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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz

Leden 2020

tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Milí přátelé, dámy a pánové,
vážení občané,
společně vstupujeme do nového roku
2020, a proto mi dovolte malé ohlédnutí
za uplynulým rokem 2019. Především
bych chtěl moc poděkovat Vám za pomoc
a ochotu udělat něco ve prospěch našeho
městyse.
Velké poděkování si zaslouží členové
rady i zastupitelstva, jednotlivých komisí
a výborů za množství práce, které pro
chod městyse Ledenice i přilehlých osad
vykonali. Chtěl bych poděkovat také členům všech kulturních, sportovních a
společenských organizací za spolupráci
a mnohdy vzornou reprezentaci našeho
městyse. Pevně věřím, že i v tomto roce
uděláme společnými silami mnoho dobrého a prospěšného pro nás všechny i
pro městys Ledenice a osady.
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám všem popřál
v novém roce hodně tolerance, vzájemné
úcty mezi námi, ale především pevné
zdraví, osobní i pracovní úspěchy a více
radostí než starostí.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

Sváteční adventní čas zahájil v Ledenicích Mikuláš s anděly. Více o adventu na str. 4

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 11. 12. 2019

Čtvrtek 6. 2. v 18 h
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
společenská místnost
DPS Ledenice

Rada městyse projednala:
 žádost ředitele školy ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice o podání žádosti vstupu do projektu
NPŽP výzva č. 7/2019 „Přírodní zahrady“
(NPŽP – Národní program životní prostředí). Jedná se o projekt s 15% spoluúčastí
s podporou 100–500 tis. Kč na jeden projekt.
Realizace by proběhla v zadní části školního pozemku. Učebna by byla využívána pro
pěstitelské práce i pro další výuku v případě
hezkého počasí.
Pro školu ředitel navrhuje sestavu z:
6 ks – modul sedák + pergola, 2 ks – modul
s truhlíky, 2 ks – modul pěstírna, 1 ks – modul tabule, 2 ks – modul sedák, 1 ks modul
kompostér.
Celkem 14 modulů. Orientační cena realizovaného projektu 400-500 tis. Kč.
Rada městyse žádost odložila do příštího
zasedání a požaduje doložení podrobnějšího využití.

Sobota 8. 2. od 20 h
SPORTOVNÍ PLES
TJ SOKOL ZBOROV
Zborovská Bumbálka Zborov

Rada městyse projednala a schválila:
 žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2020 Hospici sv. Jana N. Neumanna,
Prachatice ve výši 5.000 Kč.

Zapite si do diáøe
Sobota 18. 1. od 20 h
PLES
SDH LEDENICE
sokolovna
Sobota 18. 1. od 20 h
PLES
SDH OHRAZENÍ
Zborovská Bumbálka Zborov
Sobota 25. 1. od 20 h
SPORTOVNÍ PLES
TJ SLAVOJ
sokolovna

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci
s DIMATEX CS, spol. s. r. o.
 odpisový plán na vybavení základní školy a
školní jídelny při ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
na rok 2020 ve znění dle přílohy.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330049380/001 na pozemku par. č.
1671/1 v k. ú. Ohrazení s E.ON Distribuce
a. s., pro stavbu „Ohrazení, K 1602/2, Eliáš
– úprava NN“ za cenu 24.200 Kč bez DPH.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330049774/001 na pozemku par. č.
2128/13, 2128/16, 2140/5, 2140/8 a 2438/2
v k. ú. Zborov s E.ON Distribuce a. s., pro
stavbu „Ohrazeníčko – kabel NN“ za cenu
27.300 Kč bez DPH.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 16. 12. 2019
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 schodkový rozpočet městyse Ledenice na
rok 2020 dle předloženého návrhu včetně
jeho příloh:
příjmy . . . . . . . . .69 534 412 Kč
výdaje . . . . . . . . .80 673 600 Kč
financování . . . . .11 139 188 Kč
Rozdíl v rozpočtu městyse Ledenice na rok
2020 ve výši 11 139 188 Kč bude kryt ze zůstatku předchozích období.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
 rozpočet Sociálního fondu na rok 2020 dle
předloženého návrhu 310 126 Kč ve znění
dle zápisu.
 návrh inventarizačních komisí na vyřazení
majetku z inventarizace městyse Ledenice
v rozsahu dle seznamu uvedeného v příloze
zápisu.
 zadání výběrového řízení na akci „restaurace Ledenice – vybavení interiéru“.
 záměr prodat malotraktor UNI MT 8 – 065
za cenu obvyklou a prodej bude uskutečněn
za nejvyšší nabídkovou cenu. Zastupitelstvo pověřuje starostu zveřejněním informace o prodeji prostřednictvím inzerce
s termínem podání nabídek.
 záměr prodat mulčovač Berti TA 180 za
cenu obvyklou a prodej bude uskutečněn za
nejvyšší nabídkovou cenu. Zastupitelstvo
pověřuje starostu zveřejněním informace o
prodeji prostřednictvím inzerce s termínem
podání nabídek.
 Místní program obnovy venkova pro rok
2020 ve znění dle přílohy zápisu.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 žádost ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice, postoupenou Radou městyse ze dne 27. 11.
2019. Ředitel školy předložil návrh na využití prostor pro ZUŠ Ledenice v objektu na
Náměstí čp. 70, Ledenice. Výhody tohoto
řešení by byly jednostranné pro ZUŠ a ŠD,
obě střediska by získala své prostory.
V současné době se vzájemně omezují a
ruší ve své činnosti. Problémy jsou zejména
pro ZUŠ, která nemá potřebný klid na výuku. Zastupitelstvo pověřuje ředitele školy
a starostu městyse zjištěním dalších informací (posouzení projektanta k možné přestavbě pro potřebu ZUŠ a zda jsou prostory

objektu vhodné jako školní zařízení), které
předloží do příštího zasedání k projednání.
Zastupitelstvo městyse se usneslo:
 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o
místním poplatku ze psů.
 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se zrušuje OZV č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 1. 6.
2010.
 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, kterou se zrušuje OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného ze dne 1. 7. 2011.

Co vás zajímá
Pane starosto, jaké investiční akce
připravujete v letošním roce?
Z největších projektů jsou k realizaci téměř
připravené:
 výstavba cyklostezky,
 oprava chodníku v ul. Dr. Stejskala od křižovatky s ulicí Na Oborách až k mostu přes
Spolský potok,
 v Zalinách z minulého roku probíhá výstavba ČOV a kanalizace, která by měla být hotová do konce května.
Samozřejmě budou realizovány další akce
a projekty, ale o těch by bylo předčasné nyní
psát.

Můžete občanům sdělit podrobnosti
k cyklostezce?
K výstavbě cyklostezky máme již vše připravené. Částečně bude financovaná z podpory programu zaměřeného na dopravu pěší a
cyklistickou do zaměstnání, škol, za sportem,
službami apod. Na tento projekt se nám podařilo získat výraznou dotaci z ministerstva pro
místní rozvoj. V současné době je připravený
projekt, vykoupené pozemky a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Cyklostezka
bude začínat u čerpací stanice pohonných

hmot a bude ve směru na České Budějovice
kopírovat vozovku zleva přes rozcestí na Mysletín, kde vznikne nové turistické vyhlídkové
místo a končit bude u autobusové zastávky do
Ohrazeníčka.

Těsně před Vánoci byla dokončena
rekonstrukce sportovního areálu.
Co nového nám přinesla?
Nový je atletický ovál. Jeho dosavadní
škvárový povrch již v současnosti nevyhovoval žádným sportovním aktivitám, a proto byl
nahrazen tartanových povrchem. Městys Ledenice by však nemohl tak finančně nákladnou rekonstrukci sportoviště uhradit celou ze
své pokladny a tak Slavoj Ledenice podal žádost na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace. Žádost byla
kladně vyřízena a městys Ledenice se na akci
finančně podílel. Atletický ovál bude sloužit
jak potřebám školy pro hodiny tělesné výchovy, tak i široké veřejnosti. V areálu vznikla i
dvě nová víceúčelová hřiště, která také může
využívat veřejnost. Více však v samostatném
článku.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
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Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 zrušení funkce správce sokolovny v Ledenicích od 1. 1. 2020.
 podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro hasiče JPO III Ledenice.
Zastupitelstvo městyse souhlasí:
 se zařazením území obce pro roky
2021–2028 do územní působnosti MAS
Sdružení Růže.
Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 a neschválilo žádost na prodej pozemku
2
par. č. 2608/3 o výměře 252 m (ostatní plocha/jiná plocha) v k. ú. Ledenice.
 a schválilo koupi části pozemku par. č.
2
2273/16 o výměře 4 m , části pozemku par.
2
č. 2273/17 o výměře 13 m , části pozemku
2
par. č. 2273/12 o výměře 14 m v k. ú. Zborov (část Ohrazeníčko) za smluvní cenu.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU
ODPADŮ „RE-USE
CENTRUM“ aneb
POUŽIJ TO ZNOVU
Městys Ledenice se na výzvu Svazu
měst a obcí Jihočeského kraje (dále jen
SMOJK) přihlásil do projektu Předcházení
vzniku odpadů „Re-use centra“. SMOJK
získal na projekt dotaci ze Státního fondu
životního prostředí a díky tomu budou
v Ledenicích instalovány dvě mobilní
buňky.

Co znamená projekt
RE-USE CENTRUM?
Nevyhazujte to. Použijte to znovu.
Dejte to někomu.
Znovupoužívání (tzv. předcházení
vzniku odpadů) věcí je pro snižování
množství odpadu zásadnější, než jeho redukování nebo recyklace (která de facto
množství odpadu nesnižuje vůbec).
Ve sběrných centrech mohou občané
ukládat nepotřebné věci. Například je zde
možné odložit nábytek, drobné předměty
do domácnosti (skleničky, nádobí,…), retro věci, hračky a dětské sportovní vybavení
jako kola, lyže apod. Dále knihy, obrazy,
CD, LP desky a další… Spektrum umístěných věcí je široké. Účelem RE-USE
CENTRA je umožnění znovupoužití odložených věcí. To, co někomu doma překáží
a rád by to vyhodil, ještě někomu jinému
dobře poslouží.

KDE MOHU VĚCI DO RE-USE
ODEVZDAT?
Sběrný dvůr městyse Ledenice
Ul. 5. května 581, Ledenice
Otevřeno:
Každé pondělí 15−19 h
Každou první sobotu v měsíci 8−11 h

leden 2020

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2020
Zastupitelstvo městyse schválilo cenu vodného a stočného ve dvousložkové
formě od 1. 1. 2020 takto:
Kapacita
vodoměru
3
(m /hod.)

Schválené dvousložkové ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020
Pohyblivé složky (Kč/m3)
Celkem

Vodné

Stočné

71,58

35,76

35,82

2,5
6,0

Pevná složka (Kč/vodoměr/rok)
Celkem

Vodné

Stočné

842

552

290

4071

2991

1080

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů (srážkové vody, studny) od 1. 1. 2020
3
Pevná složka 3,35 Kč/m
3
Pohyblivá složka 35,82 Kč/m
3
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Cena za 1 m celkem …………………39,71 Kč/m

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 15%.

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo městyse schválilo místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. 1. 2020, zůstává na úrovni roku 2019, tj. ve výši 370 Kč/poplatník/rok
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na rok
2020 byla schválena takto (ceny jsou uvedeny bez DPH):
sběrná nádoba 110 litrů poplatek (FO – podnikatel bez zaměstnance) . . . . . . . . . . . . . 370 Kč
sběrná nádoba 110 litrů poplatek (FO – podnikatel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850 Kč
sběrná nádoba 240 litrů poplatek (FO – podnikatel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.700 Kč
sběrná nádoba 600 litrů poplatek (FO – podnikatel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.250 Kč

SPORTOVNÍ AREÁL LEDENICE
V prosinci byla dokončena rekonstrukce
atletického oválu ve sportovním areálu. Pokládka nového tartanového povrchu nebyla
levnou záležitostí a ani tento povrch není
nezničitelný, proto je při jeho využívání
nutné dodržovat pravidla.
Na tartanové povrchy je z důvodu možného trvalého poškození zakázán vjezd a vstup
pro:
¡ skútry a motocykly,
¡ koloběžky,
¡ in-line brusle,
¡ sportovce v kopačkách se „špunty“.

Okolí tartanové dráhy je nově upravené a
oseté travinou. Touto cestou všechny žádáme
o ohleduplnost. Nevstupujte na nezarostlé
pásy země a následně se špinavou obuví na
tartan. Využívejte přístupové chodníky okolo
hřiště. Tartan je prodyšná hmota, ze které nelze našlapané bahno jednoduše odstranit.
Pokud chcete využívat nové vícelúčelové
tartanové hřiště v oválu za brankou (lze tu hrát
volejbal, nohejbal, badminton), jsou po domluvě se správcem sportoviště (Karel Havelka) k dispozici sítě a sloupky.
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Vyhlášení městyse Ledenice
o poskytování dotací
a finančních darů z rozpočtu
městyse Ledenice na rok 2020
Dotace nebo finanční dary jsou účelové finanční prostředky, poskytované
z rozpočtu městyse Ledenice. Městys Ledenice poskytuje dotaci nebo finanční dar
zejména na podporu aktivit zaměřených
na veřejnost, na činnost pro děti a mládež
a na aktivity k reprezentaci městyse Ledenice. Celková výše dotací nebo finančního daru na kalendářní rok 2020 bude
stanovena schváleným rozpočtem městyse Ledenice. Na poskytnutí dotace nebo
finančního daru není právní nárok a nemusí být poskytnut v požadované výši.
Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace nebo finančního daru z rozpočtu městyse Ledenice
Žadatelem mohou být místní zájmové,
kulturní a sportovní spolky a sdružení,
Osadní výbory městyse Ledenice – předseda osadního výboru a nestátní neziskové organizace zabývající se podpory
hodnými aktivitami na území městyse
Ledenice nebo pro občany městyse Ledenice.
Žádosti o příspěvky budou přijímány na podatelně Úřadu městyse Ledenice ve lhůtě do 31. ledna 2020.
Nezbytný je popis aktivit, které mají
být podpořeny, s vyčíslením předpokládaných nákladů na jednotlivé aktivity.
Formuláře jsou k dispozici v sekretariátu starosty městyse Ledenice a na webových stránkách www.ledenice.cz (formuláře úřadu). O výsledku posouzení žádosti budou žadatelé vyrozuměni písemně do
30 dnů po projednání v příslušných orgánech městyse Ledenice.
Dotace z rozpočtu městyse Ledenice
jsou poskytovány na základě Programu o
zásadách poskytování dotací od roku
2016 z rozpočtu městyse Ledenice, který
je zveřejněn na webových stránkách
www.ledenice.cz.

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
3. 12. Technická pomoc – transport
pacienta

Nalezené kotě
V okolí Okružní ulice v Ledenicích
bylo nalezeno mourovaté kotě.
Informace pro majitele nebo
případného zájemce

na tel. č.: 775 889 932.

4

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

leden 2020

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM
Asi každé město nebo obec pořádá každoročně v prosinci řadu
akcí, které vrcholí těsně před Štědrým dnem. Nejinak je tomu i v Ledenicích a osadách. Letošní výběr byl opravdu veliký. Na adventní
čas můžete zavzpomínat u fotografií z některých akcí.
Adventní prodejní výstava s výstavou betlémů, kterou společně
s městysem Ledenice již tradičně pořádají ZO SPCCH Borovany-Ledenice, ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice, RC Ledňáček a v posledních letech se připojily se svými výrobky i děti z výtvarného kroužku
v Ohrazeníčku. Na výstavě je k vidění velké množství výrobků s vánoční tématikou jak z dětských, tak i dospělých rukou. Mnozí návštěvníci ale přicházejí i za výborným občerstvením, především za
buchtami a dezerty, které připravují členky ZO SPCCH.
Již po dvacáté proběhl Tradiční ledenický Mikuláš. S andělskou
družinou vyjde Mikuláš z kostelní brány, postupně se k němu připojí
horda hlučných čertů a Mikuláš kouzlem za pomoci andělů rozsvítí
vánoční stromek. Poté už na náměstí čekají natěšené děti, jestli i je

pozve Mikuláš na pódium, aby je za písničku nebo básničku odměnil
dárkem.
V předvánočním čase zveme do Ledenic vždy divadlo pro děti
nejlépe s pohádkou na vánoční motivy. A to se letos podařilo. Zahrát
přijelo Studio Dell arte pohádku Vánoce za časů našich prababiček,
aneb Jak se v Čechách strašívalo. Tato pohádka opravdu navodila
sváteční adventní čas. Nejen děti, ale i jejich rodiče se dozvěděli
spoustu nového o vánočních zvycích a tradicích, ale mnohé z nich si
mohli i sami vyzkoušet. Na závěr jsme si všichni zazpívali koledy.
Pro betlémské světlo si můžete přijít i v Ledenicích. Tentokrát se
jeho rozdávání konalo v kostele a pořádala ho Římskokatolická farnost Ledenice ve spolupráci se ZUŠ Ledenice.
Těsně před Štědrým dnem nabízeli rybáři u své klubovny prodej
kaprů a amurů na štědrovečerní stůl. Zájem občanů o čerstvé ryby
byl veliký.
jk

Adventní výstava

Mikuláš

Prodej ryb
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Betlémské světlo

Pohádka

Rozsvěcování vánočního stromečku v Zalinech
Poslední akce v roce 2019, na které jsme se všichni sešli, bylo rozsvěcování vánočního stromečku. V podvečer 6. prosince jsme se v hojném počtu sešli u zalinské kapličky, abychom rozsvítili náš vánoční
stromeček. Děti i dospělí se mohli zahřát vánočním punčem a ochutnat
sladké dobroty. Pro děti Ježíšek nadělil pod stromeček dárečky, které si
jistě všechny zasloužily. Po celý večer nám hrála kapela ,,Zalinský

Advent v Ohrazení
I v Ohrazení jsme si nemohli nechat ujít sváteční čas. Advent jsme
přivítali rozsvícením vánočního stromečku v neděli 1. prosince. V sobotu 14. prosince byla pro děti připravena vánoční nadílka. Děti si nepřišly jen pro dárek, ale po celé odpoledne si samy malovaly bílkovou
polevou perníčky.
Jitka Svobodová

divočáci“. Všem děkuji za přípravu a organizaci této akce. Na závěr
bych ráda poděkovala městysu Ledenice za finanční podporu a Daniele
Pitrové a Tomášovi Mackovi za fotografování všech akcí, které v průběhu celého roku pořádáme. Děkujeme a těšíme se na setkávání
v letošním roce.
Za tým maminek Jiřina Bláhová
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Adventní kurz drátování v Ohrazeníčku

Čas adventní jsme v Ohrazeníčku trávili mimo jiné výrobou drátovaných
andělů. Kurzem nás provedla paní Petra Kozáková (www.dilko.cz).
Povedli se, posuďte sami!

ZE ŠKOLY
Beseda s myslivci
Dne 14. 11. 2019 jsme přivítali v ledenickém kinosálu členy mysliveckého sdružení
Srubec a Ledenice.
Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o životě lesní zvěře a její ochraně, o náročné a záslužné práci myslivců, o mysliveckých
tradicích a důvodech občasného lovu zvěře.
Velký úspěch sklidila spousta ukázek paroží a vycpanin, které si mohly děti zblízka osahat a prozkoumat. A hlavně návštěva štěněte
českého fouska, který se teprve na svůj náročný výcvik připravuje, aby uspěl ve všech
zkouškách a byl pro svého pána dobrým a
spolehlivým pomocníkem.
Beseda byla velmi poutavá a poučná. Na
úplném konci vyprávění se rozezněla i „lesnice“ k zahajování a ukončení honu.
Na závěr jsme si všichni uvědomili, jak záslužnou práci myslivci pro přírodu dělají. Rozloučili jsme se velkým potleskem za poutavé
povídání o životě lesní zvěře.

Co říkáte? Měla soutěž ve sběru kaštanů a
žaludů smysl?
No, řekněte, víte vůbec, co je to „pyžamáček?“
P. S. pyžamáček = sele divočáka
Mgr. Markéta Hanzlíková
Bruncvík a lev aneb Jak lev do znaku
přišel – druhé ročníky v divadle
Pátek 6. prosince se třídy 2. A a 2. B vydaly
do Českých Budějovic navštívit představení
Jihočeského divadla: Bruncvík a lev aneb jak
lev do znaku přišel. Než jsme se na představení vypravili, děti se seznámily s pověstí o
Bruncvíkovi a měly za úkol porovnat představení se psaným vyprávěním.
Během představení se zpívalo a celé divadlo bylo napůl hrané a napůl loutkové a dětem
se moc líbilo. Herci do představení zapojovali
žáky od samého začátku. Holky i kluci si mohli vymyslet vlastní znak do erbu, podle toho co
mají rádi, nebo si společně s hlavními hrdiny
zazpívat písničku.
Po představení jsme se šli podívat na českobudějovické náměstí, kde právě probíhají
vánoční trhy a jako každý rok se zde nachází i

vánoční stromeček s betlémem, který nás
zajímal nejvíce.
Následující den po návratu z výletu dostali
žáci za úkol vzpomenout si na vlastnosti, které
Bruncvík a lev měli. Podle toho ve skupinách
tvořili myšlenkové mapy, kde mohli porovnat
vlastnosti z představení a psaným vyprávěním.
Zlatou tečkou na závěr bylo namalování
samotného obrazu každého z hlavních hrdinů
a musím říct, že navzdory počátečním neshodám obrázky obou skupin dopadly velice dobře.
Celý výlet za divadlem se moc povedl a líbil. Myslím si, že se můžeme těšit na další.
Mgr. Kateřina Kovářová

Hudební revoluce, aneb nedohledné se stalo skutečností
Milí příznivci ZUŠ Ledenice,
rádi bychom vás informovali, že jsme za finanční podpory Ing.
Josefa Hronka (Beton Hronek s. r. o.), Ing. Václavy a Michala
Hruškových (AL-System s. r. o.), Radka Kesla (RK Elektro s. r. o.)
a především městysu Ledenice uskutečnili to, co se zprvu zdálo býti
nemožné, tedy otevřeli jsme třídu s devíti studenty v oboru Elektronické zpracování hudby a elektronická tvorba.
Tento způsob studia zahrnuje tři moduly, které vám laicky přirovnám k práci v nahrávacím studiu, práci s notačními programy a
hrou na elektronické klávesové nástroje a jejich ovládání.

Teprve nyní jsme třídu technicky dovybavili a naši studenti mohou pracovat se vším, co stálo nemalé finanční prostředky.
Chci vám všem, kteří jste nás podpořili a pomohli nám finančně,
poděkovat a popřát vám, abyste měli úspěšný rok 2020, který vás
odmění za to, jak jste k nám byli vstřícní.
Nemalé díky bych touto cestou poslala také rodičům a dětem,
kteří se účastnili předávání Betlémského světla v ledenickém kostele.
Rok plný krásné hudby a hodně zdraví přeje
ZUŠ Ledenice.
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XII. NOVOROČNÍ KRÁLOVSKÁ JÍZDA TRAKTORŮ VE ZBOROVĚ
S příchodem Nového roku se do Zborova v čase kolem oběda sjíždí příznivci staré
traktorové techniky, samohybů, bojové
techniky a nebo jen příznivci spalovacích a
vznětových motorů, aby Novoroční královskou jízdou napříč třemi vesnicemi –
Zborovem, Ohrazením a Ohrazeníčkem
zahájili kulturně společenský život v roce
2020.
Společně a v dobré náladě tráví čas, místo aby doháněli spánkové manko s předešlé
noci. Tato akce si našla řadu příznivců jak
mezi účastníky akce, tak mezi návštěvníky,
kteří sledují ve Zborově start nebo si nás nacházejí po trase. Všichni si se zájmem prohlížejí jak postupný příjezd všech strojů, tak
zejména pak samotný slavnostní výjezd na
trať. K letošním 48 účastníkům – ke strojům
se přidalo na zahájení odhadem cca 300 lidí,
kteří se na tu hodinu přijeli do Zborova podívat. Celý prostor před kaplí sv. Prokopa se
pak chová jako mraveniště, všichni se vítají
a přejí si navzájem vše nejlepší do nadcházejícího roku. Samotné osazení posádek
strojů tvoří cca 150 lidí, o které se pak starají naši mecenášové, kteří nás hostí a posky-

tují nám zázemí při našich zastávkách. Jen
díky jim se tato akce stává tak známou a oblíbenou. Musíme poděkovat rodině Padrtů,
protože letos svůj už tak bohatý občerstvo-

vací stůl povýšila na druhou a každý si tam
přišel na své. Druhá zastávka u rodiny Šimků v Ohrazení stojí také za to. Děvčata se o
nás postarala, zahřála nás horkým punčem
nebo úsměvem, pohostila jednohubkami a
děti výborným cukrovím. To samé na nás
čeká i u hasičárny v Ohrazeníčku, kde nám
zejména děvčata od hasičů připravují poslední raut, před koncem jízdy. Všude na našich zastávkách se setkáváme s velkým
zájmem diváků. Jelikož nám letos počasí
přálo, svítilo nám celou dobu sluníčko a až
na pár poruch jsme dorazili do cíle ve Zborově před 16 hodinou. Zde ve Zborovské
Bumbálce se o nás postarala rodina Voharčíků, která nám servírovala horkou česnečku a maso s křenem a hořčicí. K poslechu a
tanci nám hrálo trio muzikantů, které nám
zpříjemňovalo posezení a debaty do nočních hodin.
Dovolte mi, abych za pořadatelský výbor poděkoval všem, kteří přijeli ať se
zúčastnit jízdy, nebo jen podívat se, všem
kteří se starají o naše chuťové pohárky a popřál pevné zdraví a všem úspěšný rok 2020.
Michal Vazač
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Marie Kolářová oslavila sté narozeniny
Osmého prosince oslavila sté narozeniny paní Marie Kolářová. Do domova důchodců
na Dobré Vodě, kde momentálně žije, jí přišla popřát celá řada gratulantů. Mezi těmi, kteří jubilantce popřáli do dalšího života, byl i starosta městyse Ledenice Jiří Beneda s matrikářkou Zdeňkou Herdovou. Na oslavě, kde se sešla celá rodina, samozřejmě nechyběla
dobrá nálada, ale ani přípitek a dort.
Marie Kolářová se narodila v Třebči u Trhových Svinů do starousedlické rodiny Šnejdů.
Měla ještě další čtyři sourozence. Navštěvovala měšťanskou školu v Českých Budějovicích a
Hospodářskou školu v Borovanech. V šestnácti odjela do Prahy, kde pracovala jako telefonistka
a starala se o děti v rodině Ledererových. Po dvou letech se vrátila zpět do Třebče. V roce 1940
se vdala za kominického mistra Štěpána Koláře. Těsně po ukončení druhé světové války koupili
manželé dům v ulici 5. května, který opravili, následně v něm prožili téměř celý život a vychovali dvě děti. V době totality byl pan Štěpán Kolář uvězněn a poslán na nucené práce do dolů v Jáchymově s odůvodněním, že jeho činnost byla shledána jako protistátní. Marie Kolářová tak
zůstala na péči o děti, dům, zahradu i hospodářství sama. Práce na zahrádce milovala. Pěstovala
zeleninu i ovoce, chovala drobné zvířectvo. Nejvíce radosti ji ale přinášel pohled na rozkvetlé
růže, mečíky, tulipány, astry a karafiáty. A v létě borůvky. Ty znamenaly pro rodinu velké finanční přilepšení. V průměru jich za den dokázala natrhat 32 až 38 kg. Také výborně vařila a
pekla, účastnila se cukrářských soutěží. Nezapomenutelné byly její perníkové chaloupky nebo
kremrole. V letech 1959–1975 pracovala jako účetní v autoservisu v Trhových Svinech. V dětství byla vedena k víře a ta ji provázela celým životem. Sama říká, že těžká životní období překonala díky víře. Po zhoršení zdravotního stavu v roce 2015 byla přijata do Domova důchodců
s odlehčovací službou v Hluboké nad Vltavou, poté byla přijata v roce 2016 do Domova
důchodců v Českých Budějovicích. Paní Kolářová se neustále udržuje v dobré duševní kondici,
jen ty nohy kdyby ještě sloužily. Závěrem motto paní Kolářové, kterým se celý život řídí:
„Nikdy nevyhoď chleba, nebo ti bude chybět“.
jk
Poděkování Renatě Suchomelové, vnučce paní Kolářové a Mgr. Alexandře Čečetkové, manažerce sociální péče Domova důchodců Dobrá Voda, za poskytnutí podkladů k tomuto článku.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
¡ s panem Josefem Špulkou z Ledenic,
zemřel 3. 12. 2019 ve věku 73 let,
¡ s panem Janem Tomandlem z Ledenic,
zemřel 16. 12. 2019 ve věku 88 let,
¡ s panem Jaroslavem Krofikou z Ledenic,
zemřel 23. 12. 2019 ve věku 91 let.

ZO SPCCH BOROVANY
- LEDENICE
V lednu 2020 slaví své životní jubileum
naše členky paní Sylva Fatková, paní Helena Salvová, obě z Borovan a paní Jitka
Smetanová z Vrcova. Členky ochotně spolupracují při akcích pořádaných naší ZO.
Paní Fatková a paní Smetanová přispívají
pečením na velikonoční a vánoční výstavy.
Paní Salvová přispívá svými ukázkami
zdobení velikonočních vajíček různými
materiály a o Vánocích zase tvoří zvonečky a andělíčky z vosku. Dle možností se
zúčastňují i jednodenních zájezdů, divadel
a koupání v Gmündu.
Za vše jim moc děkujeme a k jubileu
přejeme:
Na počest oslavenkyň nalijeme vínko
do skleniček a ťukneme si s nimi.
Hodně zdraví, štěstí, pohody a málo
práce, to je naše gratulace.
Zájemcům o pobyt v Podhájské od 6. 6.
– 13. 6. 2020 podávám informace. Při nahlášení pobytu je nutno zaplatit 1 500 Kč
na dopravu. Po příjezdu na penzion Quatro
se vybírá od každého 137 EUR, cena zahrnuje: ubytování ve 2-3lůžkových pokojích,
snídaně formou švédských stolů, poplatek
obci, společná večeře v restauraci. Dále pojedeme na jednodenní výlet. Každý účastník si koupí 5x vstupenku na koupaliště,
kde je možnost dojít si na oběd. Podrobnější informace ráda podá paní Jarmila Himlová, tel. 724 771 343.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová
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Místní knihovna Ledenice nabízí
svým čtenářům literární novinky

KONCERT ŽESTĚ DVĚSTĚ
a VOCES GAUDI

Pro děti a mládež:

V Ledenicích každoročně pořádáme vánoční koncert, na kterém vystupuje velké množství hudebníků a zpěváků. Tentokrát se koncert
z několika důvodů nemohl uskutečnit. Zpětně mě proto ještě více potěšil příznivý ohlas návštěvníků na koncert, který jsme uspořádali 17. listopadu k 30. výročí sametové revoluce. Tehdy v kostele sv. Vavřince
zahrálo žesťové uskupení ŽESTĚ DVĚSTĚ a zazpíval ženský pěvecký
soubor VOCES GAUDI. Na programu byly skladby světových, ale
hlavně českých autorů. A i když koncert nebyl v čase adventním a vánočním, věřím, že si návštěvníci užili sváteční atmosféru s krásnou
hudbou dosyta.
jk

n
n
n
n
n

Jeff Kinney - Deník malého poseroutky 14
Karel Kovy Kovář - iPohádka
Jitka Kováčová - Pohádky o princeznách
Jitka Mádrová - Co nevíš o zvířátkách
Josef Kožíšek, Václav Karel - Špalíček pohádek a básniček pro
malé čtenáře
n Jitka Mádrová - Příběhy o koních
n Martin Němec - Dinosauři
n Dana Winklerová - Jak to chodí – 8 oblíbených povolání
n Consuelo Delgadová - Historie v obrázcích – Letadla
n Zuzana Pospíšilová - Můj prima den – Na farmě
n Zuzana Pospíšilová - Můj prima den – Na letišti
+ nový soubor pohádek z Jihočeské vědecké knihovny

Pro dospělé čtenáře:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Viktorie Hanišová - Anežka
Michael Třeštík - Aspoň jsem to zkusil
Ivanka Devátá - Džungle v kuchyni
Jana Poncarová - Eugenie
Zuzana Dostálová - Hodinky od Ašera
Markéta Lukášková - InTyMně
Daniela Kovářová - Jak hubnout a nezblbnout
Aleš Palán - Jako v nebi, jenže jinak
Vlastimil Vondruška - Kronika zániku Evropy
Uljana Donátová - Matka v trapu
Táňa Keleová – Vasilková - Tři sestry
Vlastimil Vondruška - Mstitel z Jenštejna
Hana Marie Körnerová - Znamení jednorožce
Stanislav Češka - Případ forchheimského rádce
Jan Bauer - Zlatodějové
Daniela Mičanová - Smrt pod vinicemi
František Niedl - Pach krve
Rupi Kaur - Květy slunce
Heather Morrisová - Cilčina cesta
Nora Robertsová - Modré z nebe
Patrick Taylor - Doktore, to je ale mazec!
Viola Shipmanová - Kouzelný náramek
Darcey Bell - Nebezpečná laskavost
Ali Land - (M)učednice

Soubor Žestě Dvěstě

NOVÁ ŘEDITELKA V NAZARETU
Středisko Husitské diakonie Nazaret Borovany se po
dlouhém hledání konečně dočkalo – v polovině listopadu
přijala jmenování nová ředitelka.
Stala se jí Mgr. Jana Kverková, která vystřídala ve
funkci Mgr. Sabinu Mičkovou.
Nová paní ředitelka vystudovala fakultu psychosociálních studií a
fakultu zdravotně sociální. Většinu svého profesního života pracovala
v oblasti sociálních služeb na různých pracovních pozicích, má zkušenosti z oblasti přímé péče, rovněž i s řízením týmu pracovníků. Podílela
se na sociálně zdravotních projektech v zahraničí.
Svoji motivaci pro práci v Nazaretu popisuje slovy: „ jedná se o práci, kterou vnímám jako smysluplnou, prospěšnou a tvůrčí. Ve svém volném čase se po celý život věnuji výtvarné tvorbě, proto mi je i z tohoto
důvodu prostředí Nazaretu příjemné a blízké. Práce s lidmi mě baví, těší
a naplňuje. Záleží mi na udržení současné vysoké kvality střediska, na
tvorbě dobrého a přátelského zázemí pro celý kolektiv.“
Zaměstnanci a klienti Nazaretu přejí nové paní ředitelce hodně sil a
pevnosti!
DĚKUJEME VÁNOČNÍM DOBROVOLNÍKŮM!
Letošních adventních trhů, na kterých jsme se mohli potkat, se účastnilo víc dobrovolníků než kdy jindy. Jen za prosinec se jednalo o 56 lidí,
kteří odpracovali přibližně 400 hodin. Prodávali naše výrobky s duší –
tím pomohli získat část peněz na provoz Nazaretu a zároveň ušetřili
mnoho času našim zaměstnancům.
Vám všem vánočním dobrovolníkům tedy VELMI MOC
DĚKUJEME, že jste našli čas a způsob, jak nám pomoci. Děkujeme,
protože bezesporu
S VÁMI TO JDE LÉPE!

Ženský pěvecký sbor Voces Gaudi se sbormistryní Mgr. Šárkou Kodýmovou

MÍSTNÍ KNIHOVNA VE ZBOROVĚ
Ráda bych Vás pozvala do zborovské knihovny, která je umístěna
nad hasičskou zbrojnicí a je otevřena každý pátek od 15–17 hodin.
K výběru je tady 1 924 knih, které tvoří stálý soubor a většinou 200
knih, o které obohacuje náš fond knihovna v Českých Budějovicích.
Tyto se každým rokem vždy v únoru mění. Dovoluji si říci, že z této
nabídky si každý vybere. Každý zde najde knihu, která ho zaujme.
Tedy nezapomeňte v pátek od 15–17 h. Moc se na Vás těším.
Vaše knihovnice Helena Juříková

KALENDÁŘ AKCÍ LEDENICKÉ FARNOSTI
¡ Středa 22. 1. od 18 hod – Ekumenická bohoslužba na faře –
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Po bohoslužbě zveme ještě ke společnému posezení a diskuzi.
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Destinační společnost NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO
a její aktivity v roce 2019
Destinační společnost
Novohradsko-Doudlebsko
prožila v roce 2019 čtvrtý
rok své existence. Historie této organizace tak
není příliš dlouhá, nicméně pokud bychom
brali v úvahu pouze objem realizovaných aktivit, tak snadno dojdeme k závěru, že svojí činorodostí snadno překoná i řadu starších
organizací. Možná je to díky energii, kterou
tato organizace a její členové mají, možná
díky výzvám, které před ní stojí a nejpravděpodobněji je to obojí.
Při vzniku zaspaného spolku Novohradsko
-Doudlebsko v roce 2016 bylo naším cílem
koordinovat rozvoj šetrného cestovního ruchu
na území mikroregionu Sdružení Růže a Pomalší a současně propagovat zajímavé turistické cíle, přírodní a historické zajímavosti a
kulturní akce jak v rámci daného území, tak i
v rámci Jihočeského kraje, České republiky,
ale i v sousedním rakouském příhraničí. Byl to
hezký obecný cíl, ale teprve naše čtyřletá praxe ukázala, že na cestě k tomuto obecnému cíli
stojí řada dílčích úkolů, výzev, aktivit a samozřejmě i překážek. Rok 2019 byl pro nás proto
velmi pestrý.
V první polovině roku 2019 jsme propagovali Novohradsko a Doudlebsko na veletrzích
cestovního ruchu v Brně, Praze, Českých Budějovicích a nově i v rakouském Linci. Účast
na akci „Jižní Čechy, hostem v Linci“ byla
pro nás obzvlášť zajímavou zkušeností. Jednalo se totiž v podstatě o třídenní velký venkovní
trh, který se odehrával v centru Lince a odhadovanou celkovou návštěvnosti téměř 300 000
lidí. Od počátku příprav bylo jasné, že nemá
cenu omezovat naší propagaci pouze na tištěné letáky a propagační brožurky. Těch jsme
sice měli dostatek a byl o ně velký zájem, ale
ještě větší pozornost budil další sortiment, který byl na stánku nabízen. Jednalo se o různé
výrobky (marmelády, medolády, klobásy,
čaje, borůvkové víno, cukroví, med, keramika), které pocházely od výrobců z naší oblasti.
To vše se setkalo s velkým zájmem a tak nebylo divu, že velká část z tohoto zboží byla prodána. Musím ale poctivě dodat, že to bylo i
díky ochotné obsluze, kterou zajistily pracovnice Informačního centra z Nových Hradů a

Trhových Svinů (J. Duspivová, M. Kolářová a
Š. Floderová). Naše účast s prodejním stánkem v Linci potvrdila, jak velký potenciál mají
regionální produkty, které díky šikovným výrobcům vznikají na Novohradsku a Doudlebsku.
Pozitivní zkušenost z Lince tak ještě více
podpořila naše úsilí rozvíjet regionální marketingovou značku Opravdu od nás. Tu jsme
vytvořili v loňském roce, abychom s ní mohli
certifikovat potravinové a řemeslné výrobky,
které vznikají v našem regionu, tedy na Novohradsku a Doudlebsku. Letos na konci srpna
se tak stalo poprvé a právo nosit značku
Opravdu od nás získalo prvních 14 výrobků.
Certifikáty byly výrobcům slavnostně předány
v Kaplici v rámci akce Kaplický ušák. Certifikovaným výrobcům chceme pomáhat v marketingu a ve zprostředkování prodejních příležitostí (např. jako v Linci) tak, aby jim značka
přinesla i vyšší prodejnost jejich výrobků.
Pro marketing a propagaci zajímavostí
z našeho regionu využíváme kromě klasických tištěných materiálů (např. již zmíněné
německy psané propagační brožury) i sociální
sítě. Daří se nám zvyšovat sledovanost jak na
facebooku, tak i Instagramu. Nově máme
připravenu sadu krátkých propagačních videospotů, které bychom rádi umístili na youtube.
Ostatně práce se sociálními sítěmi v zájmu
efektivního marketingu byla předmětem i
vzdělávacích kurzů, které jsme uspořádali
pro pracovníky informačních center a dalších
zájemců z oblasti cestovního ruchu. Třicetihodinový kurz položil myslím dobré základy pro
účinnou práci s těmito médii.
Dalším vzdělávacím kurzem, pomocí kterého jsme se snažili v roce 2019 zvyšovat odbornou úroveň lidí pracující v cestovním
ruchu, byl kurz německého jazyka. Kurz
v objemu 70 hodin se uskutečnil na jaře 2019 a
již nyní víme, že v roce 2020 bude ve stejném
objemu pokračovat.
V roce 2019 jsme zahájili ještě jednu aktivitu, která určitě stojí za pozornost. Na jejím
začátku stálo poznání, že po celém našem území se nachází řada drobného turistického
mobiliáře (lavičky, odpočívadla, kolostavy,
turistické značení, informační panely apod.),

na kterém se negativně podepsal zub času.
Současně je tento neuspokojivý stav často terčem kritiky nejen turistů, ale i místních obyvatel. Rozhodli jsme se proto převzít v této věci
iniciativu a nabídnout některým obcím to, že
poškozený mobiliář v jejich správním území
opravíme a budeme nadále udržovat. Pilotní
místem, kde si chceme tento systém ověřit je
obec Dolní Dvořiště, s kterou jsme uzavřeli
smlouvu na opravu odpočívadla na hraničním
přechodu v Cetvinách a lávky, která se nachází na turistické trase u poutního místa Svatý
Kámen.
S turistickými cestami a zajímavostmi, které lze na nich navštívit souvisí i další naše aktivita z roku 2019. Uvědomili jsme si totiž, že
nestačí jen propagovat turistické cíle a zvát tak
návštěvníky do regionu, ale je nutné i sledovat, jestli tato propagace je efektivní a tedy
jestli se díky této propagaci návštěvnost
opravdu zvyšuje. Proto jsme se rozhodli pořídit dva elektronické sčítače, které umí počítat pěší turisty a cykloturisty a umístit je do
Terčina údolí a na Římovskou pašijovou cestu. Instalaci jsme ale provedli až na podzim,
takže na výsledky v letní sezóně si musíme
počkat až do roku 2020. Nicméně už získané
výsledky za listopad 2019 leccos naznačují o
potřebách kapacity parkovacích ploch před
vstupem do Terčina údolí a o možnostech
efektivity parkovacího systému.
Je jasné, že všechny tyto zásadní aktivity (a
řadu dalších menších) by nešlo realizovat bez
finančních zdrojů. V této souvislosti musíme
poděkovat především organizacím sdružující
obce v našem území, tedy Sdružení Růže a
SMO Pomalší za každoroční významnou finanční podporu. Rozpočet je pak naplňován i
díky spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Jihočeským krajem a díky
grantům z Ministerstva pro místní rozvoj.
Důležitým zdrojem pro rozpočet jsou pak i
členské příspěvky členů destinační společnosti a v neposlední řadě i výdělek z naší obchodní činnosti. Potěšitelné je, že právě tento
posledně jmenovaný zdroj rok od roku stoupá,
čímž se postupně (pomalu ale přece jen) snižuje naše závislost na veřejných dotacích.
Mgr. Michal Jarolímek
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BADMINTONOVÉ TURNAJE
Turnaj pro dospělé
V sobotu 30. 11. se konal badmintonový
turnaj pro dospělé hráče. Sešlo se celkem 14
hráčů a tak bylo nalosováno 7 dvojic. Všichni
přišli se sportovní náladou a také něčím dobrým na „zub“, abychom mohli doplnit vydanou energii. Síly byly velice vyrovnané.
Některé zápasy bylo nutné prodloužit (dle pravidel musí být rozdíl výsledku o 2 body). Hrálo se na dva sety do 15 bodů, systémem každý
s každým. Všichni hráči hráli tzv. naplno, ale i
fair play.
Výsledky:
1. místo Libor Bárta a Martin Schánělec,
2. místo Václav Šůsa a Romana Sabó,
3. místo Miroslav Saska a Honza
(host z Třeboně)
Po vyhlášení výsledků a předání cen, za
které děkujeme sponzorům městysu Ledenice
a EGE, skoro nikdo nechvátal domů, i když už
byla pozdní odpolední hodina. Proto jsme
v rámci utužení sportovních vztahů poseděli a
pokračovali v zápasech už mimo turnaj.

Turnaj pro rodiče s dětmi

rodiče nebo rodinné příslušníky. Sešlo se nečekaných 13 dvojic. Jsem moc ráda, když děti
mohou ukázat svým rodičům nebo sourozencům, jak se za rok zase zlepšily ve hře. Ještě
víc mě potěšilo, že se turnaje zúčastnily i děti,
které nenavštěvují badmintonový kroužek, ale
rády si zahrají badminton v létě s rodiči nebo
sourozenci někde na louce. Dokonce jedna
sourozenecká dvojice měla dřevěné pálky,
které si půjčila od dědy a i s těmito pálkami
podala neuvěřitelné výkony, za což mají můj
velký obdiv.
Bohužel pro velký zájem o tělocvičnu nebylo možné turnaj dohrát celý. Ve dvě hodiny
jsme museli sokolovnu uvolnit dalším zájemcům o sport. Každá dvojice stihla odehrát 7
zápasů z plánovaných dvanácti.
Po sečtení bodů byly výsledky tyto:
1. místo Nicolas Čech s tatínkem,
2. místo sourozenci Saskovi Veronika
a Vojtěch,
3. místo Pavel Vitoušek s tatínkem.
Za oddíl badmintonu TJ Sokol Ledenice
Jana Votrubová

V neděli 29. 12. se konal tradiční silvestrovský turnaj v badmintonu určený pro děti a

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE F. PIŠINGERA TRHOVÉ SVINY

Vás zve na koncert smyčcového komorního souboru

SEDLÁK VIRTUOSI
22. ledna 2020 od 18 h, Kulturní dům Trhové Sviny
Vstupné 150 Kč (senioři 100 Kč, děti do 15 let zdarma)
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace Český hudební fond, město Trhové
Sviny, městys Ledenice, městys Besednice, město Nové Hrady, obec Benešov nad Černou
a Doppler CZ s. r. o.

NABÍDKA PRONÁJMU

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 č. p. 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 14. února 2020 na adresu:
Městys Ledenice, Náměstí čp. 89, 373 11 Ledenice
nebo osobně do 14. února do 11.00 hodin na podatelně
Úřadu městyse Ledenice.
Požadujeme k nabídce doložit:
¡ platné živnostenské oprávnění k provozování pohostinské činnosti.

SOFTBALOVÝ ODDÍL
ŽRALOCI LEDENICE
Žraloci Ledenice přejí všem hodně
zdraví a pohody do roku 2020. Děkujeme
za vaši přízeň a těšíme se na další setkání
na softbalovém hřišti.

Sportovec
jihočeského kraje 2019
Dne 17. 12. 2019 se v DK Metropol
odehrálo slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže Sportovec Jihočeského kraje 2019.
V kolektivech skončili Žraloci Ledenice na
3. místě, druhé místo obsadili fotbalisté
Dynama ČB a vítězným kolektivem pro
rok 2019 se stal volejbalový tým Jihostroj. Pro ledenický softbal je umístění na
třetím místě, skvělým oceněním, protože
se se svým úspěchem zařadil hned za profesionální sporty kraje a patří mezi nejlepší
týmy v jižních Čechách.
RNDr. Hana Korčáková, CSc.
prezidentka klubu
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XXI. SPOLEČNÝ
REPREZENTAČNÍ PLES
TJ SOKOL A MĚSTYSE LEDENICE

Datum konání: sobota 29. únor 2020
Místo konání: sokolovna Ledenice
Začátek: 20 h
Vstupné: 200 Kč - místenkový prodej
(v ceně vstupenky občerstvení na stolech)
hraje OBZOR
PROGRAM
¡ Taneční skupina CETARE – předtančení 20. léta
¡ Taneční skupina CETARE – světelná a light show
¡ losování vstupenek o hlavní cenu večera zlatý přívěsek!
¡ bohatá tombola
Předprodej místenek bude zahájen ve čtvrtek 23. ledna
v Drogerii U Žaludů.
Oslovujeme tímto všechny zájemce z řad ledenických
podnikatelů a živnostníků, že mohou na plesu prezentovat
svou firmu prostřednictvím tomboly.
Pokud se svým darem rozhodnete zpestřit plesovou
tombolu, můžete dar odevzdat na radnici v úředních
hodinách, nebo zavolat na tel. č. 389 604 755, 606 443 518
a pracovník městyse u vás dar vyzvedne a předá vám
potvrzení o daru.
DĚKUJEME

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

otevřeno
PO–ČT 9.00–17.00
PÁ 9.00–15.00
¡ pánské stříhání KAŽDÝ DEN
¡ v prodeji dárkové poukázky
a vlasová kosmetika
¡ objednávky na tel. čísle
607 930 786
Ivana Brůhová
Náměstí 145, Ledenice
Všem svým stálým i novým
zákazníkům přeji rok 2020 plný
pohody, zdraví a spokojenosti.

PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM
Téma:
Zápis roku 2019 do kroniky
městyse
Kdy:
čtvrtek 6. 2. 2020 v 18 h
Kde:
společenská místnost DPS

POZVÁNKA NA PLESY
¡ SO 15. 2.
Maškarní ples − Baráčníci, hraje S. A. M.
¡ PA 21. 2.
Farní ples, hraje S. A. M.
Plesy ve Zborovské Bumbálce
¡ SO 18. 1.
SDH Ohrazení
¡ SO 8. 2.
Sportovní ples TJ Sokol Zborov
¡ SO 22. 2.
Maškarní ples SDH Ohrazeníčko

leden 2020
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SDH Ledenice
opět srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES,
který se koná v sobotu

18. 1. 2020 od 20 h
v sokolovně.
Hraje skupina MONIKA
Vstupné 150 Kč
Bohatá tombola

13

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
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LASSELSBERGER, s.r.o.,
výrobce dlažby
přijme pro náš závod v Borovanech tyto profese:

¢

Provozní elektrikář

¢

Provozní zámečník

¢

Dělník přípravny hmot

¢

Mistr údržby

Nást

up m

ožný

ihned

Podrobné informace, včetně prohlídky závodu, budou poskytnuty při osobním pohovoru.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu 387 925 370,
nebo přímo na závodě LASSELSBERGER, s.r.o., Tovární 137, Borovany
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 25.1.2020, vyjde 7.2.2020. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

