC
OTEVŘEL NOVÉ PROSTORY
Třeboňský hospic sv. Kleofáše se rozrostl. Slavnostní otevření rozšířených prostor domácí Hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni se
uskutečnilo v sobotu 8. října u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče. „S rostoucím zájmem klientů se rozrůstá také hospic. S pravidelně spolupracujícími dobrovolníky je nás v hospici již patnáct. Jsem
vděčná za prostory, které jsme získali od města Třeboň. Jsou pro náš účel
velmi praktické,“ vysvětluje ředitelka hospice Petra Brychtová. V nově
otevřených prostorách tak lidé najdou kontaktní místo hospice, sociální i
psychologickou poradnu, dobročinný obchůdek, půjčovnu kompenzačních pomůcek i zázemí pro personál hospice včetně kanceláře. „Plně podporuji tento druh sociálních služeb a jsem ráda, že i přes počáteční
problémy funguje třeboňský hospic již několik let. V současnosti jde o jedinou službu tohoto typu na Třeboňsku,“ popsala starostka města Třeboně Terezie Jenisová při slavnostním otevření nových prostor.
Otevírací doba kontaktního místa třeboňského hospice
Základní poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, dobročinný
obchůdek a hospicovou knihovnu lze využít každý den v týdnu po celou provozní dobu, doby odborných poraden jsou zvýrazněny zvlášť.
Pondělí
08–15
Úterý
08–12 odborné sociální poradenství
a poradna pro pozůstalé
12–15
Středa
08–17 odborné sociální poradenství
Čtvrtek
08–15 odborné sociální poradenství
16–18 psychologická poradna
Pátek
08–15
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, ul. Svatopluka Čecha 20
(vchod z ul. Na Sadech, vedle KC Roháč)
Světový den hospicové a paliativní péče se slaví každý rok v mnoha
zemích světa na všech kontinentech druhou říjnovou sobotu. Tématem
pro letošní rok bylo: Žití a umírání v bolestech – nemusí to tak být.
Uskutečnily se stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž smyslem je
zlepšit informovanost veřejnosti o práci v hospicích a finančně je podpořit a inspirovat k diskusi o tématu důstojného života až do jeho konce.
Podrobnosti o fungování třeboňského hospice mohou zájemci najít na
webu: hospic.kleofas.cz.
Petra Brychtová, ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše

Hrad – jedna z atrakcí dětského hřiště pod Laznou
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ZE ŠKOLY

25. 10. se druhá třída proměnila v pohádkový
svět. Všechny pohádkové bytosti celý den provázela vodnice Žbluňkalka, která zadávala
pohádkové úkoly. Všichni je úspěšně splnili
a získali sladkou odměnu.
R.K.

Netradičně oděni ve strašidelných kostýmech přišli i žáci třetí třídy. Během vyučování si zvládli
rozsvítit vlastnoručně vyrobené lucerničky, povědět si o halloweenské legendě a ještě si užít tanec za doprovodu strašidelných písní.
K. V.

Informace o státních přijímacích zkouškách pro rok 2016/2017
V letošním školním roce dochází k zásadním změnám v přijímání
žáků na střední školy s maturitní zkouškou, proto vám chceme tuto
skutečnost přiblížit a podat základní informace.
Státní přijímací zkoušky jsou organizovány MŠMT skrze svou
agenturu CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je tedy předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní
zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky.
Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté
studijní obory.
Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech a
dvou termínech náhradních (pakliže by se uchazeč neumístil ani
v jednom z řádných termínů).
Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou
v následujících dnech:
První řádný termín – čtyřleté obory
12. dubna 2017
První řádný termín – šestileté a osmileté obory
18. dubna 2017

Druhý řádný termín – čtyřleté obory
19. dubna 2017
Druhý řádný termín – šestileté a osmileté obory
20. dubna 2017
První náhradní termín
11. května 2017
Druhý náhradní termín
12. května 2017
Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou
zkouškou a obory vzdělání s výučním listem, též se netýkají uměleckých škol, na které se vykonávají talentové zkoušky (2. 1. a 15. 1.
2017), ani konzervatoří (zde talentové zkoušky 15. 1. a 31. 1. 2017).
Na tuto zásadní změnu ve vzdělávacím systému a přijímacím řízení na SŠ se snaží aktivně reagovat i naše Základní škola. Specifická
forma testových úloh, která je v souladu s RVP (Rámcový vzdělávací
program), je průběžně zařazována do výuky v jednotlivých ročnících.
K dosažení komplexní přípravy tak, jak jí současný systém vzdělávání a přijímání na SŠ nastavuje, je však nevyhnutelná i domácí příprava
korespondující s přípravou ve škole.
Mgr. Kateřina Vondrová
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V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V naší školce už je zase veselo! Děti se po
prázdninách vrátily do připravených tříd mezi
staré kamarády. Vypověděly si všechny prázdninové zážitky a poznaly nové kamarády. Jsou
zpět, aby si mohly hrát, cvičit, zpívat, tvořit,
dozvídat se o světě, o životě, o kamarádství,
o dospělých, o tom jak se chovat k sobě navzájem a k sobě samým.
Abychom se spolu ve školce měli pěkně a
bezpečně, provází nás symbol srdíčka, pusinky, košťátka, želvičky a ouška. A co pro
nás vlastně znamenají?
Symbol srdíčko znamená, že se máme navzájem rádi. Kamarádíme spolu. Hezky se
k sobě chováme a všichni si pomáháme.
Symbol pusinka, že se pozdravíme, poděkujeme, poprosíme a mezi sebou používáme
jen hezká slova.
Symbol košťátko nemůže mít jiný význam,
než že si po sobě uklízíme, udržujeme pořádek
ve svých věcech, ve třídě, i v šatně.
Díky symbolu želvičky víme, že ve školce
neběháme, neskáčeme, nedivočíme, nestrkáme se, protože nechceme ublížit sobě, ani ostatním.
A v neposlední řadě jedním z důležitých
symbolů je symbol ouška, kdy víme, že nekřičíme. Nasloucháme si, neskáčeme si navzájem do řeči.
Pro nás, paní učitelky, je prioritou, aby čas
prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí,
příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a
spolehlivých základů do života a vzdělávání.
Podzimní měsíce utíkají jako voda, dny se
krátí, sluníčka už je pomálu. V měsíci září
jsme si spolu povídali, seznamovali se, zvykali si na sebe navzájem, na prostředí, na společné soužití. Díky příznivému počasí jsme
hodně času trávili venku, na zahradě mateřské
školy.
V měsíci říjnu jsme poznávali práce na zahradě, na poli, to jak se příroda halí do barev a
jakými změnami prochází. Pekli jsme jablíčkové dobroty, zhlédli jsme Černobílou pohádku divadla KOS a v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“ nám žáci 4. třídy ZŠ chodí
číst pohádky a my jim za to moc děkujeme.
Teď už nás pomalu čekají přípravy na čas
adventu, na Mikulášskou nadílku a na příchod Ježíška. Přejeme hlavně dětem radost
v nadcházejících dnech a málo shonu nám dospělým.
Za kolektiv dětí a učitelek mateřské školy
Ivana Martínková

Děti ze třídy Ježků pečou muffinky

Třída Sluníček peče z jablíček

Třída Pejsků se raduje z podzimní přírody

Koťátka si hrají Červenou Karkulka
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Vítání občánků
V úterý 4. října se konalo další vítání občánků do života. Tentokrát, z důvodu probíhající
rekonstrukce budovy radnice, v náhradních
prostorách sálu U Králů. Pozvánku obdrželo
šestnáct rodičů nových miminek. Vítání se nakonec zúčastnilo 14 miminek s maminkami,
tatínky, sourozenci a dalšími příbuznými.
Nové občánky přivítala zastupitelka Jaroslava Žaludová. O hudební vystoupení se jako
vždy postarali žáci ZUŠ Ledenice pod vedením paní učitelky Aleny Špatné a pana učitele
Petra Špatného.

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci listopadu oslaví své jubileum
70 let
Blanka Koblasová
Jaroslava Dvořáková
80 let
Josef Jindra
Helena Chocová
83 let
Stanislav Duda
Karel Tůma
84 let
Jaroslav Korčák
85 let
Jarmila Pavlásková
Božena Pavlíková
88 let
Eliška Bendíková
90 let
Růžena Nechanická

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

Na fotu zleva: Tereza Prokopová, Ledenice; Dominik Heřman, Ledenice; Rozálie Vávrová,
Zaliny; Daniel Kořínek, Ledenice; Sofia Černá, Ledenice; Jiří Kohout, Ledenice; Marek Šimčík,
Ledenice

Na fotu zleva: Tereza Krofiková, Lukáš Krafl, Matyáš Čížkovský, Adam Hruška, Natálie
Trojáková, Marek Šesták a Pavel Slach. Všechny děti jsou z Ledenic

GRATULACE
¡ Dne 22. října oslavili výročí zlaté svatby, padesát let společného
života, manželé Magdalena a Zdeněk Vitouškovi.
¡ Diamantovou svatbu, která se slaví po šedesáti letech, oslavili
27. října Věra a Miloslav Tomandlovi.
Starosta městyse Jiří Beneda navštívil oba manželské páry s malým
dárkem a přáním.
S gratulací se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje a do
dalších společně prožitých let přeje hodně zdraví, pohody a životního
optimismu.
redakce LZ

ZLATÁ SVATBA
Dne 8. 10. oslavili manželé Vlasta a Bohuslav Šímovi z Ledenic výročí zlaté svatby. S přáním všeho nejlepšího, spokojenosti a především
pevného zdraví zavítal k Šímům i starosta Jiří Beneda.
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Mobilní telefon – adventní zamyšlení
Mladý muž, tak 16 let, mobilní telefon
v ruce, kapuca stažená do čela. Máte chuť se s
ním bavit, ale neustále přitom kutí cosi na mobilním telefonu.
Kdysi snad platilo, že nejlepším přítelem
člověka je pes. V dobách rytířského ideálu to
byl kůň. V dobách o něco pozdějších snad kniha. A co dnes? Když tak sleduji lidi kolem
sebe, od těch nejmenších k těm největším, tak
mi pomalu začíná docházet, že je to mobilní
telefon. Ano, neustále s námi. Vyžaduje naši
pozornost a péči, jakmile ho chvilku necháme
bez dozoru, začne vřískat, když se o něj nezajímáme a nezajistíme přísun elektřiny, je to ještě
horší.
Slovo advent znamená, jak dobře víme,
Příchod. Příchod toho, který je opravdu naším
nejlepším přítelem. Možná bychom mohli ob-

čas vzhlédnout od mobilního telefonu, snad
bychom ho mohli na chvilku vypnout a podívat se na toho, který přichází. Nevyžaduje si
naši pozornost, neřve, když se s ním nebavíme. Dokonce nebudeme před kamarády
„mimo“, když si ho nevšimneme, spíše naopak. Ale má výhody, které mobil, i-pod, či
mobilní komunikátor nemá. Nikdy nezestárne,
nikdy mu nedojdou baterky, nikdy se nám „nerozbije“. A to hlavní, je osobou, ne trapnou
věcí, kterou ovládáme tlačítky či dotykem. Je
tím, který chce s námi mluvit, který chce vstupovat do našeho života. Není fikcí her a krásných obrázků, ale realitou. Co více je naším
Stvořitelem a Pánem. Dokáže komunikovat
najednou se všemi lidmi a nikdy nepřetíží sítě.
Chce mluvit se mnou, protože kvůli mně přichází. Nejsem pro něj jeden z mnoha, ale tím,

Ledenická farnost připravuje
Ó Od středy 9. 11. budou bohoslužby v týdnu od 17.30 a budou na faře
Ó 20. 11. v 9.30 Slavnost Krista Krále, poslední neděle církevního roku
Ó 26. 11. v 16.30 P. Ondřej Urbisz − žehnání adventních věnců
u kašny v Ledenicích
Ó 27. 11. v 9.30 1. neděle adventní
Aktuální informace naleznete na www.ledenice-farnost.cz

Dva roky předsednictví
v Komunitní škole Borovany
Od září 2014, kdy jsem přebírala předsednictví v Komunitní škole,
jsem nevěděla, co taková pozice vše obnáší. Kromě jazykových kurzů
se nám podařilo otevřít i kurzy salsy, lesní pedagogiky a také jste nás
mohli vidět na velikonočních dílnách, na Hody s plody podzimu. Pravidelně nás navštěvuje Petr Stupka a jeho lekce vaření jsou pokaždé plně
obsazeny. I příměstské tábory, které jsme letos poprvé měli ve dvou termínech, se těšily velké přízni. Pokud se mohu vrátit do roku 2015, tak
jsme měli cyklus přednášek „Krásná v každém věku“, přednášky na
téma „očkování“ nebo „první pomoc při úrazech“. Akcí, které jsme pro
Vás připravili, bylo opravdu mnoho. A moc mě těší, že i Univerzita třetího věku, je také stále v počtu studentů větší a větší. Za mě musím říci,
že dva pěkné roky na pozici předsedkyně, byly velice inspirativní, náročné, radostné, ale především to byla velká zkušenost. Novou předsedkyní KŠ se stala Veronika Zemanová. Tímto jí přeji pevné nervy a
mnoho úspěchů.

Pro tento školní rok jsme si pro Vás připravili
„Jógu“ (další hodina bude v neděli 13. 11.)
Lesní pedagogika bude 25. 11. od 15 h.
Kurzy se nám také rozběhly a to nás velice těší. Především kurzy RJ a
ŠJ, které jsou také otevřeny.

Dále jsme si pro vás připravili:
Malování pro děti mladšího školního věku
¡ práce s různými výtvarnými technikami s přesahem do arteterapie,
¡ rozvoj výtvarných schopností a dovedností dětí,
¡ zaměření na rozvoj a usměrnění kreativity dětí mladšího školního věku.
Tento kurz bychom chtěli zařadit do naší nabídky. Témata prvních
4 lekcí jsou − Maluji sám sebe, podzimní strom, masky a betlémská scéna. Cena 4 lekcí je 400,- za dítě. První lekce by byla 11. 11. v 15 h. Pokud
vás tato nabídka oslovila, můžete se hlásit na ksborovany@gmail.com.
Tímto bych také ráda poděkovala borovanskému panu starostovi
Jenknerovi, paní Hluštíkové za ochotu nám pomoci a především za jejich profesionalitu. Jsem moc ráda, že jsou to lidé na svých místech.
Děkuji i studentům a příznivcům KS. Velice si toho vážíme a jsme za to
moc rádi.
Jana Boušová

koho volá jménem. Něco po mně chce, něco
konkrétního. Měl bych zvednout hlavu, otevřít uši i oči a ptát se proč vlastně přichází a co
po mně chce. Můžu si být jistý, že Jeho odpověď změní můj život více než i-pod od
„Meka“. (převzato z www.apha.cz).
Přeji vám všem pokojný advent, a pokud
chcete požehnat adventní věnce, přineste si ho
ke kašně v sobotu 26. 11. 2016 v 16.30.
Poláček Pavel, jáhen

Diecézní centrum pro rodinu
připravuje a doporučuje…
Jak se nám spolu světem šlape – setkání pro
„služebně“ mladé manželské páry, které měly
svatbu v roce 2015. Bude se konat v sobotu
12. 11. v Českých Budějovicích. Zveme mladé
manželské páry, které se připravovaly na sňatek
nejen v DCR, ale i ve farnostech.
Přihlásit se můžete na http://dcr.bcb.cz/udalosti
Akci chystáme poprvé, do programu můžete přispět svým přáním, které event. poznamenejte do přihlášky.
10. adventní víkendové setkání rodin v klášteře na Nových Hradech s vojenským kaplanem P. Janem Böhmem. Dodržíme obvyklé
schéma dopolední přednášky zvlášť pro rodiče (během ní je zajištěno hlídání dětí), odpoledne bude následovat program pro všechny
účastníky včetně dětí. Čeká Vás ticho a zastavení v prostorách kláštera, ale i program pro celou rodinu šitý na míru adventnímu času.
Přihlásit se můžete již dnes na http://dcr.bcb.cz/udalosti
Více informací o našich akcích a ohlasech na ně naleznete na
webových stránkách www.dcr.bcb.cz nebo na t. č. 731 402 981.

ZO SPCCH BOROVANY − LEDENICE
V listopadu oslaví své krásné 65. narozeniny naše členka paní
Danuše Havlíčková z Ledenic, nyní z Č. Budějovic.
Přijměte přáníčko od členů:
Milá Danuše, není přece naší vinou, že nám roky tak rychle plynou.
Mějte vždy úsměv na tváři, nemyslete na stáří.
¡ Změna na plavání do Gmündu!
Jedeme až 16. listopadu, jinak vše beze změn.
¡ Zveme na mikulášskou a vánoční výstavu v sále „U Králů“.
Pondělí 5. 12. 9−19 hod.
Úterý 6. 12. 9−18 hod.
Výstavu pořádáme společně se ZŠ, MŠ a ZUŠ Ledenice
a RC Ledňáček.
Přijďte i posedět při kávě, čaji či grogu s domácím pečivem.
Těšíme se na Vás!
¡ Nabídka pobytových zájezdů:
Slovensko Podhajská 27. 5. − 3. 6. 2017
Chorvatsko Pirovac
14. 6. − 23. 6. 2017
Veškeré informace podá paní Himlová, tel. 724 771 343.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová předsedkyně
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Dýňování v Zalinech
Podzimní prázdniny jsme dětem zpestřili
dýňováním. Ve čtvrtek 27. 10. jsme dlabali a
vyřezávali dýně všech velikostí a tvarů a všem
se povedli originální dýňové obličeje. Dýně
jsme vystavili na návsi a po setmění si v nich
děti zapálily svíčky. Nechyběly ani dýňové
hody. Opět jsme si pochutnali na vynikajících
dobrotách. Děti ještě dostaly za odměnu sladké balíčky a nám dospělým byl odměnou
pohled na vyzdobenou náves.
Markéta Viktorová

Úkoly
Když jsem chodívala do školy,
musela jsem dělat úkoly,
ty některé i docela ráda,
jiné zase viděly má záda.
Nejraděj měla jsem básně
od Jaroslava Seiferta.
Ty do hlavy šly mi samy, krásně.
Nitka se kladla vedle nitky,
před očima létaly mi mžitky
a toužila jsem vidět dálky,
co nad hlavami jiskřily.
Touha mě zvedla od zahálky,
mé oči leccos spatřily.
S básníkem souhlasím teď v stáří,
že naše oči nejvíc září
v klidné krajině domova.
Možná, že tak zní úmluva.
Je to radost i trampota.
Znovu si pročítám Seiferta.
Z pera ledenické obyvatelky Anny Kaucké

V Ohrazeníčku to v sobotu
8. října zavonělo bylinkami
Druhou říjnovou sobotu jsme během kurzu na Domácí výrobu bylinné kosmetiky naši hasičárnu provoněly bylinkami na všelijaké neduhy a rány. Přijela k nám Růženka Vinciková z Prachatic a ukázala nám
velké množství čerstvých bylin a pověděla nám o nich mnoho zajímavého – např. na co se používají, jak se suší a jak dále zpracovávají, také
které byliny se mohou používat pravidelně a které jen krátkodobě při
potížích. Poté jsme společně vyrobily hojivý krém, měsíčkový balzám
na rty a balzám na bolavý nos, který upotřebíme obzvláště v těchto
sychravých podzimních dnech. Kurz pro 14 účastnic proběhl díky podpoře městyse Ledenice.
Helena Jaloševská (Ohrazeníčko)
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ZE ZBOROVA
Veteráni ve Zborově
„Poslední kolo Pepy Kováře“
28. září se ve Zborově konalo setkání majitelů historických vozidel. Již po několikáté během uplynulých let nás oslovil pan Pavel
Hartl, jakožto předseda VCC a navrhl, že by
letos zavítali do Zborova se svými vozidly.
28. 9. se tedy od nás startovalo Poslední
kolo Pepy Kováře. Jedná se o tradiční poslední
projížďku sezony. Okolo 10. hodiny se z různých směrů začaly objevovat první motocykly
a automobily, které byly vyrobeny dávno před
tím, než se kdokoli z nás narodil. Pro parkování a prohlídku těchto krasavců byl vyhrazen prostor před hasičskou
zbrojnicí, která se pro tuto akci proměnila ve stánek s občerstvením pro
návštěvníky a přihlížející (poděkování mladým hasičům ze Zborova za
pomoc s realizací).
Byl krásný slunečný den, že i majitelé kabrioletů sundávali plátěné
střechy. Vzduchem se nesla swingová muzika, která ještě více okořenila tento skvělý zážitek.
Před Zborovskou Bumbálkou připravil ukázku dravců místní sokolník Milda Vondruška, který povyprávěl o výcviku a životě dravců
a s tím, kdo měl zájem, zhotovil fotografii s historickými vozidly.
Po obědě a po kávě, při které si účastníci popovídali o svých miláčcích, se vydala kolona směrem na Mladé, Trhové Sviny, Borovany
a přes Ledenice do Zvíkova.
Za zmínku stojí, že do Zborova dorazilo i vozidlo Hillman, které
kdysi vlastnil tehdejší občan Zborova pan Půbal, který měl později
v 50. letech v Ledenicích autodílnu.
Nejstarší historické vozidlo, které zde bylo k vidění Riley 9 z roku
1929 a nejstarší moto – Praga 500 BD se sidecarem 1930. Jsme potěšeni, že spolupráce s VCC ČB a Zborovské Bumbálky je udržována ve
velice přátelském duchu a že Zborov často navštěvují.
Za Zborovskou Bumbálku Václav Voharčík

VOLEJBAL

Tělovýchovná jednota Zborov uspořádala 21. srpna druhý ročník
turnaje v plácané. Patronem turnaje byl p. Levý, který tento den slavil
narozeniny. Turnaj se skvělými lidmi a za krásného počasí se nám opět
vyvedl. Po výborných zápasech bylo krásné, že zvítězil hlavně ten, kdo
se zúčastnil, a to bylo super.
Budeme se opět těšit za rok.

FOTBAL
I ve Zborově se místní fotbalový klub dočkal konečně důstojného zázemí pro střídající
hráče. Už neděláme ostudu. Tímto bych chtěl
poděkovat vedení městyse Ledenice, p. Hronkovi, p. Václavu Sedlákovi a všem ostatním,
kteří nám s výrobou a usazením na hřišti
pomohli. Ještě jednou děkujeme.
předseda TJ Zborov Jiří Holeček
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HISTORICKÝ ÚSPĚCH
LEDENICKÉHO SOFTBALU!
Sezóna 2016 se do historie ledenického softbalu zapíše jako mimořádně úspěšná! A to díky třem skvělým výsledkům. Poprvé získali muži
v extralize medaili – bronzovu, ženy získaly svou první extraligovou
medaili – stříbrnou a junioři se stali mistry ČR 2016! Tím se Ledenice
stávají nejúspěšnějším softbalovým klubem v ČR v roce 2016. Zatím
pouze velkému pražskému klubu Eagles Praha a Žralokům Ledenice se
podařilo v jednom roce získat v ženách i v mužích extraligové medaile.
Ledenice mají proto mimořádný důvod k oslavám.

Zde jsou další výsledky sezóny 2016:
Týmové úspěchy:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Český pohár mužů – 3. místo, tým muži A
Český pohár žen – 7. místo, tým žen A
2. liga muži – 6. místo, tým mužů B
3. liga žen – 4. místo, tým žen B
Eurolegue 2016 – mezinárodní soutěž – 6. místo, tým ženy B
2. liga kadetů – 1. místo a 8. místo na finálovém turnaji o mistra ČR
2. liga žáků – 2. místo a 8. místo na finálovém turnaji o mistra ČR
Extraliga teeball – 4. místo a 7. místo na finálovém turnaji o mistra ČR
Stříbrný superpohár v teeballu – 1. místo

Zleva nahoře − coach Aleš Pavel, Tereza Pochobradská, Týna Matiášková, Eliška Kotoučková, Michaela Regnerová, Natálie Kalousková,
Marie Zelenková, Lucie Petrásková, coach Miroslav Matuna, coach
Jan Beneš
Zleva dole − Miluše Hradská, Michaela Staňková, Michaela Pecková,
Jana Borovková, Veronika Pecková, Martina Lackner, Petra Šmejkalová, Veronika Čermáková

Individuální úspěchy:
¡ Jakub Hajný, Jonáš Hajný, Marek Volf − 7. místo na Mistrovství
světa juniorů v softbalu s národním týmem ČR (Midland, USA)
¡ Jaroslav Korčák − trenér národního týmu juniorů ČR a trenér
národního týmu mužů ČR v softballu, účast na MS juniorů 2016
¡ Jonáš Hajný – Talent jihočeského kraje – ocenění
¡ Veronika Pecková − 9. místo na Mistrovství světa žen 2016
v softbalu s národním týmem ČR (Kanada)
¡ Michaela Staňková, Michaela Regnerová – 3. místo na Mistrovství
Evropy juniorek 2016 s národním týmem ČR (Španělsko)
¡ Michaela Pecková, coach Aleš Pavel – 3. místo na Mistrovství
Evropy juniorek do 23 let s národním týmem ČR (Pardubice)
¡ Patrik Kopečný, Jiří Korčák, Petr Frejlach, Jaroslav Breník
− mistři Evropy! ME mužů 2016, (Itálie)

Další aktivity sezóny 2016:

Čtyři halové předsezónní turnaje, mládež a ženy
Zleva nahoře − Jaroslav Breník, Facundo Carril, Petr Frejlach, Jan
týmy mužů A a B předsezónní turnaj Holandsko
Borovka, Jakub Hajný, Martin Turek, Jiří Korčák, Kryštof Effenberk
Každý tým několik zimních a letní soustředění
Zleva dole − Fede Eder, Tomáš Kala, Viktor Chuchma, Filip Fyrbach,
Letní soustředění na Hluboké nad Vltavou společně
Patrik Kopečný, coach Jaroslav Korčák
s roztleskávačkami Sharks
¡ Uspořádání jarní ligy ve slowpitchi pro
veřejnost – celkem 7 týmů
¡ Vznik ledenického Sharks bay klubu
¡ Přívesnický tábor 2016
¡ Dokončení a slavnostní zahájení provozu
v novém clubhausu
¡ Čtyřměsíční pobyt v Ledenicích dvou
reprezentantů národního týmu Argentiny
¡ První hostující hráčka z Lince za ženy A –
Martina Lackner
¡ Celoklubová dopalná
Činnost klubu je dnes již opravdu rozsáhlá.
Za vším stojí obrovská práce všech, kdo se
v klubu angažují − trenérů, coachů, hráčů, rodičů. Jsou za tím tisíce hodin, které strávíme
na hřišti a v tělocvičně nejen v Ledenicích, ale
po celé republice. Dále také dnes již nemalé finance, které musí každý hráč do sezóny zainvestovat. Tímto všem děkuji a děkuji také za
krásnou a úspěšnou sezónu! Tím nejdůležitějším pro nás zůstává podpora městyse Ledenice, díky které máme skvělé zázemí pro
naši činnost a můžeme tak nejen rozvíjet Zleva nahoře − Petr Borovka, David Vašíček, Vojta Sobotík, Václav Bureš, Marek Volf, Ladiklub, ale také propagovat jméno městysu po slav Bártík, Ondřej Šíma
celé republice i mimo ni. Velký dík!
Zleva dole − Martin Turek, Jakub Hajný, Jonáš Hajný, Jiří Pivnička, Patrik Jech
Hana Korčáková Dole coach Jaroslav Maron
¡
¡
¡
¡
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S dobrým pocitem
Jaký byl průběh právě skončené
modelářské sezóny?
S přicházejícím jarem se mění život i v dílně lodních modelářů. Někdo ještě finišuje na
detailní práci na modelu své lodi, jiní už se těší
na první zkušební vyplutí. Takto je tomu skoro
každý rok. Potom odstranění mechanických
závad a dokončení příprav na soutěžní sezonu.
Věděli jsme, že ta letošní bude od samého začátku dost náročná. Model musí být dokonale
vybaven dle stanovených pravidel, a jak říká
vedoucí, doslova „vyšperkován“, aby nedělal
ostudu majiteli, ani klubu. Prostě, musí to být
dobrá vizitka a jistota pro modeláře. Letos se
začínal formovat nový kolektiv. Loňský mistr
už za juniory nestartoval a tak bylo velikou neznámou, zda se nám podaří obhájit titul mistra
ČR. Mimo žákovské a veřejné soutěže nás čekalo pět nejdůležitějších seriálových soutěží.
Dvě soutěže v Bělči pod Orebem, dvě v Borovanech a ta poslední s vyhlášením mistra ČR
v září v Duchcově. V této chvíli máme již vše
za sebou.
Na první dvě soutěže do Bělče pod Orebem
vyjel omlazený tým bez nemocného Dominika Juhasze. Na seriálových soutěžích v naší
kategorii bojovalo o medaile přes třicet juniorů. Změny v našich řadách brali soupeři zřejmě s ulehčením. My však byli rozhodnuti
zadarmo nic nedat. A povedlo se. Z Bělče jsme
odjížděli se slušným zápočtem. V první soutěži byla první tři místa naše a ve druhé to bylo
třetí, páté a šesté místo. Silně bodovali Karel
Fyrbach, Petr Čech, Ondřej Bodžár a Petr
Šíma. Všichni ostatní se umístili v první polovině. I v kategorii F4C plovoucích plastikových maket jsme byli v čele. A to nás rozhodčí
ani trochu nešetřili. Dokonce si pochvalovali
naši kolektivní kázeň. Volný čas jsme využívali ke sportovním hrám a to pěkně dalo dohromady obnovený kolektiv. Trochu stínu
v nás zanechala událost, kdy se nám v noci
vloupal do ložnic zloděj a podařilo se mu odcizit poměrně vysokou částku peněz. Ráno jsme
zjistili, že se takto nepodepsal jenom u nás.
Pro příště bude nutná větší opatrnost. Policii se
bohužel nepodařilo pachatele zajistit. Následovaly dvě soutěže v Borovanech a navíc se
zde jelo ještě žákovské mistrovství ČR. Výhodu pro nás byla krátká vzdálenost. Tady se
k nám již přidal uzdravený Dominik Juhasz a i
když mu scházely první dvě soutěže, silně nás
jako kolektiv svým výsledkem posílil. I tady
prvenství bylo naše (Dominikovo) a pět modelářů z Ledenic se umístilo od prvního do osmého místa. V rekapitulaci bylo po čtyřech
soutěžích šest Ledeňáků v první desítce. Byly
tam skulinky a těsné výsledky se soupeři, a tak
se dal tušit veliký boj na poslední páté soutěži
v Duchcově. Tam se vždy těšíme do místní
pizzerie na veliký sortiment skvělé pizzy.
Rybník Barbora již známe zpaměti a víme, že
jeho vody umí být pěkně zrádné a náročné.
Také na to někteří z nás doplatili. Překvapil
však Dominik dalším prvním místem, a tak se

i pouze se třemi soutěžemi stal mistrem ČR
a také skokanem roku. Hned za ním skončili
Karel Fyrbach a Ondřej Bodžár. Čtvrté, páté
a šesté místo jsme přenechali ostatním a v první
desítce se ještě udrželi Matěj Sedmík sedmé
místo, Jakub Svoboda osmé místo a Petr Čech
desáté místo. Velikým překvapením je i mladičký Jakub Svoboda.
Obhájili jsme titul mistra ČR a z pěti míst
v reprezentaci na mistrovství světa získali tři
místa plus dva náhradníky. Tady je ovšem
pro juniory veliký háček. Mistrovství světa se
jede v roce 2017 v Polské Ornetě − na severu
u ruských hranic, vzdálenost kolem 900 km.
Dopravu si každý zajišťuje sám a junior musí
mít sebou zákonný doprovod. Pro rodiče to
znamená deset dní z dovolené a vysoké náklady. Určitě reprezentovat budeme, ale v jakém
počtu ještě nevíme.
Rozhodně máme za sebou pěknou sezonu,
počasí nám vždy přálo a o pěkné zážitky nebyla nouze. S finančními náklady nám pomáhá
i městys Ledenice a sponzoři, a tak je možné
celoročně zapojovat do této náročné činnosti i
více dětí.
Ještě je třeba zmínit žákovské mistrovství,
kde jsme sice nebyli první (nemusí tak vždy
být – jak poznamenal jeden z rodičů z Č. B.),
ale potom už to šlo plně za sebou. Druhý byl Jakub Svoboda a Dominik Juhasz, třetí Petr Šíma,
čtvrtý Karel Fyrbach, pátý Richard Kadlec a
sedmý Jan Klečka.
Naše oblíbená podzimní soutěž v Ledenicích o živou posvícenskou husu, metrový salám a piráta roku dopadla tak, že husa nám
uletěla do Třeště, salám zůstal u nás a pirátem
roku se stal náš Petr Šíma.
Občas dostávám otázku, jak to děláme, že
držíme delší dobu dobré výsledky a reprezen-

tujeme i na těch nejvyšších postech. Možnost
dobře pracovat musí dát i dobrý výsledek. Nikde v republice nemají děti tak dobře vybavenou dílnu speciálními modelářskými nástroji a
nářadím značky PROXON jako v Ledenicích.
Díky jednomu z rodičů a společnosti ČEZ
máme pro děti nejdokonalejší vybavení.
Děti tím mají možnost velice dobře se učit
specifikované práci. Říká se, že modelář musí
umět deset řemesel. S tím se setkáváme na republikových soutěžích hlavně u starších pánů.
Ale i u nás se časem naučí zacházet s nástroji
na dřevo, železo a plasty. Umí zapojovat elektrické obvody, naučí se základům technického
kreslení, technologie lepení, tmelování a práci
s barvami. Umí používat elektrické nástroje –
práce na bruskách, el. pilkách a další. Je toho
ještě hodně. Připravíme pro veřejnost i odpoledne otevřených dveří. Jistě se dá vidět hodně
zajímavého.
V současné době se uvolnil jeden pracovní
stůl a tak můžeme přijmout z Ledenic nového
člena ve věku 9–10 let.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz
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PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

Ó Sobota 12. listopad od 20 h
MARTINSKÁ ZÁBAVA
Zborovská bumbálka, Hraje S.A.M
Srdečně zvou hasiči

Ó NE 4. 12., 9 h

Turnaj pro děti i dospělé
ve stolním tenisu

Ó NE 4. 12., 17 h

Tradiční mikulášská nadílka
ve Zborově

Ó Neděle 27. listopad od 18 h
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zborovská náves
Program: zpívání koled
Těšit se můžete i na příjezd pošťáka, kterému můžete
předat dopisy pro Ježíška.

Ó PO a ÚT 5. 12 − 6. 12. – Adventní prodejní výstava

Ó Středa 30. listopad od 17 h
KONCERT ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
Ó Čtvrtek 1. prosince od 18 h
PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
Společenská místnost DPS
Téma: F. J. Kroiher jako filantrop a mecenáš

Ó NE 5. 12., 17 h

Tradiční ledenický Mikuláš

Ó SO 10. 12., 15 h
Ó SO 10. 12.
Ó NE 11. 12.

Vánoční besídka pro seniory
– Zborov
Turnaj v badmintonu pro dospělé
Promítání pohádek pro děti – Zborov

Ó SO 17. 12., 15 h

Pohádka s nadílkou (Líná strašidla)

Ó ÚT 20. 12., 17 h

Vánoční koncert ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice

Ó SO 24. 12.,

Koledy pod vánočním stromem

Ó ÚT 27. 12., 18 h

Vánoční koncert v kostele
(J. J. Ryba, Česká mše vánoční)

Ó ST 28. 12., 17 h
Ó PÁ 30. 12.

Vemte s sebou souseda − Zborov
Turnaj v badmintonu – dítě + rodič

Ó SO 31. 12.

Silvestr ve Zborovské Bumbálce

Václav Voharčík

VK ÚKLID
Zborov 35

Půjčovna čistících a úklidových strojů
¡ Stroje na čištění koberců, čalouněného
nábytku a interiéru vozidel.
¡ Průmyslové vysavače
− na suché i mokré sání.
¡ Jednokotoučové drhnoucí stroje
− na dlažby a tvrdé podlahy.
Možnost dopravy na místo.
SERVIS vysavačů a vysokotlakých
čistících strojů všech značek.
Informace tel. 606 767 753
nebo v obchodě Zborov, Srubec

POZOR

KRUH PŘÁTEL HUDBY

JINÝ TERMÍN
UZÁVĚRKY

PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE F. PIŠINGERA
TRHOVÉ SVINY

Uzávěrka pro
prosincové
vydání
Ledenického
zpravodaje je
21. listopadu
2016

42. KONCERTNÍ SEZÓNA
2016–2017
298. hudební večer

Kristýna Fialová
viola

Dominika Ťuková
harfa
Kulturní dům Trhové Sviny

9. listopadu v 19 hodin
Vstupné pro nečleny:
dospělí 200 Kč, mládež a důchodci 100 Kč,
děti vstup zdarma
Odjezd autobusů:
Kaplice 18.00, Soběnov 18.15,
Besednice 18.20
v případě zájmu − Ledenice 18.15,
Borovany 18.20
Koncerty finančně podporuje
Jihočeský kraj,
Nadace Český hudební fond,
město Trhové Sviny, městys Ledenice,
městys Besednice
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NABÍDKA
PRÁCE
Pro úklid kanceláří
a výdej obědů
přijmeme paní s nástupem od 9. 1. 2017
Jedná se o práci na 2–3 dny v týdnu
Informace na tel.: 731 501 585 nebo 602 431 413

Studentka gymnázia nabízí doučování

německého a anglického jazyka
Tel. 606 200 244

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

Jezdím málo,
platím málo!!!
Revoluce v pojištění – plaťte podle ujetých
kilometrů – nejlevnější pojištění na trhu!!!

Volejte 606 542 670
Pavel Blažek – Pojišťovna Allianz
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MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina, hnědé uhlí, brikety

PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7.00 – 11.00
11.30 – 16.00
sobota
7.00 – 11.00

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

Uhelné sklady Ledenice – teplo Vašeho domova.
Tel.: 387 995 427, 607 100 980.

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, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČ 245 135. Periodický tisk územního samosprávného
celku. Vychází 1 x měsíčně zdarma. Registrační značka MK ČR E 10890. Odpovědný redaktor Jaroslava Křížová. Příspěvky zasílejte
na adresu: kultura@ledenice.cz nebo doručte osobně na úřad městyse. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatele a nemusí
být totožné s názory redakce. Předem nevyžádané materiály se nevrací. Anonymy nebudou otištěny. Za všechny příspěvky děkujeme.
Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Náklad 990 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 21. listopadu 2016. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

