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Jarní Ledenice – pohled z věže kostela
PÁ

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 27. 3. 2019
Rada městyse projednala:
 nabídku na vypracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy objektu
č. p. 639 na st. par. č. 614, k. ú. Ledenice“ a
schválila zadání výběrového řízení na pořizovatele.
 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci přípojky NN pro stavbu „Zborov ZTV –
kabel NN“.
Rada městyse projednala a schválila:
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030047809/002 s E.ON
Distribuce a.s., na pozemku par. č. 2814,
2117/14, 2117/5, 4636/3 v k. ú. Ledenice
pro stavbu „Ledenice, K 2817/1 – kabel
NN“ za cenu 4.000 Kč bez DPH.
 Dodatek č. 11 Smlouvy o nájmu a obstarání
správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace v Borovanech a Ledenicích, uzavřené dne 29. 10. 1996, ve znění pozdějších
dodatků.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v termínu 21. 6.
 výsledek výběrového řízení na dodavatele
na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce

objektu č. p. 68, Ledenice – interiér“ ze dne
18. 3. 2019 a doporučuje starostovi s vybranou firmou David Borovka uzavřít smlouvu
o dílo.
 pronájem volného parkovacího místa č. 7
v ulici Na Oborách panu Jiřímu Babkovi od
1. 4. 2019.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030046325/001 s E.ON
Distribuce a. s., na pozemku par. č. 321/3
v k. ú. Zborov pro stavbu „Zborov ZTV –
kabel NN“ za cenu 1.100 Kč bez DPH.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 10. dubna 2019
Rada městyse projednala a schválila:
 žádost o pronájem nebytových prostor
v přízemí budovy č. p. 70 v Ledenicích firmě Postkom s. r. o.
 žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu městyse Ledenice na rok 2019 pro
SDH Ohrazeníčko na úhradu nákladů na autobusovou dopravu dětí na hasičské soutěže
ve výši 20.000 Kč.
 žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu městyse Ledenice na rok 2019 pro
SDH Ohrazeníčko na pořádání českobudějovického hasičského dvojboje a na dopra-
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10. května v 18 h
KONCERT
KE DNI VÍTĚZSTVÍ
Divadelní sál Ledenice
11. května od 8 a 13 h
HASIČSKÉ SOUTĚŽE
12. května, začátek 14 h
KONCERT KE DNI MATEK
Sokolovna Ledenice
17. května v 19.02 hod.
19. května v 18.02 hod.
RYCHLÉ ŠÍPY
komedie – Hroší divadlo
Borovany
Divadelní sál Ledenice
18. května, prezence od 5 h
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MEMORIÁL JAROSLAVA
CUKRA
Ledenice na Horní Jámě
24. května od 17 h
I. ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
1. června, prezence od 6.30 h
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY – na rybníku Parčáček
2. června od 14 h
DĚTSKÝ DEN
Zábavné odpoledne
u rybníka Lazna
Více informací uvnitř

vu na letní hasičský tábor Soběnov ve výši
15.000 Kč.
Rada městyse projednala a souhlasí:
 s projektovou dokumentací na akci „Zborov ZTV parc. č. 309/20 – žádost o vyjádření k DÚR a DSP“.
 s vynětím části pozemku parc. č. 321/3
v k. ú. Zborov ze ZPF dle návrhu v rámci
akce „Zborov ZTV parc. č. 309/20“.
Rada městyse projednala a schválila:
 vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu na akci „Ledenice, Ohrazeníčko – asfaltace místní komunikace u hasičárny“.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 25. 4. 2019
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne
13. 3. 2019, který je přílohou zápisu. A dopokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
poručilo RM zrušit usnesení č. 1/2018 –
zadání zakázky malého rozsahu včetně
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
závlahového systému fotbalového hřiště –
automatický závlahový systém“. Řešení
závlahy hřiště bude řešeno v akci „Rekonstrukce atletického stadionu v Ledenicích“.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 účetní závěrku městyse Ledenice 2018 na
základě doporučení a zápisu Finančního výboru Zastupitelstva městyse Ledenice o provedené kontrole a ověření účetní závěrky
městyse Ledenice za rok 2018.
Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo:
 závěrečný účet městyse Ledenice za rok
2018 bez výhrad.
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání
projednalo a schválilo:
 závěrečný účet městyse Ledenice za rok
2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok
2018 od Krajského úřadu České Budějovice, oddělení přezkumu hospodaření. Při
přezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona
č. 420/2004 Sb., byla zjištěna chyba. Chyba
bude napravena správním vyplacením odměn neuvolněným členům zastupitelstva
městyse. Zastupitelstvo městyse na svém
zasedání při projednávání závěrečného účtu
městyse Ledenice za rok 2018 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Ledenice za rok 2018.
 rozhodnutí o vydání změny č. 1 Územního
plánu Ledenice. Zastupitelstvo městyse
ukládá starostovi městyse dle § 173 odst.
1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst.
2 správního řádu oznámit vydání změny č. 1
územního plánu Ledenice veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona.
 žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
městyse Ledenice na rok 2019 pro softbalový klub Žraloci Ledenice na celoroční činnost a startovné do soutěží sezóny 2019.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu na stavbu „Ledenice, Zborov ZTV na parc. č. 309/20 – Sjezd na
pozemek“.
 smlouvu o smlouvě budoucí kupní od investora akce „Ledenice, Zaliny – prodloužení stávajícího vodovodu na parc. č.
1450“.
 zadání výběrového řízení na akci „Dodávka a montáž VZT zařízení – restaurace Ledenice“.
 zadání výběrového řízení na akci „Vybavení interiéru školních dílen a kuchyňky pro
ZŠ Ledenice“.
 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce příjemci TJ Slavoj Ledeni-

ce z. s., na akci „Rekonstrukce atletického
stadionu v Ledenicích“.
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost
a souhlasí:
 s projektovou dokumentací připojení ke komunikaci „Ledenice, Zborov ZTV na parc.
309/20 – sjezd na pozemek“.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 žádost o nákup nového dopravního automobilu pro SDH Ohrazení a souhlasí s podáním žádosti o dotaci a dofinancování
městysem Ledenice.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 pořízení změny č. 2 územního plánu Ledenice dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 55a odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, z vlastního podnětu a z návrhu
vlastníka nemovitosti – jelikož je pořízení
změny výhradní potřebou navrhovatele dle
§ 55a odst. 6 stavebního zákona v návaznosti na § 45 odst. 4 stavebního zákona.
 obsah změny územního plánu:
- prověření možnosti umístění včelínu
včetně zázemí
- prověření možnosti umístění rozhledny
v Zalinech
- zařazení do změny funkce v ploše pozemků parc. č. 1598/3, 1547/1 a st. 155
z bydlení venkovského charakteru na
funkční plochu „Výroba a služby – zemědělství a sport, a dále vyjmutí pozemků parc.č. 1548/6 a 1605/2 z omezení
ÚP tak, aby bylo možné umisťovat stavby v plném rozsahu § 18 stavebního zákona.
Zastupitelstvo pověřilo starostu městyse jako
zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování
během pořizování změny.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „koupě víceúčelového traktoru“, které
pro městys Ledenice provedl zástupce zadavatele Mgr. Dan Hansel. Jako nejvhodnější
nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou 786.000 Kč bez DPH, tj. 951.060 Kč
s DPH od firmy Y – CZ s.r.o., Neplachov
129, 373 65 Dolní Bukovsko. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy
na tuto zakázku s vybraným uchazečem.
 výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „opravu elektroinstalace na č. p. 68“.
Jako nejvhodnější nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 588.847,81 Kč bez
DPH, tj. 712.505,85 Kč s DPH od firmy
Elektroinstalace Klečka spol. s. r. o., Zaliny
26, 37006 Č. Budějovice. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy na
tuto zakázku s vybraným uchazečem.
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 výsledek výběrového řízení na „stavbu terasy a schodiště na č. p. 68“, které pro městys
Ledenice provedl zástupce zadavatele Mgr.
Dan Hansel. Jako nejvhodnější nabídka byla
podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 1.233.934 Kč
bez DPH, tj. 1.493.060 Kč s DPH od firmy
David Borovka, Trocnovská 157, 373 11
Ledenice. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy na tuto zakázku s vybraným uchazečem.
 výsledek výběrového řízení na stavbu „Ledenice, ul. 5. května – stavební úpravy“
(chodník k sokolovně), které pro městys
Ledenice provedl zástupce zadavatele Mgr.
Dan Hansel. Jako nejvhodnější nabídka
byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
1.629.916,52 Kč bez DPH, tj. 1.972.198,99
Kč s DPH od firmy HP Bohemia s.r.o., Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy na tuto zakázku s vybraným uchazečem.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 žádost o koupi pozemků parc. č. 1625/3
2
o výměře 41 m (lesní pozemek, na kterém
2
je budova), parc. č. 1625/4 o výměře 643 m
(lesní pozemek) a parc. č. 2468/11 o výměře
2
7 m (ostatní plocha / ostatní komunikace) a
odkládá rozhodnutí o prodeji do příštího zasedání zastupitelstva.
 žádost o koupi pozemků parc. č. 193/49
2
o výměře 146 m (trvalý travní porost) a
2
č. 193/52 o výměře 21 m (trvalý travní porost).
 nabídku na koupi nebo směnu pozemků
2
parc. č. 193/46 o výměře 27 m (zahrada) a
2
pozemek parc. č. 203/5 o výměře 38 m (trvalý travní porost) a souhlasí s koupí pozemků.
 žádost o koupi části pozemku parc. č. 327/1
(ostatní plocha / ostatní komunikace). Jedná
2
se o cca 82 m , která sousedí s pozemky
parc. č. 4753, 93/2 a 308/1 v k. ú. Ledenice
a odkládá rozhodnutí o prodeji do příštího
zasedání zastupitelstva.
 a schválilo smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci č. 115/19
– UZSVM/C/27/2006 – FC. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvou bezúplatně převádí městysu Ledenice
vlastnické právo k pozemku par. č. 340/1
2
o výměře 539 m , který byl geometrickým
plánem č. 1489-34/2018 oddělen.
Zastupitelstvo městyse se seznámilo:
 se sdělením ÚZSVM k žádosti městyse Ledenice o bezúplatný převod pozemků KN
187/2 a 191/5 v k. ú. Ledenice a souhlasí
s podmínkou ÚZSVM k bezúplatnému převodu a zavazuje se, že „převáděný majetek
nebude využíván ke komerčním či jiným
výdělečným účelům, nebude pronajímán
ani přenechán do pachtu. Toto omezení
bude sjednáno na dobu 10 let“.
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CO VÁS ZAJÍMÁ?
Pane starosto, konečně se přibližuje k závěru realizace projektu Rekonstrukce a obnova stávající veřejné a dopravní infrastruktury
Na Oborách. Jak jste s ní spokojen?
Stavební práce započaly již v červenci loňského roku a teď, když tento rozhovor čtete, by
již měly být všechny práce téměř hotové.
Stavební úpravy probíhaly ve dvou etapách.
Nejprve prošla rekonstrukcí část od odbočky
z ul. Dr. Stejskala k první křižovatce Na Oborách. Ta byla dokončena začátkem letošního
roku. Na konci loňského roku se započalo s pracemi i za křižovatkou ve směru k Hornímu Hradskému rybníku až na konec této ulice. A tyto
práce byly dokončeny v minulých dnech.
Celá tato investiční akce byla hrazena z rozpočtu městyse Ledenice a vyžádala si částku
cca 24 500 000 Kč.
Možná se zdá být tři čtvrtě roku prací na
této stavbě velmi dlouhým obdobím, ale je třeba si uvědomit, co všechno bylo v rámci této
stavební akce opraveno. Jednalo se zejména
o nový vodovodní řad a kanalizační řad včetně
přípojek, nové veřejné osvětlení, nová komunikace včetně všech konstrukčních vrstev,
chodníky a rozšíření parkovacích stání tak,
aby bylo umožněno v dané lokalitě parkování
co největšímu počtu vozidel. Při stavebních
pracích byly řešeny i problémy, které nebyly
obsaženy v projektu, ale vyvstaly až v průběhu
stavby. Bylo to například zrušení tří velkých
septiků, které ještě částečně plnily svou funkci. Bytové domy, které je využívaly, byly přepojeny na novou kanalizaci. Práce byly navíc
ještě ztížené tím, že ve stejné době jako rekonstrukce Na Oborách probíhalo v této lokalitě také uložení nadzemního elektrického
vedení do země. To vše dokončení stavby
komplikovalo.
Jsem si vědom, že stavba znamenala pro
obyvatele okolních domů velké omezení a
komplikace, ať už se jednalo o hluk, prašnost
nebo bahno, nemožnost přístupu k objektům
vozidly, ale i ztížené podmínky pro pěší a podobně. Chtěl bych jim poděkovat za trpělivost.
Věřím, že zrekonstruovaná ulice bude dobře
sloužit všem obyvatelům.
Čilý pracovní ruch byl v posledních měsících také vidět na budově bývalé kotelny restaurace Na Plácku. Co se děje zde?
Tato budova je ve vlastnictví městyse Ledenice a probíhala zde přestavba z kotelny na
objekt, který bude využívat základní škola
k výuce předmětu Člověk a svět práce (tzn.
především dílny a kuchyňka). V současné
době jsou hotové stavební práce, které prováděla firma Stavitelství David Borovka. V objektu zbývá vybavit interiér potřebnými
učebními pomůckami. To by mělo proběhnout
v nejbližší době. Jak byla celá stavba financována a jak zařízený interiér vypadá, vám rád
sdělím a na fotografiích ukáži v některém
z příštích zpravodajů.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
jk
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ZE ŠKOLY

Velikonoční
tvoření prvňáčků
Ve čtvrtek 4. dubna se prvňáčci ze ZŠ Ledenice vydali do CEGV Cassiopeia v Českých
Budějovicích na výukový program – Velikonoce. Cesta autobusem nám rychle uběhla a tak
jsme si ušetřenou chvilku užili hrou na místním
dětském hřišti. Pak už nás očekávala milá lektorka paní Bínová.
Vyprávěli jsme si o svátcích jara – Velikonocích. Jako správné křesťany nás zaujal poutavý příběh Ježíše a pak nás již čekalo pět
stanovišť, kde jsme tvořili pod dohledem lektorek a p. učitelek velikonoční přání, navlékali
jsme keramické závěsy, malovali jsme vajíčka
a zdobili je různými technikami.
Čas rychle uběhl a my jsme se vrátili zpět
do školy plni zážitků a s pocitem pěkně prožitého dne.
Mgr. Markéta Hanzlíková, 1. B
a Mgr. Marie Petrášová, 1. A

Z mateřské školy
Jeden dubnový den se v mateřské škole sešlo mnoho čarodějů a čarodějnic, aby oslavili
svůj svátek.
Dopoledne si uvařili a vypili kouzelné lektvary a odpoledne se všichni sešli v doprovodu
svých rodin na zahradě mateřské školy.
Díky agentuře Fun Activity si všichni užili opravdu kouzelné odpoledne – tančili jsme,
hledali diamanty, zpívali, soutěžili, prostě prožili s kamarády a sourozenci hezké chvíle. A za
to řádění a soutěžení na nás samozřejmě čekala odměna.
Děkujeme všem dětem a jejich rodinám, že přišly a užily si to s námi v dobré náladě.
V měsíci květnu za námi přijedou pohádky, ale také zatančíme 12. května milovaným maminkám ke Dni matek. A na konci měsíce vezmeme batůžky a vyrazíme společně na výlet.
Hurá, těšíme se!!!
Všem dětem přejeme krásné jaro a mnoho hezkých dní nejen u nás v mateřské škole ...
Za kolektiv učitelek MŠ Ivana Martínková
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Orangutans
„Orangutans“ – tak se jmenovala skupina čtvrťáků, kteří od října do února plnili úkoly soutěže vyhlášené Cambridge
University Press. A jak ke svému jménu
přišli? V první úloze museli doplnit vynechaná písmena do slov a právě to, které
jim dalo pořádně zabrat, si zvolili jako obrázek k zadanému úkolu
název své skupiny. A v čem spočívaly
další úkoly? Z řady slov žáci vyřazovali jedno a zdůvodňovali proč.
Luštili rébusy k tématu Thanksgiving Day, dále shlédli video-bajku
o medvědovi a želvě, poté si ji četli (obojí samozřejmě v angličtině) a
vypracovali úkoly k textu. V únoru na ně čekalo to nejtěžší – vymyslet
příběh. Zaslán byl obrázek žabáka na motorce a dvě různé úvodní věty,
z nichž si jednu měli zvolit a vytvořit příběh (za pomoci slovníku),
v němž měla být použita aliterace, rytmizace a opakování. Vzhledem
k tomu, že čtvrťáci ještě nečasují, seznámila jsem je s tvořením přítomného prostého času a aliteraci si vyzkoušeli v hodině literatury. A tak
vznikl příběh, který spolu s ostatními úlohami vynesl žákům 98,75% a
4. místo. A kdo byli tito úspěšní „Orangutans“? Tomáš Fencl, Anna
Fraňková, Ela Jarůšková, Magdalena Míková, Lucie Řimnáčová a Jakub Tůma. Gratuluji.
Bez povšimnutí by neměly zůstat ani další čtyři skupiny, které se do
soutěže zapojily – a to v kategorii o stupínek vyšší. Deváťáci se umístili
devátí s 91% a osmáci devatenáctí s 87,72%. V sedmém ročníku byla
družstva dvě: Pink Unicorns získali 84,06% a Slim Antelopes 76,86%.
I žákům druhého stupně blahopřeji, neboť i jejich výkony byl na velmi
dobré úrovni.
Mgr. J. Dastichová

A Perfect Helmet (written by Orangutans)

„I think I need a helmet,“ says friendly Fred the frog. He goes to the
granny´s grey garage and starts his trip to the shop. He stops, parks his
holiday Harley and enters the super silver Sunday Supermarket. He
asks: „Have you got a motorbike helmet?“ The shopassistant answers:
„Sorry, we sold last.“ Fred thanks and drives to big British blue Bauhaus. He stops, parks his holiday Harley and enters the big British blue
Bauhaus. He asks: „Have you got a motorbike helmet?“ The shopassistant answers: „Yes, we have.“ Friendly Fred the frog trys a horrible,
huge helmet. He thanks and goes to the perfect pally pink Penny. He
stops, parks his holiday Harley and enters the perfect pally pink Penny.
He asks: „Have you got a motorbike helmet?“ The shopassistant answers: „Yes, we have German green or original oriental ornamental
orange helmets.“ A German green helmet fits perfect. Friendly Fred
the frog pays and returnes to his house. He stops and parks his holiday
Harley in the garage.He is happy. He likes his new motorbike helmet.

I. ABSOLVENSTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ LEDENICE
Pátek 24. květen 2019, začátek v 17 h
Divadelní sál Ledenice
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MÍSTNÍ KNIHOVNA LEDENICE
DOVOLENÁ: středa 15. 5.
LITERÁRNÍ NOVINKY
Pro děti a mládež:
David Jan Žák
Zdeněk Miler
Daniela Krolupperová
Václav Čtvrtek
David Walliams
Paula Harrisonová
Jacqueline Wilsonová
Liz Kesslerová
Katja Frixeová
Paula Harrisonová
Tomasz Samojlik
Timo Parvela

Zmizení Edwina Lindy
Veselá kniha o malém Krtkovi
Bubáček
Veselá knížka Křemílka a Vochomůrky
Táta za všechny prachy
Nebeský jednorožec
Život není kabaret
Emily Vichrná a země půlnočního slunce
Čarokrásné knihkupectví
Princezny a zvířátka
Včelař Ignát a poklad pralesa
Ella a kamarádi

Pro dospělé čtenáře:
Táňa Keleová-Vasilková Máma
Lucie Konečná
Vířivka
Jitka Ludvíková
Dotek minulosti
Barbora Vajsejtlová Mami, přidej!
Eva Hrašková
Rande s tchyní
Petra Vernerová
Pravidlo průšvihu
Roman Podhola
Odkaz staré Šumavy
Českobudějovicko známé i zapomenuté
David Jackson
Ani muk
Carol Wyerová
Tajemství živých
Nora Robertsová
Milovat Jackie
Steve Berry
Ztracený řád
Daniel Silva
Ta druhá žena
Robert Bryndza
Smrtící tajnosti
Camila Lackberg
Zlatá klec
Tim Weaver
Ztracený

ČÁPI
V úterý 16. dubna poprvé v letošním
roce přiletěli na ledenické hnízdo čápi a
hned se na něm usadili.
Zájem o hnízdo, které bylo v loňském
roce sice opuštěné, ale zato prošlo opravou,
byl veliký. O svůj domov zde svedli souboj
dokonce tři čapí páry. Vítězný pár uhájil
hnízdo v duchu starého českého přísloví:
„Kdo dřív přijde, ten dřív mele“. V současné době již samice sedí na vejcích. Doufejme, že čápi překonají
všechna úskalí nevyzpytatelného počasí a podaří se jim v letošním
roce odchovat mláďata, s kterými na podzim odletí za moře.
jk, fotografie Josef Staněk
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Zlatá svatba – manželé Votrubovi

ZLATÉ SVATBY
V dubnu oslavily manželské páry Zdeňka a Karel Mejtovi a
Jana a Jan Votrubovi výročí zlaté svatby. S přáním všeho nejlepšího, spokojenosti a především pevného zdraví zavítal k Mejtům i
Votrubům starosta Jiří Beneda.
Ke gratulacím se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje a
do dalších let společného života přejeme hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

ÚKLID KOLEM ZBOROVA
Již po několikáté se sešli 30. března ve Zborově místní občané, rodiče s dětmi a letos poprvé i chataři na každoročním jarním úklidu.
Parta 26 členů se rozdělila do čtyř motorizovaných skupin, přičemž
každá dostala na starost určitý úsek obecní komunikace. Jedna skupina se navíc ještě podílela na likvidaci staré černé skládky. Rád bych
vyzdvihl zejména rodiče s dětmi, kteří přišli pomoci. Děti tak poznávají jak nehezky vypadá znečištění životního prostředí odpadky. Stále
nás po ta léta zaráží fakt, když všude jsou místa určená pro tříděný odpad, kolik se najde ještě lidí, kteří raději vyhodí odpadky do silničních
příkopů. Jsem přesvědčen, že je to jen a jen od projíždějících řidičů,
kteří používají naše silnice jako zkratku mezi dvěma hlavními silničními trasami.
Společně se nám podařilo vyčistit úsek cca 10 km kolem obecních komunikací v katastru obce Zborov a navíc lesní úsek kolem
státní silnice.
Děkuji všem, kteří se aktivně zúčastňují úklidu našeho životního
prostředí.
Doufám, že se naším a zalinským příkladem budou inspirovat i ostatní ledenické a osadní spolky.
Místostarosta Michal Vazač
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Zlatá svatba – manželé Mejtovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
t Naposledy jsme se rozloučili s paní Jitkou Dudovou z Ledenic.
Zemřela dne 14. 4. ve věku nedožitých 69 let.

ZO SPCCH BOROVANY – LEDENICE
Dodatečně přejeme člence Janě Žahourové ke kulatému životnímu
jubileu, které oslavila v dubnu.
Přejeme: náruč květů a přání na tisíc,
vždyť co je štěstím v našem životě? Je to zdraví a nic víc.
¡ Zveme členy na jednodenní výlet, který se koná 28. května.
Jde o prohlídku zámku v Třeboni, hrobky Buquoů v Nových
Hradech, Dobré Vody, Horní Stropnice, tvrze Žumberk.
Dopravu hradí ZO, vstupy si zaplatí účastníci, celkem 160 Kč.
Odjezd z Borovan – autobusové nádraží v 8.00 hod.,
dále Ledenice.
¡ Možnost přihlásit se na pobyt do Podhájské na Slovensku
od 11. 5. – 18. 5. 2019.
¡ Vstupenky na otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou jsou stále
k dispozici: hra Lucerna 24. 7., hra Naši furianti na 28. 8.
Cena pro členy 150 Kč, pro nečleny 200 Kč.
Na dopravu vybíráme 100 Kč na každé představení.
Odjezdy z Borovan: 24. 7. v 19.30 hod., 28. 8. v 19.00 hod.
¡ Rekondiční týdenní pobyt v termínu 13. 9. – 20. 9. 2019
v Nové Huti na Šumavě nabízíme za 4000 Kč.
V ceně je plná penze, doprava.
Přihlášky u paní Himlové, která podá pokyny k pobytu.
¡ 12. září pořádáme jednodenní zájezd do Žďáru nad Sázavou,
podrobnější informace budou v červnovém zpravodaji.
Veškeré dotazy zodpoví paní Himlová na tel. 724 771 343.
Za ZO předsedkyně, Jarmila Himlová

květen 2019
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve čtvrtek 11. dubna se v obřadní síni ledenické radnice konalo vítání malých občánků.
Slavnostního obřadu se zúčastnilo celkem 8 miminek spolu s rodiči a dalšími jim blízkými
hosty.
Nové občánky přivítala zastupitelka městyse paní Jaroslava Žaludová. Hudební vystoupení si připravili žáci ZUŠ Ledenice pod
vedením paní učitelky Aleny Špatné a pana
učitele Petra Špatného.
Na fotografii zleva: Jan Šimčík Ledenice, Adam
Dolejš Ledenice, Adam Korostenski Ledenice;
Adam Zourek Ledenice; Teodor Klečka Zaliny;
Daniel Trnka a Šimon Trnka Ledenice; Kristýna Tůmová Ohrazení

JARO V ZALINECH
V neděli 7. dubna zasahovali mladí hasiči ze Zalin poprvé s novým
dopravním automobilem. Pod vedením Ivanky Herdové byl proveden
zásah – čištění stok a příkopů. Přidali jsme se k akci Ukliďme Česko.
Příjemné nedělní odpoledne, kterého se zúčastnilo 14 mladých hasičů a
6 dospělých, jsme zakončili opečením špekáčků. Kuriozitou tohoto odpoledne bylo to, když jsme vysbírali stoky až do Zvíkova a při cestě
zpět nás neznámý řidič protijedoucího modrého Peugeota zdravil. O kilometr dále jsme narazili ve vysbírané stoce na další větší pozdrav od
neznámého řidiče. To mi hlava nebere. Všem zúčastněným bych chtěl
touto cestou poděkovat.

V sobotu 13. dubna jsme uspořádali celodenní obecní brigádu na
zkrášlení části Zalin a na stmelení kolektivu. Heslem tohoto dne bylo:
Žijeme zde my a je na nás, abychom si svět kolem sebe udělali krásnější. V Zalinech máme pět obecních rybníků, rybníčků. O ně se více než
dvacet let s velkou láskou stará baštýř, správce a hlavní tahoun v jedné
osobě, pan Václav Bláha. Letos jsme se rozhodli vylepšit rybník Nový
a jeho okolí. Naše práce spočívala v bednění a vybetonování schodů,
vyspravení hráze a břehů rybníka kamením. Věčně nespokojený baštýř
prohlásil, že se udělalo dost práce a že to byla povedená brigáda. Na závěr dne jsme obtiskli Václavovu dlaň pravé ruky do čerstvého betonu
na hrázi rybníka. Václavovi a všem zúčastněným díky a zase za rok při
další brigádě.
Pavel Viktora
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JARO
A VELIKONOCE
V OHRAZENÍ
Před Velikonocemi jsme s dětmi vyráběli
papírové zajíčky, do skořápek jsme zaseli řeřichu a chybět nemohlo ani malování vajíček.
Oblíbenou koledu na Velikonoční pondělí si
nemohli nechat ujít malí i velcí koledníci.
Jitka Svobodová

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
Těsně před Velikonocemi pořádá městys Ledenice ve spolupráci se ZO SPCCH
Borovany-Ledenice, ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice a RC Ledňáček Velikonoční výstavu. A nejinak tomu bylo i letos. Své výrobky s jarní a
velikonoční tématikou předvedli rodičům i ostatním návštěvníkům děti od mateřské školky
až po deváťáky. Keramický kroužek měl zastoupení dokonce dvojité – výrobky dětí a dospělých. Pozadu nezůstaly ani ženy ze SPCCH,
které přivezly na výstavu, ale i k prodeji nádherné dekorace. V sále U Králů probíhaly
ukázky různých technik zdobení vajíček a
chybět samozřejmě nemohly perníčky, koláče, zákusky... Těmi jsou akce, kterých se
účastní členky Svazu zdravotně postižených
civilizačními chorobami vyhlášené. A tak jste
si kromě prohlídky a nákupu velikonočních
dekorací mohli posedět s výborným zákuskem
a kávou. S přáteli tu strávit příjemné odpoledne a třeba si i zazpívat s heligonkářem.
jk
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Desátý výlet
do Novohradských hor
V sobotu 13. dubna pořádal městys Ledenice již desátý výlet do Novohradských hor
s průvodcem Milanem Koželuhem. Tentokrát
byla trasa naplánovaná kolem vrcholu Bärenstein (1004 m n m.) a říčky Černé. Hrozivá
předpověď počasí odradila na poslední chvíli
nejednoho přihlášeného účastníka. Zbytek statečných, který se předpovědi nezalekl, se ráno
u autobusu sešel v téměř zimní výbavě a v batozích všem cinkaly termosky naplněné nejen
horkým čajem. Na výchozím bodu u Lesovny
Žofín na nás čekala skupinka dalších deseti
účastníků, kteří se dopravili vlastními auty.
Zdolat túru po stezkách, cestách a pěšinkách
Novohradských hor jsme vyrazili v počtu téměř čtyřiceti turistů. Počasí k nám bylo více
než milostivé. Z nebe nepadaly vločky ani
kapky, nemrzlo, nefoukalo. Na první svačinové zastávce jsme si užili nejen krásný výhled
na Bärenstein a malebné údolí před ním, ale i
trochu sluníčka deroucího se přes mraky. Cesta na vrchol Bärensteinu a kolem něj byla velmi rozličná. Chvíli jsme obdivovali kvetoucí
narcisky uprostřed louky, abychom se o pár
metrů dále vyfotili na sněhu, sešli jsme do
údolí a vzápětí vyšplhali na kamennou vyhlídku. Na koncovém bodu (opět Lesovna Žofín),
kde na náš čekal autobus, došlo na poměřování údajů ušlých vzdáleností. Někomu ukazovala aplikace v mobilu 20 km, jinému 23 km.
Sjednotili jsme tedy ušlou trasu na přibližných
21 km. Bylo to ale asi celkem jedno, protože
všechny nás bolely nohy. A to dost. Občasné
postěžování nás „mladých“ na to, co všechno
nás po výletě bolí, s klidem okomentoval nejstarší účastník výpravy pan Pokorný z Klení:
„Ale vždyť to k tomu prostě patří“.
I tento desátý výlet byl krásný. Díky průvodci Milanu Koželuhovi, díky krásné přírodě, ve které jsme strávili den, díky počasí, ale
hlavně díky dobré partě lidí, která na naše
výlety jezdí.
Těším se na shledanou s vámi na podzimním výletu.
jk
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HASIČSKÉ SOUTĚŽE
LEDENICKÝ DVOJBOJ
seriálová soutěž pro mladé hasiče
Sobota 11. května od 8 h
ve sportovním areálu TJ Slavoj Ledenice
Disciplíny: štafeta CTIF a požární útok

MEMORIÁL FRANTIŠKA JANÁČKA
Sobota 11. května od 13 h
ve sportovním areálu TJ Slavoj Ledenice
Občerstvení po celý průběh soutěže zajištěno

LEDENICKÝ MINIVOLEJBAL
Od února 2019 jsme pokračovali v turnajích pro barevný minivolejbal.
10. 2. Oskarácký modrý a oranžový na ZŠ Oskara Nedbala
Pořádala přípravka Jihostroje – zúčastnily se naše dva oranžové
týmy ve složení Nicolas Čech se Sebastianem Mckeon a Majda Míková
s Valentýnkou Mckeon, každý v jiné skupině, páté a šesté místo. Hodně
zkrácené hřiště, takže výměny dlouhé a hoši neměli pořádný „rozběh“ J.
3. 3. a 14. 4. Lipánek jihočeský minivolejbal
Opět v hale TJ Lokomotiva, pořádal KVS – v březnu za nejmenší
žluté vyrazily dva týmy. Opět Anetka Hejlová s Valentýnkou Mckeon a
Šárka Petrášová s Marcelkou Čechovou. Obě družstva postoupila do
vyšších skupin (1. a 2. liga). Oranžoví kluci také postoupili a Majda
s Justýnkou Homerovou sestoupily, takže v dubnovém a posledním
kole se potkali ve stejné skupině (2. liga), kde
hoši porazili děvčata (tentokrát ve složení Justýnka Homerová s Valentýnkou Mckeon). Ve
žlutých si poprvé zahrála Nikolka Švaňová
s Anetkou Hejlovou v první lize, kam se probojovaly z předchozích kol. Marcelka se Šárkou
zůstaly ve druhé lize (v každém kole postupovaly). Modří se zúčastnili až posledního kola
v dubnu a tentokrát ve složení Berunka Jarůšková, Verča Bláhová a Adelka Švaňová skončily druhé ve druhé lize.
Po čtyřech kolech celkově žlutí získali
z 27 družstev sedmé a devatenácté místo (chyběla účast v prvním kole). Oranžoví z 28 družstev páté a osmnácté místo (také chyběli
v prvním kole), modří z dvanácti poslední
(nebyli ve třetím kole).
Nejdůležitější ze všeho je, že si všichni zahráli, také všichni obdrželi ceny od sponzora
Madety. Velké poděkování patří rodičům za
odvozy a velikou podporu dětem při samotných
zápasech.
V červnu bychom chtěli zakončit sezonu domácím turnajem v barevném minivolejbale. MS
Oddíl tenisu TJ Slavoj Ledenice

PROJEDNÁNÍ ROZVRHU
na tenisový kurt pro rok 2019
Projednání se uskuteční
do 15. května v Cukrárně
u Fabiánů v Ledenicích.
Do tohoto termínu je možné
v cukrárně zaplatit
i oddílové příspěvky.
za TJ Slavoj Ledenice oddíl tenisu
Václav Fabián

květen 2019

květen 2019

Bylo nás pět
Nejedná se o žádnou
knihu od Karla Poláčka, či
ani o odezvu k televiznímu
seriálu, ale o činnost skupiny kluků v šedesátých
létech. Psal se rok 1966,
kdy jsem vycházel ze zdejší ZDŠ a dal dohromady pět kluků, jimž tehdejší vedení školy umožnilo chodit v pátek
odpoledne pracovat do technického kroužku.
Tehdy šlo o všestrannou technickou činnost.
Nejdříve jsme si vyzkoušeli stavět podle technického plánu modely házecích letadel Ogar a
Slavík. Práce náročná, a pokud se první pokus
hodu nepovedl, bylo i půl roku práce zničeno a
tak jsme později přecházeli na raketové modelářství. Stačil však jeden neohlášený start do
výše 500 m na Zvěřinů kopci a třebotovické
radary hlásily narušitele. To už ale někteří
z nás zkoušeli postavit jednoduché modely lo-
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diček, ke kterým nás motivoval modelářský
časopis, který mi nahodile ve školní jídelně
ve frontě na oběd věnoval tehdejší mladší
spolužák Jirka Zajíček. Jistě v té chvíli netušil, čemu dal základ. Následně pět kutilů začíná ve školní dílně u Jelínků stavět letadélka,
rakety a lodičky, u kterých nakonec zůstalo.
Nás pět se aktivně zúčastnilo technické soutěže pro mládež, která každý pátek vycházela
v Jihočeské pravdě. Byli jsme po dobu dvou
měsíců šikovní a úspěšní a tak před Vánocemi 1967 v tehdejším domě kultury ROH
v Českých Budějovicích na nás čekalo pěkné
vyhodnocení a odměny. Každá takováto kolektivní činnost musela být někde evidována a
tak jsme v té době pracovali pod organizací
Pionýr. Po různých technických úspěších si
nás pod křídla vzala tehdy pro technickou mládež velice dobrá organizace Svazarm. Konečně v roce 1969 byl pod organizacemi Pionýr a
Svazarm v Ledenicích založen oficiální oddíl Lodních modelářů. Nás zakladatelů bylo
opravdu pouze pět: Jiří Hinterhölz, Josef
Krofika, Jaroslav Pelikán, Miroslav Tůma a

VOLEJBALOVÉ JARO 2019
DOMÁCÍ ZÁPASY
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽENY A
STŘ 15. 5. Slavoj Ledenice A – SK Špaček ČB
STŘ 12. 6. Slavoj Ledenice A – Český Krumlov
OKRESNÍ PŘEBOR ŽENY B
PO 20. 5. Slavoj Ledenice B – Pohůrka
PO
3. 6. Slavoj Ledenice B – SKP ČB C
KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI A
ČTV 9. 5. Slavoj Ledenice A – TJ Lokomotiva ČB B
ČTV 21. 5. Slavoj Ledenice A – SK Staré Hodějovice
ČTV 6. 6. Slavoj Ledenice A – TJ Meteor ČB A
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI B
ÚT
7. 5. Slavoj Ledenice B – SP Trhové Sviny
ÚT 14. 5. Slavoj Ledenice B – SK Hlincovka
ÚT 28. 5. Slavoj Ledenice B – VSK ČK B
ZAČÁTEK ZÁPASŮ V 17.30 HODIN

Softbal – Žraloci – Muži B
Muži B hrají druhou nejvyšší softbalovou celostátní soutěž. Loni se
umístili na 6. místě a letos bychom rádi zaútočili na první čtyřku, která
zaručuje play-off. Tým se skládá ze zkušených hráčů, ale i z mladíků,
kteří teprve nasávají atmosféru dospělých soutěží. Přechod do dospělých kategorií je ve všech sportech náročný a nejinak je tomu i v softbale. Proto si velmi vážím starších hráčů, kteří předávají své zkušenosti
svým mladším spoluhráčům a tvoří tak tým, který je důstojnou rezervou extraligistů. Další funkcí B týmu je připravovat odchovance Žraloků na vstup do nejvyšší soutěže a i to se daří. V základu extraligového
týmu je mnoho mladých hráčů, kteří prošli B týmem.
Sezona začala neoblíbenou zimní částí, kdy jsme absolovali soustředění a spoustu hodin v tělocvičně. Poprvé jsme se venku sehrávali
v Praze na Memoriálu Radka Štepánka, kde jsme odehráli tři utkání.
Vzhledem k tomu, že to byl zejména přípravný turnaj, nešlo nám jen
o výsledky, ale o hru samotnou.
V dubnu jsme odehráli první ligové utkání a to s týmem Joudrs Praha, který je favoritem celé soutěže a povedlo se nám odtud přivézt první
ligovou výhru a pevně věřím, že se nám bude dařit i nadále.
Michal Trtílek
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Bedřich Kadleček. Školní dílny byly veliké
a rázem začal být i takový zájem. Od září
1969 nás už bylo patnáct a později až dvacet.
Už tehdy následovaly úspěchy na soutěžích
v rámci okresu, kraje, ale dokonce i na úrovni republiky jako v Rimavské Sobotě a Lednici na Moravě. Tam se zúčastnili pouze ti
nejúspěšnější. Mezi ty jsem první dva roky nepatřil. V průběhu naší vojenské základní služby došlo k velikým změnám a oslabení. V roce
1975 jsem tehdy už svazarmovský klub znovu
vzkřísil a natrvalo se stal jeho vedoucím. Od
oficiálního založení uplyne letos padesát let a
v tomto klubu s technickým zaměřením se
doposud vystřídalo kolem tři sta členů. Po
roce 1990 v kraji všech sedm klubů svoji činnost postupně ukončilo. Zůstaly pouze Ledenice a pár vytrvalců ve státě. O tom, jak jsme
se vyvíjeli dál, budu psát v dalších číslech
zpravodaje. Slavíme padesát let a rádi bychom
to oslavili i s vámi. Bude toho dost a je na co se
těšit.
Za Lodní modeláře (KLoM) Ledenice
Jiří Hinterhölz

Jízda pro Růži 2019
Borovanské skupiny Cyklopoutníci a Šnekolez zvou mladší i starší
cyklisty k účasti na 18. ročníku cykloturistické akce Jízda pro Růži. Její
start je plánován na 9. hodinu dne 11. května 2019 před borovanskou
radnicí. V případě nevhodné předpovědi počasí bude dne 10. května do
12 hodin rozhodnuto o eventuálním odložení startu na další sobotu, což
si může každý ověřit na infocentru v Borovanech.
Trasa jízdy bude stejná jako v posledních ročnících. Každý účastník
jízdy obdrží plánek jízdy s vyznačením vzdáleností mezi projížděnými
obcemi. Maximální délky trasy je 73 km, ale každý si může zvolit libovolný rozsah jízdy. Všichni účastníci jízdy dále obdrží pamětní list, na
který ve vyznačených projížděných obcích obdrží pamětní razítka.
Všichni také obdrží poukázku na polévku s rohlíkem, která bude vydávána v restauraci sportovní haly v Horní Stropnici. Občerstvení bude
pořízeno ze sponzorského daru Sdružení Růže.
V úseku jízdy z Kamenné do Trhových Svinů jsou vyznačeny dvě trasy. Trasa A je zejména pro silniční kola a vede po státní silnici. Trasa B je
za příznivého počasí vhodná pouze pro treková a horská kola. Z Kamenné vede trasa lesem a luční cestou do Žumberku. Odtud po asfaltce do
Klažár a Mezilesí, dále romantickou krajinou do Trhových Svinů.
Pro případ eventuální potřeby odvozu nepojízdného kola bude zajištěna dopravní služba.
Protože s přípravou trasy a organizací jízdy vznikají každoročně jisté další náklady, bude od dospělých účastníků jízdy přijímáno startovné
ve výši 5 Kč na osobu.
Josef Malík
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TIP NA VÝLET
¢ SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ INTERAKTIVNÍ
EXPOZICE ŽELEZNICE

BOROVANY 18. května 2019 od 16 h
Město Borovany vás srdečně zve na slavnostní otevření interaktivní
expozice železnice Z Borovan vlakem tam a zpátky – KFJB.
Program:
16:25 – Speciálně vypravený vlak s doprovodným programem
odjezd z ČB
16:55 – Slavnostní průvod k borovanskému klášteru
Josef Švejk a c.k. ŠRAML / vojáci R-U armády
vlakové nádraží Borovany
17:30 – Slavnostní otevření expozice
Josef Švejk a c.k. ŠRAML / vojáci R-U armády
zahrada kláštera Borovany
18:00 – Prohlídka expozice s doprovodným programem
Podzámčí kláštera
19:00 – Koncert kapely ELEMENT / Stodola v zahradě
Jízdní řád parního vlaku:
16:25 České Budějovice
16:42 Nová Ves u Českých Budějovic
16:55 Borovany
18:00 zpět z Borovan do Českých Budějovic

¢ SLAVNOSTI MALÝCH PIVOVARŮ – NA JEDNO

JÁ TAM BUDU! A CO TY? Kam máte letos v plánu zavítat? Výlet
si můžete udělat minimálně do Borovan u Českých Budějovic
25. 5. od 10 h na Slavnosti malých pivovarů – Na jedno. Pokaždé
se děje něco nového, originálního.
Jednotlivé edice jsou zaměřeny na různá témata, kterými jsou workshopy pro dospělé nebo děti, přednášky, vaření, kapelky, či charitativně nápomocné projekty. Chceme stále vzkvétat, bavit vás i nás.
Neskutečně se na vás těšíme tělem i duší. Naše parta totiž za tímto projektem pevně stojí a všichni pro něj dýcháme. Společně totiž vytváříme skvělou atmosféru celé akce a dobrou energií nabijeme i Vás.
Národní salon malých českých pivovarů

Jihočeské muzeum Vás srdečně zve na

¢ DEN DĚTÍ V TROCNOVĚ

Sobota 1. června u Památníku Jana Žižky v Trocnově
Od 10 do 17 h
Bohatý program: soutěže divadlo, taneční vystoupení, malování na
obličej, možná přijde i kouzelník, účinkuje: Josef Pepa Maxa
2. ročník

¢ HORALSKÉ HRY V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH

Benešov nad Černou – hasičské hřiště – 1. června 2019
Program:
13:13
– Náměstí obce – uvítací vystoupení
a průvod dudáků na hasičské hřiště
13-16:00 – Registrace soutěžících
na místě konání – hasičském hřišti
14:00
– Zahájení akce, nástup: dudáků, tanečníků, sportovců
a výstřelem z děla zahájení her
14-19:30 – Seznámení s technikou a provedením disciplín
(vrh závažím, vrh valounem, vrh kamennou taškou,
hod závažím do výšky, hod kládou, kladivem
a balíkem slámy, farmářský běh)
19:30-24:00 – Taneční veselice za doprovodu kapel
PARNÍ WANNA(Krnín),
HAPPY TO MEET (Šumperk)
a DICKO? BRASS (Praha)
Soutěžní odpoledne
¡ pro nejmenší děti do 6 let za doprovodu rodičů
¡ pro starší děti zábavné soutěže odpovídající jejich věku
¡ pro dospělé – soutěže naostro!
¡ pro profisportovce Česká národní liga Highland Games
KLÁDA CUP
Ukázky a výuka skotských tanců – dudácký band a taneční spolek
Caledonian Club
Hudební ukázky dovednosti dudáckého bandu
BLUE SQUADRON PIPE BAND
Vyhlášení výsledků sout. disciplín, předání originálních cen.
Ukončení akce výstřelem z děla.

¢ MINIFESTIVAL V PODZÁMČÍ

Nazaret Borovany
Sobota 15. červen stodola Borovany 12–18 h
Vstupné: osoba 100 Kč, rodinné vstupné 150 Kč,
děti, důchodci – ZTP zdarma
Program:
Kapely: EPYDEMIE, Milan Samko, Dětský pokojíček.
Workshopy a aktivity: fotokoutek, skákací hrad, úžasný svět her,
výtvarné a rukodělné workshopy, jóga pro děti a rodiče.
Divadlo Studna
Vystoupení: Kukačky – Nazaret Borovany, Hanka Šputáková –
Nazaret Borovany, S-klub – Empatie Libníč, KRB – Arpida ČB.
Skvělé domácí občerstvení a kavárna.
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NOVOHRADSKÁ MUZEJNÍ NOC

„PO STOPÁCH DĚJIN / PO STOPÁCH HRANICE“
Sobota 25. 5. 2019

¢ 19–21 h – Novohradské muzeum:

Promítání dobových pohlednic a čtení starší regionální literatury, 40 Kč

¢ 19–23 h – Skanzen Železné opony:

Putování za kopečky s převaděčem, ve spolupráci s Janem Ciglbauerem,
půlhodinové intervaly, doporučujeme rezervaci vstupenek na www.cbsystem.cz
nebo v KIC N. Hrady, 90 Kč

Pořádá: Novohradské muzeum, Česká ulice 74, Nové Hrady,
tel. 731 675 530 nebo 386 362 195

otevřeno
PO–ČT 9.00–17.00
PÁ 9.00–15.00
¡ pánské stříhání KAŽDÝ DEN
¡ dárkové poukázky v prodeji
v případě nepřítomnosti v provozovně,
zvoňte na domovní zvonek
objednávky na tel. čísle 607 930 786
Ivana Brůhová,
Náměstí 145, Ledenice

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz
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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
e-mail: info@gkl-ledenice.cz § mobil: 602 662 693
Na Zahradách 630, Ledenice

ZAHRADY OUPIC
Kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena)

Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks

Prodej: Ledenice – u restaurace Na Plácku
31. května 2019 v 10.10 hod.
14. května a 13. června 2019 v 15.45 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
Tel. č. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

květen 2019

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

PLACENÁ INZERCE

15

16

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

květen 2019

Ledenický zpravodaj. Vydává městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČ 245 135. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 11x v roce 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 1010 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 25.5.2019, vyjde 7.6.2019. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

