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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 28. 8. 2019
Rada městyse schválila:
 výpověď z nájmu nebytového prostoru
„Hospůdka Na návsi“ v Ohrazení dohodou
ke dni 30. 9. 2019.
Rada městyse projednala a schválila:
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040014987/001 s E.ON
Distribuce a. s., na pozemcích 1673/4,
1673/3, 1671/1, 1675/5, 1676/35, 1676/14,
1676/12, 1673/7, 1673/12, 1513/4 v k. ú.
Ohrazení pro stavbu „Ohrazení – TS obec“
za cenu 37.800 Kč bez DPH.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci dne 30. 8. 2019.

tel. č.: 387 995 357

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB
– 014330048153/001 s E.ON Distribuce a
s., na pozemku 4655/13 v k. ú. Ledenice pro
stavbu „Ledenice, K 1251/4, Mrkva – úprava NN“ za cenu 2.400 Kč bez DPH.
 vyhlášení výběrového řízení na provozovatele Restaurace Na plácku v Ledenicích.
 vyhlášení výběrového řízení na provozovatele „Hospůdky Na návsi“ v Ohrazení.
 žádost o pronájem sálu U Králů za účelem
cvičení – kruhový trénink a box aerobic
v době každé úterý 20.00 – 21.00 hodin na
dobu určitou od 1. září 2019 do 30. června
2020.
pokračování na str. 2

NA BÍDKA P RONÁ JMU
Hospůdka Na návsi, Ohrazení
Městys Ledenice v souladu se zák. o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění,
oznamuje, že nabízí k pronájmu objekt Hospůdky na návsi v Ohrazení čp. 16
za účelem provozování pohostinské činnosti.
Osobní prohlídka objektu je možná po domluvě se starostou městyse (tel. č. 606 751 152).
Písemné nabídky je možné podávat do 31. října 2019 na adresu:
Městys Ledenice, Náměstí čp. 89, 373 11 Ledenice
nebo osobně do 31. října 2019 do 11.00 hodin na podatelně Úřadu městyse Ledenice.
Požadujeme k nabídce doložit:
platné živnostenské oprávnění k provozování pohostinské činnosti.

NA BÍDKA P RONÁ JMU
Hospůdka Na hřišti, Ledenice
Městys Ledenice v souladu se zák. o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění,
oznamuje, že nabízí k pronájmu objekt Hospůdky na hřišti, Sokolská čp. 639, Ledenice
za účelem provozování pohostinské činnosti.
Osobní prohlídka objektu je možná po domluvě se starostou městyse (tel. č. 606 751 152).
Písemné nabídky je možné podávat do 31. října 2019 na adresu:
Městys Ledenice, Náměstí čp. 89, 373 11 Ledenice
nebo osobně do 31. října 2019 do 11.00 hodin na podatelně Úřadu městyse Ledenice.
Požadujeme k nabídce doložit:
platné živnostenské oprávnění k provozování pohostinské činnosti.

Zapište si do diáře …
Sobota 12. 10. od 8.30 h
VÝLET
DO NOVOHRADSKÝCH HOR
– LOUZEK
Sobota 12. 10. od 13 h
OSLAVA 90 LET ZALOŽENÍ
SDH OHRAZENÍ
Neděle 13. 10. od 15 do 17 h,
Kulturní dům U Králů
DLABÁNÍ DÝNÍ
Neděle 13. 10. od 15 h,
před Zborovskou Bumbálkou
ZBOROVSKÉ DÝŇOVÁNÍ
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Pátek 18. 10. od 19 h,
Sokolovna Ledenice
ALKEHOL, Gorrilla Crash,
Metalmor, Krypton
Sobota 19. 10. od 9 h
TRADIČNÍ VÝLOV
RYBNÍKA PARČÁK
Neděle 20. 10. od 14 h,
Sportovní areál Ledenice
DRAKIÁDA
Neděle 20. 10. od 14 h,
na hřišti v Ohrazení
POZNEJ LES
Středa 23. 10. od 18 h,
Divadelní sál Ledenice
NÁRODNÍ PARKY
VÝCHODNÍ AFRIKY
– ZOO DVOREC
Sobota 26. 10. od 10 h
TRADIČNÍ VÝLOV RYBNÍKA
PAZDERNICKÝ ZALINY
Pondělí 28. 10. od 18.30 h,
Farská zahrada
SVĚTLUŠKY
Pátek 1. 11. od 18.30 h,
Farská zahrada
HALLOWEEN
Sobota 2. 11. od 15 h, Ohrazení
TVOŘENÍ A PEČENÍ
JABLÍČEK
PODZIMNÍ LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
Středa 6. 11. od 18 h,
Divadelní sál Ledenice
DO ASIE A PO GRUZII
STOPEM, aneb cestuj levně
Více informací uvnitř
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 11. 9. 2019
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu spolku „Ledeničtí proti těžbě“ související s těžbou nerostů v k. ú. Ledenice a
plánu jejího dalšího rozšíření. Zastupitelstvo městyse Ledenice ukládá starostovi
a Radě městyse Ledenice, aby:
a. prověřili dopady budoucí těžby prováděné na území městysu Ledenice a
v jeho bezprostřední blízkosti na životní prostředí;
b. prověřili možnosti obrany proti případným negativním důsledkům těžby
na území městysu Ledenice a na životní prostředí v městysu Ledenice a
bude-li hrozit nebezpečí z prodlení,
přijali opatření, která musí být provedena bezodkladně;
c. vstoupili do jednání se společností LB
MINERALS, s. r. o. za účelem uzavření dohody o omezení rozsahu těžby
na území městyse Ledenice (jakákoliv
dohoda však může být uzavřena pouze s předchozím souhlasem Zastupitelstva městyse Ledenic);

d. v návaznosti na výsledky prověření
dle bodu a) a b) podnikli kroky k zamezení případných negativních důsledků (budou-li zjištěny) těžby na
území městysu Ledenice a životní
prostředí v městyse Ledenice;
e. pravidelně informovali zastupitelstvo
na jeho zasedáních o aktuálním vývoji
v této záležitosti.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 podání žádosti o dotaci na odbahnění
rybníka na Sv. Voršile.
 vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku), DDHM (drobného dlouhodobého majetku) a ostatního majetku
z inventarizace městyse Ledenice v rozsahu dle předloženého návrhu.
 zadání výběrového řízení na zhotovení
projektové dokumentace na ZŠ v Ledenicích.
 odprodej nepotřebného osobního automobilu ŠKODA Fabia II Combi 5J, 1.4
16V Ambiente za cenu obvyklou a prodej
bude uskutečněn za nejvyšší nabídkovou
cenu. Zastupitelstvo pověřuje starostu
zveřejněním informace o prodeji prostřednictvím inzerce s termínem podání
nabídek.
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 výsledek výběrového řízení dodavatele
na veřejnou zakázku „Modernizace restaurace v Ledenicích – vzduchotechnika“, které pro městys Ledenice provedl
zástupce zadavatele Mgr. Dan Hansel.
Jako nejvhodnější nabídka byla podle
hodnotících kritérií nabídka s nejnižší nabídkovou cenou firmy SYLFA s. r. o.,
Sadová 1992/26, 370 07 České Budějovice. Zastupitelstvo městyse Ledenice pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
na tuto zakázku s vybraným uchazečem.
 nabídku na odkoupení pozemku par. č.
2
142/2 o výměře 408 m (zamokřená plocha/vodní plocha).
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a neschválilo:
 žádost na koupi pozemku par. č. 2608/3
2
o výměře 252 m (ostatní plocha/jiná plocha) v k. ú. Ledenice.
 žádost o koupi části pozemku par. č. 379/7
2
o výměře cca 19 m (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k. ú. Ledenice.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 souhlasné stanovisko Krajského úřadu
k obsahu návrhu změny územního plánu
Ledenice – Ohrazení ve zkráceném postupu pořizování a souhlasí se zařazením
do změny územního plánu č. 2.

LEDENIČTÍ PROTI TĚŽBĚ
V Ledenicích vznikl nový spolek „Ledeničtí proti těžbě“ a my
Vám přinášíme rozhovor s jeho zástupci – Robertem Čouzou,
Zbyňkem Slachem a Renatou Suchomelovou.
Kdy spolek vznikl?
ZBYNĚK: Formálně letos v červnu. Ale naše činnost začala už loni
na podzim.
Kolik máte členů?
ZBYNĚK: V tuto chvíli máme 51 registrovaných členů. Jsme ale
zatím velmi „mladý“ spolek.
ROBERT: Pokud někdo bude mít zájem do našeho spolku vstoupit,
rádi jej u nás přivítáme. Bližší informace podá kdokoli z jeho současných členů.
Co je předmětem Vaší činnosti?
ZBYNĚK: Ochrana přírody a krajiny.
RENATA: Nechceme, aby to v Ledenicích vypadalo jako v severních Čechách.
ROBERT: Jde o to, že těžba v calofrigské jámě pořád pokračuje a
přibližuje se k Ledenicím. Už nyní se těží jen 250 metrů od objektů
bydlení. Tuto vzdálenost považujeme za minimální přípustnou vzdálenost pro zachování normálních životních podmínek občanů, a to nejen
v této lokalitě, ale i v celých Ledenicích. Je alarmující, že ve velmi blízké době, pravděpodobně už letos v zimě, se má vykácet další velký kus
lesa podél staré borovanské cesty, který je klíčovým ochranným balem
a tvoří přirozenou bariéru mezi Ledenicemi, těžební jámou a skládkou
Růžov, která se má aktuálně ještě rozšiřovat.
ZBYNĚK: Kvůli všem vlivům těžby i skládky odpadů, jakou jsou
hluk, prach, zápach nebo hlodavci, je opravdu zásadní, aby nedošlo
k dalšímu kácení a zužování lesa. Lesní plochu mezi Ledenicemi a
skládkou bychom neměli zmenšovat, ale naopak ji zvětšovat.

RENATA: Takže říkáme jasné NE kácení lesa a rozšiřování těžby!
Nechci otevřít okno a místo stromů vidět rypadla nebo skládku!
S těžbou se ale přece vždycky počítalo. V minulosti bylo území těžby naopak ještě zmenšováno. Co vám tedy konkrétně vadí?
ZBYNĚK: Ano, to že se těží a má se těžit, ledeničtí všeobecně vědí.
Ale když se o to začnete zajímat víc, zjistíte spoustu „zajímavých“ věcí.
Co třeba?
ROBERT: Aby se mohlo těžit, musí nejdřív stát (konkrétně Báňský
úřad) stanovit tzv. dobývací prostor. Ten náš dobývací prostor byl stanoven už v roce 1979, tedy za hluboké totality. Podle tehdejších zákonů
a pravidel, kdy se na nikoho a na nic nebraly ohledy. Však také kvůli
tomu zmizel ze světa Růžov. Dneska by musela být provedena EIA,
tedy posouzení vlivů na krajinu a životní prostředí.
RENATA: A žádný dobývací prostor by nevznikl. Protože by občané dobrovolně neodsouhlasili, aby jim za okny vrčela rypadla, zmizel
celý les nebo celá jedna vesnice.
ZBYNĚK: Jenže my už tady bohužel ten „totalitní“ dobývací prostor máme. A prý se s tím nedá nic dělat. Úplně konkrétně má ten náš do2
bývací prostor rozlohu 1,5 km . Začíná u závodu „starého Calofrigu“ a
končí kousek nad rybníkem Parčák!
ROBERT: Já jsem to vždycky vnímal jako calofrigskou nebo borovanskou jámu. Faktem ale je, že většina dobývacího prostoru se nachází v katastru Ledenice a jmenuje se „Dobývací prostor Ledenice“.
Kam přesně by nyní měla těžba dál pokračovat?
ROBERT: Na to jsme se byli zeptat přímo ve společnosti LB Minerals, která těžbu provádí. Dle jejich vyjádření budou těžit všechno,
k čemu mají povolení. To je to povolení, které má původ v roce 1979.
ZBYNĚK: Kromě té současné už vytěžené jámy, zmizí ještě celý
les okolo Horní Jámy a Dolní Jámy.
pokračování na str. 3

říjen 2019

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

3

LEDENIČTÍ PROTI TĚŽBĚ
(pokračování ze str. 2)
RENATA: Místo této mezi občany oblíbené zelené oázy, kam dnes
směřují jejich rodinné procházky, kde venčí své čtyřnohé mazlíčky,
kam chodí chytat ryby, na houby, opéct si vuřty nebo jen tak posedět
v rybářském altánu, a kam se schází polovina Ledenic na každoroční
májku, tam bude nová díra o rozloze 40 fotbalových hřišť a 20 metrů
hluboká.
To zní docela katastroficky. Takže třeba za domy v ulici 5. května
nad rybníkem Parčák bude 20 metrů hluboká jáma?
ZBYNĚK: To zatím přesně nevíme. Ale podle platného povolení
tam jáma být může.
ROBERT: LB Minerals by měli vzít v potaz, že se těžba dostává
bezprostředně až k obytné zástavbě. Z minulosti víme, že při zkušební
těžbě na Dolní Jámě se lidem sesouvaly zahrady a praskaly zdi domů.
Těžba může být příčinou i mnoha dalších problémů, kromě sesuvu podloží domů téměř s určitostí dojde k výrazné ztrátě podzemní vody. Přitom jsou v této lokalitě domy, které nemají napojení na obecní vodovod
a jsou závislé na studnách.
RENATA: Nejhorší je, že podle plánů těžební společnosti zmizí jediná bariéra mezi Ledenicemi a skládkou domovního odpadu. Nejdřív
dojde k pokácení stromů, což je přirozený přírodní vzduchový filtr a zásobárna vody. A následně díky samotné těžbě, zmizí celý horizont –
Vápenický kopec, a z oken domů bude vidět přímo na skládku.
ROBERT: Tím že zmizí Vápenický kopec, resp. jeho část, změní se
i hydrogeologická situace. Konkrétně všechna voda, která dnes naprší a
steče do Horní Jámy a pak dál přes rybník Parčák až do Dolního Hraďáku, už pak poteče na druhou stranu do „starého Calofrigu“.
ZBYNĚK: Když se podíváte na mapu Ledenic, zjistíte, že les okolo
Horní Jámy je vlastně jediný les v Ledenicích. Další nejbližší lesy jsou
až u rybníka Kačerovec nebo Jedlí u samot za čističkou. Žádný jiný les
už v Ledenicích není.
ROBERT: Takže kvůli těžbě dojde k tomu, že v současné době, kdy
je sucho obrovským problémem a vláda na boj se suchem vyčleňuje miliardy – třeba na zakládání mokřadů nebo výsadbu smíšených lesů,
u nás v Ledenicích půjdeme přesně opačným směrem. Necháme zlikvidovat funkční vodní soustavu a jediný les, který tu máme. A místo něj
se bude těžit křemelina a jíly.
Co se s tím dá dělat? Co je vaším cílem?
ZBYNĚK: Deset měsíců sháníme informace. Procházíme všechny
možné podklady – Územní plán, Rozhodnutí o stanovení dobývacího

NOVÉ ŠKOLNÍ DÍLNY
Začátkem měsíce září byla dokončena rekonstrukce objektu bývalé
kotelny za restaurací na náměstí. Jak jsme již informovali, budovu nyní
využívá základní škola k výuce předmětu člověk a svět práce. Objekt
bylo nutné vybavit potřebnými pomůckami. Jsou zde instalované tři
sporáky pro výuku vaření na druhém stupni a pro kroužek vaření, který
organizuje školní družina. V další místnosti jsou umístěny pracovní
stoly a třída bude sloužit jako učebna pracovních činností. Žáci se budou učit základním dovednostem při práci s ručním nářadím (řezání,
broušení, vrtání, natírání, apod).
Městys Ledenice by velmi rád touto cestou veřejně poděkoval
panu Janu Hronkovi z firmy HR Technik, Trocnovská ul., Ledenice za velkou pomoc při vybavení učebny nářadím.

Ilustrační foto
prostoru, Povolení k těžbě pro LB Minerals nebo Plán rekultivace vytěženého území. Mluvíme s lidmi z různých institucí – s geology, experty
na životní prostředí a územní plánování… A samozřejmě jsme v úzkém
kontaktu se starostou městysu. A jak do této problematiky postupně
pronikáme, zjišťujeme, že možnosti, jak se těžbě bránit, existují.
ROBERT: Informace, které jsme získali, jsme presentovali na zasedání zastupitelstva městysu a požádali jsme zastupitele o pomoc.
Jaký postoj k tomu zastupitelé zaujali?
ZBYNĚK: Zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým pověřilo starostu, aby mj. prověřil dopady těžby, možnosti obrany proti jejím negativním důsledkům, a bude-li to nutné, aby byly podniknuty kroky
k zamezení těmto negativním důsledků.
Jaké kroky plánuje nyní váš spolek?
ZBYNĚK: Další naše kroky budeme dělat v koordinaci s městysem
Ledenice.
ROBERT: Chceme, aby těžba směrem k Ledenicím už dál nepokračovala. Aby krajina okolo Horní Jámy zůstala taková, jaká je.
RENATA: Celé Česko bojuje se suchem. Dokonce vznikl projekt
Intersucho či Národní koalice pro boj se suchem, která bude investovat
50 miliard do opatření pro udržení vody v krajině. A její prioritou jsou
hlavně lesy. Vykácením krásného smíšeného lesa by Ledenice šly zcela
„proti proudu“.
ZBYNĚK: Kdokoli bude mít zájem se o této problematice dozvědět
víc, může se obrátit na náš spolek či se podívat na naše internetové
stránky www.protitezbe.cz.
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PRVŇÁČCI VE ŠKOLE
Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda! Přivítali jsme nový školní rok a ve školce už je
zase veselo. Některé děti se vracely do známého prostředí zpět za svými kamarády, jiní
vstupovaly do budovy mateřské školy poprvé.
Mnozí z nich prožívají poprvé odloučení od
rodiny a známého prostředí.
V letošním roce se naše mateřská škola zapojila do dvou nových celoročních projektů.
Jedním z nich je projekt České obce sokolské „ Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech
zájem o aktivní sportování, vede k týmové
spolupráci a přináší radost z plnění úkolů.
Druhým projektem „ Umím být opravdový
kamarád“ je navázání spolupráce s nestátní
neziskovou organizací Centrum BAZALKA
z Českých Budějovic. BAZALKA nabízí komplexní péči a pomoc pro rodiny s dětmi s těžkým zdravotním postižením. Díky nim bychom
chtěli našim dětem představit, že nejsme každý stejný, prohloubit prosociální chování,
empatii, otevřít srdce jinakosti a vědomí, že
handicap je přirozenou součástí běžného života. Čeká nás spoustu aktivit prolínajících se
během roku, kdy si užijeme i společné chvíle
spolu s klienty Centra BAZALKY.
Podzim přivítáme voňavým jablíčkovým
pečením. Čekají nás divadelní představení,
vycházky do přírody a radostné očekávání Vánoc. Předvánoční čas si zpestříme tvořivými
dílnami s rodiči, kdy si při výrobě drobného
dárku a poslechu koled užijeme společně
vánoční atmosféru.
Za kolektiv dětí a vychovatelek MŠ
Edita Fraňková

V pondělí 2. září 2019 v 7.55 zvoní první
zvonek.
…Začíná nový školní rok. Do lavic naší
krásné ledenické základní školy se úplně poprvé posadilo 30 prvňáčků.
Svůj první den ve škole strávili po boku
svých rodičů a prarodičů. Slavnostně je uvítaly třídní učitelky Mgr. Markéta Hanzlíková
a Mgr. Marie Petrášová v krásně vyzdobených třídách 1. A a 1. B.
Prvňáčky a jejich rodiče přišel pozdravit
samozřejmě pan ředitel Mgr. V. Šesták, paní
zástupkyně Mgr. I. Šestáková a vedení ZUŠ
a ŠD.
Popřáli všem prvňáčkům, aby jejich nástup do školy byl radostný a pohodový, aby

měli elán a chuť poznávat vše nové a hlavně,
aby se jim ve škole líbilo. Rodičům popřáli
dostatek trpělivosti, důslednosti a také radosti z úspěchů svých malých školáčků.
Paní učitelky se se všemi školáky osobně přivítaly a předaly jim balíčky od firmy
BOVYS, ve kterých našli prvňáčci drobné
dárky.
A pak začala poprvé „škola naostro“. Třídní učitelky připravily pro prvňáčky zábavné
básničky s pohybovým doprovodem.
Nezbývá, než všem držet palce. Ať se vám
ve škole líbí po celý školní rok!
Mgr. Markéta Hanzlíková

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

přijme pedagogického pracovníka

UČITEL/KA pro 2. stupeň
Aprobace: M, Tv
Informace: reditel@zs.ledenice.cz, tel. č. 387 995 365, 602 714 060
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LEDENICKÉ BRAMBOROVÁNÍ
Sobota 21. září 2019 byla termínem pro již
čtvrté Ledenické bramborování. Tentokrát se
uskutečnilo za krásného slunečného počasí.
Ve čtrnáct hodin bylo celé náměstí připraveno pro návštěvníky. V cmundovacím stanu předpékalo své cmundy šest soutěžních
týmů. K poslechu skvěle hrála kapela Hudební kroužek, pro děti byly připravené soutěže, balónkování a skákací hrad. V dalším
stanu předváděl své kuchařské umění s bramborami rautový specialista a kuchař Michal
Dosek. Diváky pobavilo vystoupení na skákacích botách, které si na vlastní kůži mohl
vyzkoušet i náš moderátor Jarda Vlášek. Po
celou dobu programu voněla po ledenickém
náměstí cmunda, a to nejen ze soutěžního sta-

Soutěžní týmy vydávají cmundy k ochutnávce
a hodnocení

nu, ale téměř od všech stánků, kde se prodávalo občerstvení. A tak cmundu smažili naši hasiči, ženy z Českého svazu žen ve Zborově,
členky ze ZO postižených civilizačními chorobami nabízely pečené bramborové buchty
a i ve stánku Obchodu U Dobráka jste si mohli
pochutnat na cmundě. S výbornými zákusky
přijely ženy z Českého červeného kříže ve Vrcově a na nejmenší myslel s cukrovou vatou
náš zmrzlinář Jan Junek.

A jak se soutěžilo?
Mezi čtyři zkušené soutěžní týmy přibyli letos
dva nováčci. Těmi byly trhosvinenští Mastňáci
v čele s Petrem Krejčím a ledenická Zemjaková
zahrádka pod vedením Martina Kriška. Zbývající čtyři týmy jistě všichni znáte: Hasiči Ledenice – Radek Frejlach, Matouš Janovský a Jitka
Žahourová, Hasiči Radostice – Romana Havlová, Adéla Jechová a Zbyněk Jech, Kluci od
Čapí zátoky – Jiří Volf, Milan Pecka a Stanislav Bláha a Šťastné klobásky – Tereza Koblasová, Lucie Koblasová a Robin Šťastný.
I když to možná nebylo na první pohled vidět, boj o vítězství byl nelítostný J. Všichni
připravili své soutěžní cmundy dle vlastních
„tajných“ receptů a na našich ochutnávačích
bylo vybrat tu nejlepší.
S naprostou převahou v něm nakonec zvítězil tým Kluků od Čapí zátoky. Vítězům gratulujeme a všem soutěžním týmům děkujeme za
účast, za snahu, za dobrou náladu, která po celou
dobu panovala v soutěžním stanu, za kamarádství s ostatními týmy i za pomoc se smažením
cmundy soupeřů, když někteří nestíhali J.
Díky vám všem.
jk
(fotografie Richard Hůrka a jk)

Soutěžní týmy netrpělivě očekávají vyhlášení výsledků

Vítězný tým Kluci od Čapí zátoky

Moderátorský vstup Jaroslava Vláška na skákacích botách

Kuchař Michal Dosek v plném soustředění při
přípravě výborné bramborové krémové polévky

Hopsej – vystoupení na skákacích botách
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Josefem Jindrou z Ledenic,
zemřel dne 25. 9. 2019 ve věku 71 let,
t s panem Bohuslavem Vláškem z Ledenic,
zemřel dne 25. 9. 2019 ve věku 85 let.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Paní Anna Kopalová z Ledenic oslavila dne 1. září krásné životní
jubileum a to 90 let. Významné životní jubileum 80 let oslavil 25. září
pan František Kolář z Ledenic.
Jak je v Ledenicích zvykem, přišel s dárkem oběma jubilantům popřát starosta městyse Jiří Beneda (na fotografii s Annou Kopalovou).
Ke gratulacím se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje a do
dalších let přeje oběma jubilantům hodně životního optimismu, pohody
a zdraví.

Místní knihovna
v Ledenicích
nabízí čtenářům
literární novinky
Pro děti a mládež:
Naďa Kučerová
Kočka Sára a její přátelé
Petra Braunová
3333 km k Jakubovi
Christine Pym
Proč svítí sluníčko
Jan Andersen
Vlček trosečníkem
Zuzana Pospíšilová Rybářské pohádky
Oldřiška Ciprová
V kůži rytíře
Andrzej Kruszewicz Zvířata
Ptáci
Jerzy Rafalski
Planety
Petr Horáček
Nenažraná koza
Petr Hugo Šlik
Záhada dračího klíče
Lucy Astner
Polly Zubatá
Tereza Davídková
Příběhy kocoura Zrzečka
Pro dospělé čtenáře:
Luděk Kubát
Krvavé peníze
Petra Soukupová
Žít jako single
Michaela Klevisová Sněžný měsíc
Petr Bým
Vražda na svatbě
Naďa Horáková
Tajnosti sborovny
Lucie Šilhová
Beru to na sebe
Jaroslava Černá
Dům v podhradí
Jaromír Jindra
Jed pro kralevice
Michal Viewegh
Mým vrstevníkům
Věra Řeháčková
Ač nevidím, vnímám
Michal Vaněček
Mlýn
Jan Bauer
Císař táhne do války
Jaroslava Černá
Jeden život nestačí
Donna Douglas
Sestřičky v nesnázích
Sestřičky ve víru osudu

Místní knihovna zve na autorské čtení

z připravované knihy ledenické autorky Petry Kamlachové
Kdy: ve čtvrtek 10. října 2019 od 18 hod.
Kde: v ledenické knihovně
Padlý anděl
„Věříte, že mezi nebem a zemí existují věci, které prostě nedokážeme nijak vysvětlit? Claire
Caldwellová oplývá tajemnou schopností vcítění se do druhých lidí, Dean Gallagher ví některé
věci dříve, než se stanou, a jeho matka Maggie zase dokáže hovořit s mrtvými. Co se stane, když
se tito tři výjimeční lidé sejdou na jednom místě? Jak jejich životy ovlivní dávná rodinná tajemství a staré i nové lásky? Nebezpečný vrah si vyhlédl novou oběť a jediný člověk, který by jej
snad dokázal zastavit, je už dávno mrtvý. Ale co když tu duše našich blízkých mohou zůstat, aby
na nás dohlédly?“
POMOZTE KNIZE NA SVĚT!
Aby kniha mohla vyjít, potřebuje Vaši pomoc. Na stránkách nakladatelství Pointa si můžete
přečíst ukázku z knihy, debatovat s autorkou a co je nejdůležitější, zakoupit si knihu v předprodeji. Právě z předprodeje jsou totiž financovány veškeré náklady na vydání. Nemusíte ale mít
strach, v případě, že se potřebná částka nevybere, Váš příspěvek se Vám vrátí zpět na účet. Rozhodněte o osudu této knihy a pořiďte si Padlého anděla do své knihovny!
Více na bit.ly/KupAndela

NAZARET BOROVANY
Velké poděkování Hojné Vodě!
V sobotu 24. 8. 2019 jsme s Nazaretem navštívili vyhlášené Dřevorubecké slavnosti. Skvělý
zážitek, ryk motorových pil, fandění, dřevorubecké soutěže (hod polenem, štípání obřího špalku,
odvětvování atd.), a to vše v lůně úžasných Novohradských hor. Stojí za návštěvu.

Chtěli jsme VELMI PODĚKOVAT:
1. Všem dobrým lidem, kteří Nazaret podpořili finančním příspěvkem či koupí našich výrobků.
2. SK HOJNÁ VODA – předali nám částku 12.600 Kč z veřejné dražby dřevěných soch. Peníze
použijeme na renovaci pracovních stolů pro naše klienty a nákup keramické hlíny.
3. CHATAŘKÁM Z DOBRÉ VODY, které napletly spoustu náramků z padákové šňůry a z jejich prodeje nám věnovali 1.700 Kč.
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LEDENICKÁ PÍSKOVNA UKRÝVÁ PŘÍRODOVĚDNÉ POKLADY
Objevit je můžete i vy
Přesně tak zněl titulek pozvánky na veřejnou exkurzi do ledenické pískovny v lese zvaném „Obcizna“. Přírodovědná vycházka se
uskutečnila v sobotu 14. září, organizovala ji
Společnost pro záchranu prostředí Calla a
dorazilo na ní kolem čtyřiceti účastníků.
Co je na ledenické pískovně tak zajímavého jsem se zeptala Jiřího Řehounka ze společnosti Calla:
„Pískovna je už mnoho let opuštěným těžebním prostorem. Těžbou štěrkopísku vznikla
zajímavá přírodní stanoviště, zejména mokřady
a písčiny, do nichž se nastěhovala řada běžných i ohrožených druhů rostlin, živočichů i
hub. Část dna byla naneštěstí zavezena navážkou, ze které dnes vyrůstá rumištní vegetace.
Ochránci přírody a biologové se proto pustili
do obnovy a vytváření vzácných stanovišť.“
To potvrdil i entomolog Tomáš Ditrich z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, který
byl iniciátorem ochranářských zásahů v pískovně a se svými studenty ji navštěvuje již deset let. „V dnešní homogenní krajině jsou
podobná stanoviště, nahrazující zaniklé přirozené písčiny, nesmírně důležitá. Studenti se
tady seznámí s mnoha rostlinami i živočichy,
kteří k životu potřebují podobně otevřená, nezarostlá místa. V krajině, která by se sestávala
pouze z polí, pastvin a lesů, by velké množství
druhů nemohlo existovat. Nutné je také zmínit

ZO SPCCH
BOROVANY - LEDENICE
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum
naše členka paní Hana Krejčová z Ledenic.
Členové jí přejí:
Tak tiše jako sen,
přišel Vašich narozenin krásný den,
žijte blaze v plném zdraví,
užívejte toho, co vás baví.
Ať splní se nejtajnější přání,
ať nepřemýšlíte do svítání,
ať Vám štěstí jen přeje
a sluníčko se na Vás směje.
¡ Na koupání do Gmündu jedeme 16. října, jako obvykle v 8.00 hod. z Ledenic,
dále Borovany, Jílovice. Zájemci se hlásí u paní Himlové, v Ledenicích u paní
Votrubové.
¡ Zájezd 12. září do Žďáru nad Sázavou, Zelené Hory a Hasičského muzea v Přibyslavi se vydařil, bylo hezké
počasí a dobří průvodci, kteří nás seznámili s historií navštívených míst. Poděkování patří i naší osobní průvodkyni
paní Ivaně Zasadilové, která je členkou
ZO a cestou nás seznamovala s historií
majitelů zámků v jižních Čechách a na
Vysočině.
Za členy ZO předsedkyně Jarmila Himlová

podporu městyse Ledenice, v jejímž vlastnictví se pozemek pískovny nachází. Pan starosta
nám dlouhodobě vychází vstříc při plánování
zdejších ochranářských aktivit. Bez této podpory by pískovna zcela zanikla, čímž by došlo
ke ztrátě cenného biotopu.“

A jak vycházka probíhala?
Sraz byl v devět hodin ráno u čistírny odpadních vod, kde proběhlo úvodní slovo a seznámení se s organizátorem exkurze entomologem
Jiřím Řehounkem. Po krátkém pěším přesunu
do pískovny se účastníci seznámili i s druhým
přírodovědcem, kterým byl ornitolog Petr Veselý. Ten byl na místě už od časného rána, protože v okolí pískovny rozmístil sítě na odchyt
ptáků. Při jeho prezentaci se všichni dozvěděli

mnoho zajímavého o místním ptactvu. Mezi
nejzajímavější odchycené exempláře jistě
patřil ledňáček říční, zblízka si prohlédnout
i podržet v ruce mohli návštěvníci střízlíka,
sýkory parukářku, uhelníčka, koňadru, modřinku, konipase horského, králíčka ohnivého,
budníčka menšího a strakapouda velkého.
Ani entomolog Tomáš Ditrich nezůstal
se svými úlovky pozadu. Při jeho výkladu
jsme mohli pozorovat šídlo královské, čolka
horského i obecného, hladinatku pobřežní,
lovčíka vodního nebo několik druhů brouků
potápníků. Největší ohlas, především u dětí,
bylo zapůjčení vodních i suchozemských sítěk
na hmyz a možnost odchytit si v tůňce nějakého živočicha nebo larvu vlastnoručně a pak za
pomoci odborníka určit druh.
jk, jc
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Vážení a milí, srdečně Vás zveme na

TALENT
V MASCE

Den otevřených dveří,

2018/2019

Od 9.30 hod. bude probíhat retro kavárna ve společenském sále, kde
Vás obslouží příjemný personál Domova důchodců Dobrá Voda oděný
v retro stylu.
Odpolední program bude probíhat ve vestibulu Domova důchodců
Dobrá Voda, kde od 14.00–15.00 hod. strávíme společné chvíle s tanečním a pěveckým souborem Rozmarýn a od 15.00–16.00 hod. proběhne ukázka společenských tanců studentů Biskupského gymnázia.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Jana Zadražilová, ředitelka
Domov důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem 1632/16
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

MAS Sdružení Růže připravuje 2. ročník oceňování talentovaných dětí „Talent v MASce 2018/19“ v kategorii humanitní, technické, sportovní, umělecké, přírodovědné a speciální.
Jedná se o program na podporu a prezentaci talentovaných dětí a
mládeže. Nejde jen o morální ocenění dětí, jejich rodin a učitelů, trenérů či vedoucích, ale i o jejich finanční podporu.
Za minulý školní rok jsme ocenili výkony celkem 56 dětí, jednotlivců i členů kolektivů s mimořádnými výsledky v různých oblastech. Na slavnostním večeru spojeném s oceňováním talentovaných
dětí se v lednu 2019 sešlo na dvě stě lidí, kteří oceněným vyjadřovali
bouřlivě podporu.
Nyní otevíráme druhý ročník pro nominace. Proto se obracíme
na obce, spolky, školy i širokou veřejnost s žádostí o nominaci dětí
ve věku 7 – 19 let v uvedených oborech. Mladší děti, doufáme, že
podchytíme zejména prostřednictvím základních škol, středoškoláky spíše prostřednictvím jejich rodičů a známých. Nicméně ani škola nemusí vědět o všech mimoškolních aktivitách dětí, ve kterých
mohou být i mimořádně úspěšné.

A co všechno spadá
pod jednotlivé sledované kategorie?
Humanitní – humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba apod.
Technická – technické soutěže - soutěž v programování, radiotechnice, modelářské soutěže apod.
Sportovní – nejlepší výsledky dosažené v různých sportech
Umělecké – soutěže hudebních škol, concertino atd., taneční soutěže různých druhů, výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.
Přírodovědná – přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO,
FO) a ostatní soutěže typu ekologická olympiáda, astronomická
olympiáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství atd.
Speciální – soutěže hendikepovaných
Uzávěrka nominací je 15. 11. 2019,
slavnostní vyhlášení bude koncem ledna 2020.
Více informací získáte v MAS Sdružení Růže, Žižkovo náměstí 107,
Borovany, u RNDr. Zuzany Guthové, tel: 724 643 050,
manazer@mas.sdruzeniruze.cz, formulář k nominaci naleznete na
http://mas.sdruzeniruze.cz/talent-v-masce/ds-3991/p1=7992
Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

PRVNÍ VÝPRAVA
S LEDENICKÝMI RYBÁŘI NA LIPNO
S velkým nadšením ukončily letní prázdniny děti z Místní organizace Českého rybářského svazu v Ledenicích v Přední Výtoni na Lipně.
Mohly si vyzkoušet různou rybolovnou techniku, kde lov na přívlač
prováděly na lodích v doprovodu Romana Dědiče a Zbyňka Slacha.
Nejvíce úspěchu však měly při lovu na těžko ze břehu, kde se podařilo ulovit několik krásných ryb (kapra, cejna a lína). Při nočním lovu se
podařilo ulovit i sumece o velikosti 120 cm, který dětem udělal velkou
radost a mohly se s ním i vyfotit. Na sobotní odpoledne byla pro děti
připravena soutěž v rybolovné technice, kde si vyzkoušely hody udicí
na terče, a každý byl oceněný.
Doufám, že se v příštím roce sejdeme přinejmenším ve stejném počtu opět u vody.
Všem účastníkům bych tímto chtěl poděkovat za jejich pomoc s organizací a čas, který jsme mohli společně strávit s dětmi u vody.
Za MO ČRS Ledenice Libor Liška

v Domově důchodců Dobrá Voda
který se bude konat ve středu 9. 10. 2019

Český svaz chovatelů, základní organizace:
Horní Stropnice, Trhové Sviny a Jílovice pořádají

5. společnou
chovatelskou výstavu
králíků, holubů, vodní a hrabavé drůbeže
s ukázkovou expozicí okrasného ptactva v chovatelském
areálu v Horní Stropnici
Otevřeno:
Sobota: 26. října 2019 od 8 do 17 hodin
Neděle: 27. října 2019 od 8 do 12 hodin
Vstupné: 30 Kč
Srdečně zvou pořadatelé
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ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN
V SOKOLOVNĚ 2019-2020
PONDĚLÍ
7.55 - 15.15
17.00 - 18.30
18.30 - 21.00

škola
softball
roztleskávačky

ÚTERÝ
7.55 - 15.15
15.30 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 20.00
20.00 - 22.00

škola
fotbal
teeball
hasiči
odbíjená

STŘEDA
7.55 - 15.15
15.15 - 16.30
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30
19.30 - 22.00

žáci

Ižof
Pokorná

žáci

muži

Salák
Vaněk
Janovský
Kučera

škola
badminton
softball
softball
odbíjená

ml. žáci
kadeti
ženy

Votrubová
Ižof
Míka
Čouzová

ČTVRTEK
7.55 - 15.15
15,30 - 18.30
18.30 - 20.00
20.00 - 22.00

škola
odbíjená
odbíjená
fotbal A

žáci
muži
muži

Straková
Kučera
Jindra

PÁTEK
7.55 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 18.30
18.30 - 20.30
20.30 - 22.00

škola
teeball
softball
softball
florbal Zb., Ohr., Ohr.,

kadeti
muži, ženy

Vaněk
Míka
Korčák
Hronek

SOBOTA
9.00 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 18.00
18.00 - 20.00
20.00 - 22.00

roztleskávačky
badminton
odbíjená
fotbal Zborov
florbal

ženy

Pokorná
Saska
Čouzová
Vazač
Dolejší

NEDĚLE
8.30 - 10.45
10.45 - 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 15.30
15.30 - 17.30
17.30 - 19.00
19.00 - 21.00

Fotbal
softball
roztleskávačky
nohejbal
fotbal
softball
badminton

přípravka
nadhoz
Joudové
Joudové
muži, ženy
dospělí

Štěch
Korčák
Pokorná
Koblasa
Tichý
Pavel
Koblasová

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ
v Kulturním domě U Králů
ÚTERÝ
15.00 - 16,30
16.30 - 17.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
ČTVRTEK
19.00 - 20.00

sportovní přípravka (děti 3 – 6 let)
pohybová příprava dětí
cvičení žen – jóga
cvičení žen – kruhový trénink

Heřman
Řehovská
Šimková
Bouzová

cvičení žen – jóga

Šimková

TENISOVÝ TURNAJ
Již 19. ročník turnaje v tenisových čtyřhrách uspořádali členové tenisového klubu TJ Slavoj Ledenice v září na kurtech v Borovanech
V letošním roce se ho zúčastnilo šest družstev a i přes nepříznivé počasí se turnaj vydařil.
Výsledky:
1. Ladislav Kodada a Jaromír Michner
2. Tomáš Lamáček a Miroslav Strouha
3. Václav Fabián a Václav Ondok
Těšíme se na jubilejní 20. ročník v příštím roce.
Za klub tenisu TJ Slavoj Ledenice
Miroslav Strouha – prezident klubu

SOFTBAL LEDENICE
Pro softbal jsou září a říjen dobou, kdy se hrají závěrečné turnaje
o umístění v play-off nejvyšších soutěžích.
Každý víkend se na ledenickém hřišti hraje, přijďte nás podpořit!
Všechny termíny a aktuality najdete na facebooku Žraloci Ledenice.
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Tři roky navíc?
To byla tehdy, už začátkem deváté třídy
(1966) taková parta kluků, mající poměrně
stejné zájmy (i technické) a jelikož se pro ně
našlo i pochopení od vedení školy, mohli každý pátek svůj technický um chodit zdokonalovat do školních dílen – tehdy ještě u Jelínků.
Vyřezávalo se, brousilo, lepilo a každý podle
své představy, které umocňoval před několika
léty náhodně získaný časopis MODELÁŘ. Od
roku 1966 si ta partička vyzkoušela letadélka,
rakety a poté i lodičky. Technická soutěž
v tehdejší Jihočeské pravdě nás vynesla na
světlo. Evidence v tehdejší organizaci Pionýr
a s tím v roce 1969 i statut technického oddílu
u jmenované organizace a později ještě u Svazarmu, který mládež technicky perfektně učil
a vybavoval, a nás v lodním modelářství zajišťoval tak, abychom si sami mohli plnit své
technické sny. Ještě dodnes používané kánoe
na svážení modelů při soutěžích jsou z našich
začátků. Tak začala éra lodního modelářství
v Ledenicích, kdy od statutárního roku 1969 uplynulo 50 let. Dnes je to
již klub, kterým prošlo kolem tří set členů, a který dokáže zaujmout
nejenom okolí, ale vynést i jméno svého působiště do světa.
Probíhající oslavy od jara do podzimu za 50 let trvání od založení
klubu nás jistě ukázaly v dobrém světle. Jako vedoucí tohoto technického kolektivu jsem rád, že jsme překonali i zlomový rok 1990, kdy
osm z devíti klubů lodního modelářství v Jihočeském kraji svoji činnost ukončilo. Sám jsem se tehdy rozhodoval, zda pokračovat, nebo
jako většina, začít podnikat. Děti jsem nezradil, starostové obce byli
vždy práci s dětmi nakloněni, a tak lodní modelářství v Ledenicích
pokračovalo.
Nyní jsme dali veřejnosti vše na vědomí a o oslavy se se všemi řádně
rozdělili. Jarní soutěže na Lazně, účast na MS v Maďarsku, výstava
v sále U Králů a nakonec i ona veliká celodenní soutěž i s večerními svítícími modely a ohňostrojem na samý závěr, jsou důkazem veliké pomoci městysu Ledenice, místní rybářské organizace a veliké finanční a
hmotné podpory ze strany podnikatelů a kamarádů našeho spolku.
Tradiční podzimní soutěže v Ledenicích se většinou zúčastňuje kolem třiceti soutěžících. Tentokráte to bylo z celé republiky osmdesát
soutěžících. Ti všichni to přišli s námi oslavit a přijet si vybojovat třeba
i živou posvícenskou husu. Tu první vyhrála paní Radka Fyrbachová
z našeho klubu a druhá husa putovala do Brandýsa nad Labem. Pirát
roku 2019 zůstal v Ledenicích a stal se jím Jakub Svoboda z Hradu.

Všem děkujeme za překrásné a hodnotné ceny a pomoc při zajišťování vysoké úrovně akcí. Já se musím přiznat, že jsem rád za veškeré
výsledky a úspěchy. Nyní si trochu odpočineme a jelikož čas běží dále,
začneme opět pracovat v naší kvalitně vybavené modelářské dílně.
Nyní to nejdůležitější! Hledáme pro tento technický oddíl nového
vedoucího, který bude mít dobrý vztah k dětem a dané práci.
Jiří Hinterhölz, KLoM Ledenice
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Výstava ovoce – 20. výročí výstavy
a zahradnického oboru
Opět v letošním roce v říjnu (11. 10. – 15. 10. 2019) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92 v Českých
Budějovicích regionální výstava ovoce. Tato výstava má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem dvacátým. Každým rokem mnoho pěstitelů z Čech, regionální zahrádkářské
svazy Českobudějovicka a širokého okolí, také zaměstnanci a žáci školy vystavují exponáty
ovoce, a to odrůdy jablek a hrušek, dále broskve, hroznové víno, mišpule, kdouloně a další plody
podzimu.
Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční
vždy v pátek odpoledne, v první den výstavy. Přípravu celé výstavy mají na starosti především
studenti zahradnického oboru. Během výstavy studenti také prezentují své maturitní projekty.
Výstava bude nesena v duchu 20. výročí založení zahradnického oboru a také 5. výročí oboru
Rostlinolékařství. Oba obory jsou čtyřleté a zakončeny maturitní zkouškou. Získáním maturitního vysvědčení získají absolventi také II. stupeň způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Mezi odborné předměty patří např. dendrologie, ovocnictví, zelinářství, květinářství,
školkařství, rostlinolékařství, floristika, zakládání a údržba zeleně, právo a předpisy v rostlinolékařství, hygiena potravin. Absolventi tak mají širší uplatnění na trhu práce a samozřejmě mohou
i dále pokračovat ve studiu na VŠ.

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny
otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od 9.00
do 17.00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a služby,
Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál
školy, středisko praxe se svými obyvateli –
domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět studenty školy při různých činnostech a aktivitách.
Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit,
mohou se účastnit celé řady dovednostních
aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu traktorem a kombajnem, projet se
na koních.
Na dvacátý ročník naší výstavy ovoce jste
všichni srdečně zváni.
Mgr. Olga Cahová
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POZVÁNKA DO OSAD
¢ Zaliny
Ó Sobota 26. 10. od 10 h
VÝLOV RYBNÍKA PAZDERNICKÝ
Prodej ryb od 11 h
Po celý den dechová hudba a občerstvení

¢ Zborov
Ó Neděle 13. 10. od 15 h před Zborovskou Bumbálkou
ZBOROVSKÉ DÝŇOVÁNÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Vlastní dýně na dlabání s sebou.
Občerstvení zajištěno. Bramboráčky nejen z brambor
Srdečně zve Svaz žen Zborov

¢ Ohrazení
Ó Sobota 12. 10. od 13 h
OSLAVA 90 LET OD ZALOŽENÍ SDH OHRAZENÍ
Hasičská soutěž spojená s oslavou. Živá hudba
Ó Neděle 20. 10. od 14 h na hřišti
POZNEJ LES
Naučná vycházka pro děti s myslivcem
Ó Sobota 2. 11. od 15 h na hřišti
TVOŘENÍ A PEČENÍ JABLÍČEK
PODZIMNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Půlhodinka s kronikářem
Téma: Rok 1939 v Ledenicích
Kdy: čtvrtek 7. 11. 2019
Kde: společenská místnost DPS

říjen 2019
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DO ASIE
A PO GRUZII
STOPEM,
aneb cestuj levně
Středa 6. listopad 2019
Začátek v 18 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné
Přijďte si poslechnout
jaká dobrodružství zažili při svém
prázdninovém putování
Kryštof Míka (Asie)
a Kristýna Bartáčková (Gruzie)
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INFORMACE
LEDENICKÝCH
RYBÁŘŮ
Podzimní výlovy
¢ Sobota 12. 10. od 7 h

Dolní Hradský, následuje Slavíček
a Horní Hradský

¢ Sobota 19. 10. od 7 h
Šváňů, Parčáček

TRADIČNÍ VÝLOV
RYBNÍK PARČÁK
Sobota 19. 10.
9.00 (prodej ryb, občerstvení, hudba,..)

UZÁVĚRKA
příštího vydání
zpravodaje

je 25. října
Své příspěvky
můžete zasílat
na e-mail:
kultura@ledenice.cz

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

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE
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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
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PRONAJMU BYT
2

2 + kk (60 m ) v Ledenicích,

geometrické plány a ostatní geodetické práce

ulice Na Oborách,
klidné místo, dlouhodobě

e-mail: info@gkl-ledenice.cz § mobil: 602 662 693
Na Zahradách 630, Ledenice

Tel. 601 151 703
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právo krátit příspěvky. Náklad 1020 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 25.10.2019, vyjde 7.11.2019. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

