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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz
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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU
V měsíci srpnu proběhla demolice mostu. V současné době, jak je vidět
na snímcích, se pracuje na záporové stěně nového mostu. Na mnohé žádosti občanů jsme se snažili zajistit pro Ledenický zpravodaj vizualizaci mostu, bohužel nám dodavatelská firma EUROVIA CZ sdělila, že
dokumentace mostu obsahuje pouze stavební výkresy.

INFORMACE OBČANŮM
 V době od 29. 8. do 8. 9. proběhne v Místní knihovně Ledenice
revize knižního fondu.
Po tuto dobu bude knihovna zavřená. Děkujeme za pochopení.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne 20. července 2011
Rada městyse projednala:
 7 podaných písemných žádostí o příspěvek z rozpočtu městyse Ledenice podaných do 30. 6. 2011 na II. pololetí roku 2011.
Rada městyse schválila:
 poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu městyse na II. pololetí
roku 2011 v celkové výši 53.000 Kč, přičemž požadovaná částka
příspěvků činila celkem 61.000 Kč.
 výpověď nájmu bytu č. 36/B dohodou k 31. 7. 2011 od pí Jany Boučkové a schválila přidělení bytu č. 36/B od 1. 8. 2011 novému nájemci pí Olze Frantesové – žadatelka v plném invalidním důchodu.
 zápůjčku prostor divadelního sálu studentské hudební skupině Vojtěcha Kyliana od 1. 9. 2011 bezplatně.
Rada městyse projednala:
 dopravně územní studii lokality „Za školou“ v Ledenicích zpracovanou v březnu 2011 projekční kanceláří ZENKL CB, spol. s r. o.,
Dopravně-inženýrská projekční kancelář se sídlem Jírovcova 2, 370
01 České Budějovice. Studie byla zpracovaná za základě požadavku
vlastníků pozemku parc. č. KN 1543 v k. ú. Ledenice, paní Martiny
Šímové a pana Vladimíra Dolejše, za účelem výstavby rodinného
domu na pozemku parc. č. KN 1543. Studie také řeší možnost výstavby dalších rodinných domů v této lokalitě.
Rada městyse souhlasí s předloženou studií za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek a dále podmínek daných předkládanou
studií.
pokračování na str. 2

 Rodinné centrum Ledňáček bude v září uzavřeno. Připravované kurzy budou na letáčcích a v říjnovém vydání Ledenického
zpravodaje.

Městys Ledenice si Vás dovoluje pozvat na
NULTÝ ROČNÍK

LEDENICKÉHO CMUNDOVÁNÍ
sobota 8. říjen od 14 hod. na horním náměstí
Program:
w soutěž o nejlepší ledenickou cmundu
w vystoupení profesionálního souboru mažoretek PANENKY
z Českých Budějovic
w kapela COUNTRY FOTERS
w zábava pro děti – nafukovací hřiště
w občerstvení zajišťuje Veselá klobása – tradičně kvasnicový ležák,
klobásky, krkovička, hranolky, cmunda a další
w moderuje Jaroslav Vlášek

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ LEDENICKOU CMUNDU

Průběh soutěže:
– soutěžící si doma připraví těsto z 6 kg brambor
(brambory poskytne soutěžícím městys Ledenice)
– pečení cmundy bude probíhat na náměstí na plynových vařičích
pod párty stanem
– hodnotit cmundu budou návštěvníci
Další podrobnosti a přihlášky do soutěže u pí Křížové
na tel. č.: 387 995 437, 606 443 518, nebo e-mailu: kultura@ledenice.cz.
Počet soutěžících je omezen maximálním počtem 10,
přihlásit se můžete do 20. září.
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pokračování ze str. 1
Podmínky stanovené Radou městyse:
v dané lokalitě nebude městys Ledenice:
– zajišťovat zimní údržbu příjezdové cesty zejména prohrnování sněhu
– financovat opravy příjezdové cesty
– budovat veřejné osvětlení
– zajišťovat přímo v místě odvoz komunálního odpadu



Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne 3. srpna 2011
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o připravených projektech městyse Ledenice pro
nadcházející období. Seznam připravených projektů je přílohou tohoto zápisu.
Rada městyse schválila:
 smlouvu č. 10055426 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí
pro stavbu „Ledenice – Zborov ZHV-3”. Výše dotace ze SFŽP je
21.636,65 Kč, tj. 5 % celkových způsobilých výdajů, které činí
432.733 Kč na spolufinancování akce. Na tuto akci má být dále poskytnuta dotaze ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí MŽP
v max. výši 367.823,05 Kč, tj. 85 %, příspěvek z rozpočtu městyse
Ledenice bude ve výši 43.273 Kč, tj. 10 %.
 pronájem pozemků stavební firmě EUROVIA CS a.s. závod České
Budějovice – plochy na mezideponii po dobu stavby mostu na pozemcích městyse Ledenice parc č. 155, 160/1, 160/2, 160/4, 160/5,
160/6, 160/7, 160/8, 162/2, 162/3, 163, 164/2, 4641/5, 4710, 4741,

Co vás zajímá?
Tentokrát jsme se zeptali Mgr. Josefa Cukra, ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice.
Pane řediteli,
se začátkem školního roku jste musel vyřešit problém zalinských dětí
navštěvujících školu v Ledenicích. Jak všichni víme, průjezd Ledenicemi je směrem na Třeboň uzavřen kvůli výstavbě nového mostu. Firma ČSAD Jihotrans a. s. České Budějovice po dobu uzavírky upravila
jízdní řád, zatím však byl prázdninový provoz, kdy se nemusela řešit
doprava dětí do školy. Jak probíhala Vaše jednání s autobusovým dopravcem a jaký je jejich výsledek?
Autobusová doprava dětí ze Zalin (letos je jich 8) bude končit na zastávce Ledenice – dolní v ulici Dr. Stejskala, jinde to ani není možné.
Děti budou muset do školy přejít pěšky kolem staveniště, po hrázi rybníka Lazna a dále ulicí Dr. Stejskala na Náměstí a do školy (školní pavilon, hlavní budova). Před vyvoláním jednání s ČSAD Jihotrans jsme
museli zvážit dobu, za kterou děti zmiňovaný úsek přejdou, a vzít
v úvahu časy dané rozvrhem hodin ve škole. To samé jsme museli udělat i z opačné strany, kdy po skončení vyučování jdou děti do školní jídelny na oběd, popřípadě mají ještě odpolední vyučování a potom
odchází na autobusovou zastávku Ledenice – dolní, odkud odjíždí zase
autobus do Zalin. Poté jsem kontaktoval pana Miroslava Petrouška
z ČSAD Jihotrans a dohodli jsme se na optimálních časech odjezdů
autobusů pro děti ze Zalin po dobu opravy mostu.
Do školy:
odjezd autobusu ze Zalin do zastávky Ledenice – dolní 6.50 hod.
Ze školy:
odjezd autobusu ze zastávky Ledenice – dolní do Zalin 13.35 hod. a
další spoj potom 15.40 hod.
Tyto spoje nejsou pochopitelně jenom pro děti, ale i pro ostatní
veřejnost.
Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor.
J. K.
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4746/2, 4746/3, 4746/4, 4761 a 4774 v k. ú. Ledenice v lokalitě u ryb2
níka Lazna o celkové výměře 3.226 m za smluvní cenu 16.000 Kč.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou
E.ON Distribuce na pozemku městyse Ledenice KN 1450 v k. ú. Zaliny pro stavbu s názvem „Zaliny, č. p. 555/1, pí Zikmundová Š. –
přip. RD“ s tím, že smlouva bude uzavřena ve znění vyplývající
ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze
dne 21. 7. 2010.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou
E.ON Distribuce na pozemcích městyse Ledenice parc. č. PK
1148/1, 1148/2, 1148/3, 2461, 2473/4 a 2521/1 v k. ú. Zborov pro
stavbu s názvem „Zborov – K 1150“ s tím, že smlouva bude uzavřena ve znění vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 22. 9. 2010.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou
E.ON Distribuce na pozemku městyse Ledenice PK 2438/1 v k. ú.
Zborov pro stavbu s názvem „Zborov – ČS – kabel NN“ s tím, že
smlouva bude uzavřena ve znění vyplývající ze smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 27. 9. 2010.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou
E.ON Distribuce na pozemcích městyse Ledenice PK 2425, PK 2423
v k. ú. Zborov pro stavbu s názvem „Srubec, Na Štětkách – ZTV I.
etapa“ úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 46.106 Kč bez DPH
dle platného ceníku schváleného RM platného od 1. 1. 2010.
žádost Pavly Pokrývkové, Zaliny o zřízení odvodu dešťové vody
z obecních pozemků od rodinného domu č. 34 v Zalinech s tím, že
žadatelka zajistí práce vlastním nákladem a městys Ledenice uhradí
náklady na materiál – novodurové trubky v délce cca 55 m, na základě předložené faktury.
návrh firmy ReSit s. r. o. Č. Budějovice na zhotovení ledenického kalendáře pro rok 2012 s tématikou leteckých snímků v počtu 500 kusů.
Starosta městyse svolává

VII. veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice,
které se bude konat ve středu 21. září v 18.00 hod.
v zasedací místnosti radnice v Ledenicích.

INFORMACE TELEFÓNICA
CZECH REPUBLIC, a. s.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu o službu veřejného telefonního
automatu (VTA) v Budějovické ulici u čerpací stanice v Ledenicích,
nemůže společnost Telefónica a. s. tento VTA dále provozovat. Demontáž je naplánována od srpna 2011.
Miroslav Janda, Telefónica Czech Republic, a. s.
obchodně-technický specialista VTA

Ve školním roce 2011–2012 vznikne

NOVÝ
TANEČNÍ KROUŽEK
pro dívky od 9 let
Tančit budeme
1 x týdně
v různých
tanečních stylech.
Bližší informace
budou začátkem září
na školní nástěnce.
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I n fo r ma c e ze šk o ly p r o šk o ln í r o k 2 0 1 1 –2 0 1 2

Organizace školního roku 2011–2012
Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2011
Podzimní prázdniny:
středa 26. října a čtvrtek 27. října 2011
Vánoční prázdniny: od pátku 23. prosince 2011
do pondělí 2. ledna 2012
posledním vyučovacím dnem roku 2011 je
čtvrtek 22. 12., vyučování v roce 2012 začne opět v úterý 3. ledna
Konec prvního pololetí: úterý 31. ledna 2012
Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2012
Jarní prázdniny: 12. března –18. března 2012
Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 5. a pátek 6. dubna 2012
Konec druhého pololetí:
pátek 29. června 2012
Hlavní prázdniny: od soboty 30. června 2012
do neděle 2. září 2012
Školní rok 2012–2013
začne v pondělí 3. září 2012

¢ Kontakty a obsazení školy

Ředitelství: budova ZŠ na náměstí,
tel. 387 995 365
E-mail kancelář: skola@zs.ledenice.cz
E-mail ředitel školy: j.cukr@zs.ledenice.cz
Změna zástupce ředitele školy: od 1. 7. 2011
zastává tuto funkci Mgr. Vladislav Šesták
E-mail zástupce ředitele školy:
l.sestak@zs.ledenice.cz
Pavilon 1.–4. ročník: tel. 387 995 451
ZUŠ: vedoucí Mgr. Petr Špatný,
tel. 387 995 625,
e-mail: spatny.hudba@seznam.cz

MŠ: vedoucí Hana Fyrbachová,
tel. 387 995 201,
e-mail: skolka@zs.ledenice.cz
Školní družina: Marie Špulková,
tel. 387 995 261,
e-mail: druzina@zs.ledenice.cz
Školní jídelna: vedoucí Jitka Čechová,
tel. 387 995 328,
e-mail: jidelna@zs.ledenice.cz
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Hůdková,
e-mail: n.hudkova@zs.ledenice.cz
Webové stránky školy: www.skolaledenice.cz

¢ Základní škola
Třídní učitelé:
Třída

Učitel

Počet žáků

1.

Mgr. Růžena Kolářová

23

2.

Mgr. Hana Jindrová

21

3.

Mgr. Alena Kopáčková

18

4.

Mgr. Miloslav Klein

20

5.A

Mgr. Marta Palkosková

16

5.B

Ing. Mgr. Šárka Kubínová

13

6.

Mgr. Kateřina Vondrová

24

7.

Mgr. Pavel Mařík

18

8.

Mgr. Jana Dastichová

12

9.

Mgr. Josef Pařízek

26

Ostatní učitelé:
Mgr. Zdeňka Helebrantová
Ivana Tomandlová
Učební plány
Ve všech ročnících se vyučuje podle našeho školního vzdělávacího programu.
Od 3. do 9. ročníku se vyučuje anglickému
jazyku. Německý jazyk je zařazen jako volitelný předmět pro žáky 7.–9. ročníku.
Témata ochrany člověka za mimořádných
situací jsou zařazena do tématických plánů některých předmětů na II. stupni školy.

¢ Základní umělecká škola

Učební plány
Schválené MŠMT pro ZUŠ
Hudební vyučovací obor:
klavír, akordeon, zobcová flétna
příčná flétna, klarinet, žesťové nástroje
kytara, zpěv, sborový zpěv
přípravná hudební výchova
Výše úplaty za jedno pololetí:
individuální výuka
700–800 Kč
přípravná hudební výchova 350–400 Kč
přesná částka bude stanovena podle počtu
přihlášených žáků

¢ Mateřská škola
Výše úplaty za jeden měsíc:
300 Kč
Kapacita MŠ: 80 dětí (naplněný stav)
Provoz: 6.00–16.30 hod.

¢ Školní družina
Výše úplaty za jeden měsíc:
100 Kč
Kapacita ŠD: 65 dětí
Provoz: ráno 6.00–7.35 hod.
odpoledne 11.35–16.00 hod

¢ Školní jídelna
Ceny stravného jsou určeny podle normy
potravin a věku strávníků.
Uvedené ceny jsou pro letošní rok.
Celodenní strava v MŠ:
3–6 leté děti 29 Kč
7 leté děti
32 Kč
Cena jednoho oběda v ZŠ:
7–10 let
20 Kč
11–14 let
22 Kč
15 a víc let
24 Kč
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy

SENIOR KLUB – LETOKRUHY
Dovolujeme si nabídnout seniorům možnost příjemně strávit čas ve
společnosti vrstevníků, kteří mají zájem být spolu. V Senior klubu Letokruhy najdou příležitost společně něco zažít, spřátelit se, dozvědět se
něco nového a v neposlední řadě společně zavzpomínat na věci minulé.
Nabízíme:
¡ setkávání s vrstevníky
¡ procvičit si zábavnou formou paměť i motoriku
¡ možnost najít nové přátele
¡ poslech literárních čtení
¡ možnost podělit se o radosti i smutky
¡ zkusit něco nového
¡ v případě zájmu pobesedovat se zajímavými hosty
¡ dozvědět se co se děje doma i ve světě
¡ více porozumět dnešní uspěchané době
¡ možnost předat své životní zkušenosti
Náplň klubových setkání:
Součástí každého jednotlivého klubového setkání je trénink paměti,
procvičení psychomotoriky, fyzický pohyb i diskuze na zajímavá téma-

ta. Každé zhruba dvouhodinové setkání se dělí na dvě části, které jsou
rozděleny krátkou přestávkou. První část je zaměřena na cvičení paměti, motoriky a fyzického pohybu, např. formou tanců vsedě. Druhá část
je věnována reminiscenční terapii, jejíž hlavní téma si po předchozí dohodě zvolí sami senioři, dále nácviku kompetencí a tréninku psychohygieny a informování o kulturních a jiných akcích pro seniory.
Počet účastníků: minimálně 8, maximálně 12
Setkání se budou konat jednou za čtrnáct dní.
První setkání 5. 10. ve 14,30 h. ve společenském sále domu s pečovatelskou službou
Účast ne setkání je zdarma.
Zájemci se mohou přihlásit do 30. 9.:
- v Místní knihovně Ledenice, tel. č. 387 995 437
- e-mailem na kultura@ledenice.cz
- u pí Křížové, tel. č. 606 443 518
Na setkání se těší Jiřina Balková
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– AKTUÁLNĚ ZE ZBOROVA – AKTUÁLNĚ ZE ZBOROVA – AKTUÁLNĚ ZE ZBOROVA –

Stavba kanalizace a ČOV Zborov
V obci Zborov probíhá čilý pracovní ruch na stavbě kanalizace a
ČOV Zborov i přes letní prázdniny. Staví se dokonce tak, že stavba je
v předstihu. Zhotovitelská firma Zvánovec a. s. jede na několik pracovních skupin na různých úsecích stavby. Pracovní tempo zpomaluje jen
proměnlivost počasí. Vydatné srážky zapříčiňují horší přístupnost terénu, dlouhodobé sucho zase zvýšenou prašnost, na což mnozí občané
poukazují. Ale pokud se někde staví, musí se počítat i s přechodnými
problémy. Přesto bych rád poděkoval všem občanům Zborova za jejich
trpělivost a toleranci.
V této fázi jsou dokončené téměř všechny kanalizační sběrače v postranních uličkách, zbývá pouze stoka C a E1 a vše se chystá na poslední ulici. Zde se budou souběžně pokládat tři roury – gravitační
splašková kanalizace, výtlak splaškové kanalizace a dešťová kanalizace. V dolní části této ulice se pak bude stavět „suchá“ čerpací stanice,
která bude přečerpávat odpadní vody a dále je přepravovat zmiňovaným kanalizačním výtlakem. Nutno podotknout, že každý sběrač bude
mít svůj vlastní výkop a současný povrch komunikace vezme za své.
Dokončením stavby v této ulici by měl ustat největší stavební ruch. Stále budou ale probíhat stavby přípojek k hranicím pozemků. V současnosti se také dokončuje výstavba a rekonstrukce dešťové stoky L
v dimenzi DN 600 u páteřní komunikace v obci, která bude v budoucnu
sloužit jako hlavní dešťový sběrač. Se stavbou kanalizační stoky C
(podél statku) se bude pokládat i nový vodovod.
Stavba samotného objektu čistírny odpadních vod dospěla do fáze
hrubé stavby. V současnosti se dělají vnitřní a vnější omítky. Povrch
pozemků okolo domečku čistírny a dočišťovacího rybníku se upravuje
do konečné podoby, připravuje se příjezdová komunikace k čističce.
Jsou hotové kanalizační objekty v areálu čistírny – rozdělovací objekty,
usazovací nádrž, bezpečnostní přeliv u dočišťovacího rybníku a čela
propustků.
V druhé polovině září je pak plánováno asfaltování komunikací.
Jedná se zejména o hlavní průtah obcí a na ní navazující komunikace
s asfaltovým povrchem. Časová prodleva je nutnou technologickou
přestávkou při stavbě – provedené zásypy výkopů musí být dostatečně
zhutněné, aby nedocházelo k pozdějším propadům nové vozovky.
Ing. Michal Vazač, místostarosta městyse ledenice

Průzkumný vrt ZHV-3 ve Zborově

Koncem července se rozběhla další investiční akce městyse Ledenice – průzkumný vrt ZHV-3 ve Zborově, který z větší části kryjí peníze
z evropských dotačních titulů.
Pro veřejný vodovod, ze kterého jsou zásobeny pitnou vodou osady
Zborov, Ohrazení, Ohrazeníčko a Zaliny jsou zdrojem surové vody vrty
ZHV-1 a ZHJ-2 ve Zborově, úpravna vody je u vodojemu Zborov. Oba
vrty pocházejí z konce 80 let a mají obdobné parametry. Provozuschopný je pouze vrt ZHJ-2. V roce 2005 bylo provedeno testování vydatnosti a stavu vrtu a bylo zjištěno, že vrt je v havarijním stavu, má
nedostatečnou vydatnost. Dodávka vody je tedy závislá pouze na jediném vrtu, což představuje značné riziko z hlediska zabezpečení
dodávky vody pro obyvatelstvo.
Na základě těchto skutečností bylo městysem Ledenice rozhodnuto
o zřízení nového vrtu ZHV-3. V roce 2008 byl zpracován projekt vrtných prací na zřízení průzkumného vrtu pro žádost o dotaci v těsné blízkosti stávajícího vrtu ZHV-1 (zpracovala firma HYDROPRŮZKUM
Č. Budějovice s. r. o. – Mgr. Antonín Daněk), s předpokladem, že průzkumný vrt bude později dovystrojen a využíván pro odběr vody.
Projekt Ledenice – Zborov vrt ZHV-3 byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové uznatelné náklady na akci činily 432 733 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 367 823 Kč (85%) , příspěvek SFŽP ČR
21 637 Kč (5%) a příspěvek městyse Ledenice 43 273 Kč (10%).
V měsíci červenci a srpnu letošního roku probíhaly vrtné práce a
v blízké době začnou hydrodynamické zkoušky s cílem ověření vydatnosti vrtu (provádí firma Stavební geologie – Geoprůzkum České Bu-

dějovice spol. s r. o.). Vrt je vyhlouben do hloubky 45 m bezjádrovým
způsobem s bentonitovým výplachem. Vrt je vystrojen PVC zárubnicí
průměru 225. Po skončení hydrodynamických zkoušek, bude vypracována závěrečná zpráva, ve které bude mj. vyhodnocena samotná zkouška, stanovena využitelná vydatnost vrtu, posouzen vliv odběru na
okolní jímací objekty a zhodnocena kvalita jímané podzemní vody.
Městys věří, že výsledky závěrečné zprávy budou pozitivní a budeme moci v budoucnu uvažovat o připojení tohoto průzkumného vrtu na
vodovodní síť. Vrt se bude muset ale ještě dovystrojit a připojit na vodovodní síť. Městys Ledenice pak zcela eliminuje riziko spojené s náhradním zásobováním vody pro shora zmiňované osady.
Ing. Michal Vazač, místostarosta městyse Ledenice
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Jaká byla
letošní pouť?
Srpen v Ledenicích již tradičně patří pouti.
Tu letošní zahájilo Letní pouťové dřevosochání. Celý týden před poutí mohli občané Ledenic sledovat ve farské zahradě dva řezbáře,
kteří motorovými pilami a dláty vytvářeli
z dubových kmenů sochy. V pátek 12. srpna
bylo dílo dokonáno. Ve farské zahradě byl nainstalován Kašpárek autora Martina Míky
a Vodník autora Josefa Hanusche, také bylo
postaveno pódium a párty stan na večerní slávu.
V 19 hod. všechny přítomné přivítal Jaroslav
Vlášek, který moderoval celý večerní program.
Večer, zaplněný hudbou skupiny PARAVÁN
a vystoupením skupiny historického šermu
FEDRFECHTÝŘI, prokládal pan Vlášek mluveným sloven. V jednotlivých vstupech nás seznámil s autory plastik a jejich dalšími pracemi,
ke slovu přizval pana starostu Mgr. Miroslava
Fraňka, kapelníka Paravánu Jana Matěje Krnínského i vedoucího Fedrfechtýřů Pepu Pařízka. V pátek se také konečně umoudřilo
nestálé počasí a tak byl večer v malebném
prostoru farské zahrady korunován měsíčním
úplňkem. K dobré pohodě návštěvníků přispěl
velkou měrou i pan Voharčík ze Zborova, který se celý večer staral o občerstvení všech přítomných.
Děkuji všem, kteří se na přípravě Ledenického pouťového dřevosochání podíleli. Vám,
Ledeňáci, děkuji za to, že se vás tolik přišlo
podívat, posedět i pobesedovat. Již teď mohu
slíbit, že Vás příští rok zase pozveme do farské
zahrady a určitě vymyslíme ještě něco nového.
V sobotu pokračovala pouť tradiční soutěží
mopedů. Téměř dvacítka vyšperkovaných strojů značky moped, puch, stadion aj. se za velké
účasti fanoušků a diváků proháněla po okruhu
kolem fotbalového hřiště.
Výstavu U Králů tentokrát pořádala Zahradnická firma paní Pavlíny Gabriškové.
Návštěvníci se mohli kochat krásou pokojových, venkovních i exotických rostlin, suchými vazbami a ukázkou výzdoby svatebního
stolu a květin. Navíc bylo téměř vše rovněž ke
koupi. Paní Gabrišková prostřednictvím Ledenického zpravodaje děkuje všem, kdo na
výstavu zavítali, za podporu.

Tím samozřejmě program ledenické pouti
neskončil. Od pátku měla otevřeno příležitostná hospůdka Veselá Klobása, ve které
bylo neustále plno ještě v pondělí večer, kdy
se v Ledenicích tradičně „modří“, na hřišti
hrála v pátek ledenicko-svinenská kapela
S. A. M., v sobotu přivítaly v sokolovně náv-

štěvníky skupiny Starý Extract a SARAH,
v neděli byla ve škole výstava plastikových
modelů a v prostoru před radnicí probíhal řemeslný trh. Teprve v pondělí se mohly celé
Ledenice vrátit ke svému poklidnému letnímu životu.
J. K.
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NOHEJBALOVÝ
TURNAJ
dvojic ve Zborově
V sobotu 27. srpna proběhl na antukovém
hřišti ve Zborově již XVII. ročník nohejbalového turnaje dvojic. Opět přijeli na náš turnaj
jak tradiční účastníci z Plavu, Heřmaně, Zlivi,
Ledenic a Českých Budějovic, tak i nové tváře.
Turnaji se dostává stále větší prestiž, neklesá
úroveň hry, ba naopak se zvyšuje. Jezdí k nám
týmy, které hrají okresní soutěž a tento turnaj berou jako přípravu na sezonu. Zájemců bývá více,
ale musíme odmítat, protože máme k dispozici
pouze jedno hřiště a více zápasů by se nestačilo
odehrát. Letos nás bylo deset, což představuje ve
dvou základních skupinách odehrát 20 zápasů.
Bohužel letos jsme stihli odehrát pouze tyto
zápasy. Silný a neustávající déšť nás donutil
turnaj ukončit a vyhlásit výsledky v hospodě
podle celkového počtu bodů a uhraných míčů
ve skupinách. Celkové pořadí: 1. místo Slavie
(Heřmaň), 2. Regina A (ČB), 3. Veselí (Plav),
4. Regina B (ČB), 5. Regina C (ČB), 6. Šňůra
(Zborov-Vojdlesy + ČB), 7. Vazíci (Zborov),
8. Ledenice, 9. Růža (ČB) a 10. místo Zliv.
Potěšilo mě, že po vyhlášení se kluci nerozprchli a zůstali i na večerní zábavu původně

plánovanou venku pod stany. Country zábavou
jsme se chtěli rozloučit s létem, ale podzim nás
přivítal rychleji. Kapela Veselé kalíšky nám
hrála pro poslech i k tanci. Jen škoda, že nepřišlo více návštěvníků.
Rád bych na závěr poděkoval všem zúčastněným týmům, rodině Voharčíků za občer-

stvovací zázemí, muzikantům a také našim
sponzorům za dary pro všechny zúčastněné
týmy.
Ten kdo se bude chtít přijít podívat na
XVIII. ročník nezapomeňte, poslední srpnová
sobota v příštím roce. Nohejbalu zdar!
Ing. Michal Vazač

Memoriál M. Vondrušky
Dne 20. 8. 2011 uspořádal TJ Sokol Zborov XIII. ročník Memoriálu
M.Vondrušky st. Za krásného letního počasí se ho zúčastnily tyto týmy:
TJ Sokol Zborov, Ledenice „B“, FC Radostice, Zenit Star (složený tým
M. Sovy bývalého hráče Zborova). Pískání se ujali p. Svoboda s p. Vazačem a patří jim za to díky.
A jak jsme si všichni vedli? Jediný tým, který neprohrál, byl Zenit
Star a vybojoval tak první místo, druzí byli chlapci ze Zborova, třetí
hosté z Radostic a čtvrtí, skoro přes kopec, hoši z Ledenic. Nejlepším
střelcem se stal p.Šlinc ze Zenit Star se čtyřmi góly. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Richard Steinbauer ze Zborova. Poté jsme ocenili i
nejvytíženějšího hráče turnaje Zdenka Dvořáka (Chulit), který se
zapotil asi ze všech účastníků nejvíce.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za hladký průběh bez
komplikací a za pohoštění p. Voharčíkovi.
Díky a snad za rok na shledanou. Jiří Holeček, předseda TJ Zborov

Ledenická farnost připravuje:
w Výuka náboženství v novém školním roce – začíná ve škole
v týdnu od 12. 9. (den je ještě v jednání – sledujte prosím nástěnku
a ohlášky), přihlášky k dostání v kostele i ve škole.
w Pravidelná setkání dětí, které se připravovaly v loňském roce ke
svátostem (na faře).
w Setkání předškoláků a jejich rodičů pro hledání duchovního
rozměru života (den i místo je ještě v jednání – sledujte prosím
nástěnku a ohlášky).
w Biblické hodiny pro dospělé mladé i staré – ve čtvrtek v 18,30
h. na faře (1. setkání 29. 9.).
w Poutní slavnost sv. Václava v Zalinech se koná 25. 9. V 11,30 h.
w Slavnost sv. Václava v Ledenicích oslavíme spolu s baráčnickou obcí 28. 9. v 17,30 h.
w Svatováclavský koncert v kostele sv. Vavřince v Ledenicích
v 18 h. (ve spolupráci s městysem)
w Dětská diecézní pouť v Kájově 1. 10.
Přesnější informace najdete postupně na stránkách
www.farnost-ledenice.cz

Trocnovské medobraní
V sobotu 18. června se konal IX. ročník TROCNOVSKÉHO
MEDOBRANÍ. Ve společenské místnosti byla včelařská prodejní výstava spojená s vytáčením a ochutnávkou medu a tradiční bohatou tombolou, v níž jako každý rok všechny lístky vyhrávaly. Návštěvníci si
mohli zakoupit med, a to i přímo čerstvě vytočený, dále medovinu, včelařskou kosmetiku a voskové svíčky. Mohli se přímo seznámit s technikou vytáčení medu a dále moderními způsoby chovu včel. V areálu
Krčmy u Jana Žižky k tanci a poslechu hrála skupina S. A. M. z Ledenic. Na přípravě a realizaci celé akce se kromě místních občanů podíleli i členové včelařského kroužku mládeže ze zahradnického oboru
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích.
Jediné co se nevydařilo, bylo počasí. Celou akci by nebylo možné
realizovat bez finančního příspěvku Městského úřadu v Borovanech,
městyse Ledenice a ZO ČSV v Ledenicích, za což jim patří náš dík.
Rovněž je nutné poděkovat sponzorům za věcné dary do tomboly a
všem občanům za jejich práci při přípravě celé akce.
Jiří Kazimour
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci září oslaví své jubileum:
75 let
Jan Mráz
Věra Červíčková
80 let
Jarmila Dvořáková
81 let
Miroslav Duda
Helena Fyrbachová
82 let
Václav Hronek
Anna Kopalová
Terezie Kadlečková
85 let
Marie Dudová
Marie Pexová
90 let
Marie Čudková

Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby svůj
požadavek sdělili osobně na Úřad městyse Ledenice nebo telefonicky na tel. č.
387 995 437, 606 443 518, případně
e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Lubomírem Pomplem z Ledenic, zemřel 19. 7. ve věku nedožitých
86 let
t s panem Františkem Michlem z Ledenic,
zemřel 1. 8. ve věku 75 let
t s paní Miroslavou Bláhovou z Ledenic,
zemřela dne 15. 8. ve věku nedožitých
43 let
t s paní Marií Šimkovou, zemřela dne
17. 8. ve věku nedožitých 90 let
t s panem Aloisem Dvořákem z Ledenic,
zemřel dne 26. 8. ve věku 86 let

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli dne 25. 7. 2011 rozloučit s
panem Lubomírem Pomplem, který
náhle zesnul dne 19. 7. 2011.
Děkujeme též za kondolence a květinové dary.
Rodina

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli dne 9. 8. 2011 rozloučit
s panem Františkem Michlem na jeho
poslední cestě.
Děkujeme též za kondolence a květinové dary.
Rodina
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Svatoprokopská pouť ve Zborově
9. a 10. července
Každým rokem začátkem léta slaví Zborováci Svatoprokopskou pouť – pouť s již tradičním dvoudenním programem bez jinde
obvyklých pouťových atrakcí. V tyto sváteční
dny se sjíždí do vsi rodáci, příbuzní i pravidelní návštěvníci, aby se potkali u nějaké té společné akce. Vše začíná sobotním pouťovým
fotbalem o sud piva. V dřívějších dobách ho
platili prohrávající, dnes je sud zakoupen z vybraných peněz ze svateb. Přestože se hraje
s plným nasazením, nejde ani tak o výsledek,
jako o zapojení širší veřejnosti, může hrát každý – i nefotbalisté a děti. A výsledek 8:4 je jen
spíše kosmetickou tečkou.
Na večer byla připravena pouťová zábava
na antukovém hřišti ve Zborově. Letos, stejně
jako vloni, hrála výborná kapela Country Foters. Lidí přišla spousta, ale počasí nám nepřálo. Nejdříve se ukázala krásná scenérie
blýskající se oblohy, pak bohužel přišla i průtrž a s ní přívalový déšť. Vodu, která se valila
po silnici, nestačila brát kanalizace. A tak
vtrhla do jednoho ze stanů a poté i k muzikantům do pergoly, kteří se zachránili útěkem.
Muzika se poté přesunula pod nový stan, řada
návštěvníků však odešla. Ti nejotrlejší zůstali,

pro ně pak hráli až do ranních hodin hráči na
kytary.
V neděli nás nejdříve čekala zábavná a výherní hra Kolo štěstí pro děti – spolu s odměnou v podobě pikadorů. Ti, kteří měli zájem,
se mohli společně sejít v kapli svatého Prokopa. Mši svatou tady sloužil pan farář Maxmilián. Po obědě začal turnaj ve volejbale. Při
účasti čtyř družstev se hrálo do podvečerních
hodin. Vítězství získalo družstvo Doubravice
senior, před Doubravicí junior, týmem Ohrazení a Zborova.
Přestože počasí letos podstatně narušilo
pouťovou zábavu, usnesli jsme se na tom, že to
neovlivnilo celkový výsledek. Lidé se bavili a
to je hlavní. Účast byla hojná, mezi účastníky
byly i nové tváře. A tak doufáme, že si k nám
najdou cestu i při jiných příležitostech – kulturních či společenských.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří
se aktivně zúčastnili na přípravě a bezproblémovém průběhu tohoto svátku ve Zborově.
A všichni společně se už můžeme těšit na ten
příští – v roce 2012.
Ing. Michal Vazač

Pozvánka na cyklovýlet podél Malše
Zveme všechny příznivce pohodové cykloturistiky na jednodenní přeshraniční výlet do západní části Novohradských hor.
Kdy: ve středu 28. září 2011 (na státní svátek sv. Václava)
Sraz na autobusovém nádraží Borovany v 7.00 hodin, návrat do 20.00 hodin
Kam: busem do rakouského Sandlu – odsud na kolech k řece Malši, z Cetvin dále po cyklostezce 1018 do Kaplice – z Kaplice busem zpět do Borovan.
Trasa měří přibližně 45 km a vede po asfaltových silničkách i nezpevněných lesních cestách,
v mírně zvlněném terénu.
Cena dopravy vč. kol: 100 Kč, pojištění si sjednává každý individuálně.
Zájemci, přihlaste se v borovanském infocentru na zámku (tel. 387 001 356) do 19. 9.

ZLATÁ SVATBA
V měsíci srpnu oslavili manželé Josef a
Věnceslava Chrtovi z Ledenic zlatou
svatbu. Ještě jednou blahopřejeme a do
dalších let přejeme hodně zdraví a pohody.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, známým i
sousedům, kteří se přišli 25. srpna naposledy rozloučit s paní Marií Šimkovou.
Děkujeme za květinové dary. Rodina

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, známým i
sousedům, kteří se přišli dne 22. 8. rozloučit s paní Miroslavou Bláhovou.
Děkujeme též za kondolence a květinové dary.
Rodina

Půlhodinka s kronikářem
Ve spolupráci s Místní knihovnou Ledenice se od října budou jednou za měsíc konat
pravidelná setkání s kronikářem městyse Ledenice Mgr. Jiřím Cukrem. Jsou určeny všem
zájemcům o vlastivědu a náš region, kteří se
chtějí dozvědět zajímavé informace z ledenických dějin, vidět obecní kroniky a staré fotografie, zeptat se na rozličné historické události,
osobnosti, pověsti nebo památky. Zároveň návštěvníci sami mohou přinášet vlastní dokumenty s historickou tématikou (knihy, fotografie,
pohlednice, kalendáře, předměty apod.) nebo
podělit se o nejrůznější vzpomínky na doby
dávné i nedávné, a tím tak přispět k rozšíření
znalostí o našem městečku. První setkání bude
mít formu besedy nad Cukrovo novou knihou
Okolí Českých Budějovic a uskuteční se
v multifunkčním sále mateřské školy 6. 10.
2011 od 18.00 hod. Jinak se budeme setkávat
každý první čtvrtek v měsíci v ledenické knihovně v době od 17.15 do 17.45 hod. V roce
2011 se tak uvidíme ještě 3. 11. a 1. 12.
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Čestní občané městyse Ledenice…
Před dvaceti lety, v neděli 22. září 1991,
byl v sokolovně při slavnosti konané u příležitosti třídenních oslav 700 let od první zmínky
o Ledenicích udělen titul čestného občanství
městyse panu Herbertu Pexovi. Pexa se narodil 12. prosince 1927 ve Vídni, ale jeho rod má
kořeny v Ohrazení a Ledenicích. Ač vystudoval medicínu, tak se zabýval dějinami rodného
kraje a věnoval mu řadu odborných článků,
z nichž ten otištěný v roce 1978 v Jihočeském
sborníku historickém (odborný časopis Jihočeského muzea) je dodnes nejrozsáhlejší studií o ledenickém hradě.
Udělování titulu „čestný občan / měšťan“
má v Čechách tradici ukotvenou právně poprvé v roce 1864 a zanesenou i v nejnovějším zákonu o obcích z roku 2000. Rozhodování
v celé záležitosti bylo a je v rukou zastupitelů,
kteří mohou vyznamenat určitou osobu za zásluhy o obec, region nebo stát, příp. za rozvoj
vědy, kultury, sportu apod. O tom, že se zde
všeobecně (i u nás) projevovalo aktuální politické a společenské smýšlení, není třeba se asi
více rozepisovat. Pojďme si tedy všechny čestné občany Ledenic v krátkosti představit.
Prvním čestným spoluměšťanem, jak se tehdy říkalo, jmenovali obecní zastupitelé 2. dubna 1887 faráře Karla Müllera (1823–1900),
jenž proslul nejen jako oblíbený duchovní, ale
také jako spisovatel náboženské literatury. Ledenickou farnost spravoval 19 let a mj. se výrazně zasloužil o stavební úpravy kostela, fary
nebo farské zahrady. Dne 10. dubna, 14 dní
před jeho odchodem do Kamenného Újezdu
(kde se později také stal čestným občanem),
mu delegace v čele se starostou Vojtěchem Dvořákem na faře předala diplom, krasopisně napsaný obecním tajemníkem Františkem Sládkem.
Ocenění se tehdy trochu překvapivě dostalo i
kaplanovi Matěji Maškovi (1824–1888), který
však výraznější stopu v ledenických dějinách
nezanechal.
Další dva tituly získali politikové. Dne
13. května 1905 ho obdržel český místodržitel (zástupce krále) kníže Jiří Lobkovic
(1835–1908) u příležitosti svých 70. narozenin. Ledenice nebyly jediné, které mu takto
vzdaly holt, neboť to bylo obcím doporučeno
okresními úřady. O dva roky později (7. února
1907) přibyl na seznam čestných občanů August Zátka (1847–1935), poslanec zemského
sněmu, především však organizátor českého
politického, společenského a hospodářského
života v Českých Budějovicích, tzv. „vůdce
budějovických Čechů“ v boji proti němectví.
Jmenování bylo reakcí na jeho oblibu a úspěch
českých kandidátů v budějovických komunálních volbách 1906, které jej vyneslo mezi čestné občany dalších měst a obcí (Bechyně,
Lišov, Písek, Suchdol nad Lužnicí, v Budějovicích až roku 1922).
Dne 2. července 1909 radní jednomyslně
odhlasovali, „aby pan purkmistr Jan Sládek
(1839–1912) za jeho 35leté nezištné úřadování
co purkmistr jmenován byl čestným členem
městyse Ledenic“. Sládek náleží k významným
postavám místního rodu Sládků, je nejdéle

sloužícím starostou Ledenic a pod jeho správou
doznalo městečko významného rozvoje. Následoval farář Martin Brožka (1848–1936), který
se této pocty dočkal 29. listopadu 1913 před
svým odchodem na zasloužilý odpočinek do
Budějovic (v Ledenicích 20 let). Další ocenění
patří Jakubu Bláhovi (1860–1935), dlouholetému místnímu učiteli (1888–1924) a výraznému veřejnému činiteli, jemuž bylo čestné
občanství uděleno 25. června 1922. A čestným
občanem je rovněž František Jan Kroiher
(1871–1948), který titul získal 22. května 1938
na zvlášť k tomu uspořádané schůzi. Vedle působení v senátu ČSR a řady družstevních organizacích, Kroiher nezapomínal na „kulturní a
hmotné povznesení zdejší obce“, která tak i
díky němu zaznamenala v meziválečné době
nebývalý rozkvět (působil zde 34 let).
Po vzniku samostatného Československa
(1918) se přirozeně mezi čestné občany Ledenic zařadili tehdejší političtí představitelé.
V budějovickém archivu je dochován děkovný
dopis ze 7. dubna 1919 tehdejšího ministra veřejných věcí Františka Staňka (1867–1936),
rodáka z jihočeského Strmilova, a poděkování
z 20. dubna téhož roku ministerského předsedy
Karla Kramáře (1860–1937). Jmenování
obou ovšem nebylo v knize zápisů ze zasedání
obecního zastupitelstva nalezeno. Oba jistě
podobných titulů dostaly desítky, tudíž děkovné dopisy v jednotné formě byly předem připraveny a je možné, že se rozesílaly i do míst,
kde k oficiálnímu jmenování státníků čestnými občany nedošlo. Po únorovém komunistickém převratu (1948) byly všechny obce
vyzvány udělit titul čestného občanství prezidentu Klementu Gottwaldovi (1896–1953)
u příležitosti jeho prvních narozenin v prezidentské funkci. V Ledenicích se k tomuto účelu uspořádala ve škole slavnostní schůze
místního národního výboru a jeho předseda
Josef Pecháček „požádal všecky přítomné,
aby povstáním slavnostně rozhodli o udělení
čestného občanství městyse Ledenic presidentu republiky Klementu Gottwaldovi, pro jeho
zásluhy za osvobození Čsl. republiky.“ Celá
schůze odbývaná symbolicky 17. listopadu
1948 trvala 15 minut. Ve stejný čas se podobná sešlost se stejným účelem i výsledkem konala v tehdy samostatné obci Zborově.
… a obce Zborov
Abychom na Zborov nezapomněli, musíme ještě vedle Gottwalda doplnit jména dalších tamních čestných občanů, jak se je
podařilo dohledat. Dne 21. listopadu 1913 se
prvním čestným občanem Zborova stal již
zmíněný ledenický farář Martin Brožka „na
důkaz vděčnosti a lásky.“ Dne 14. ledna 1927
následoval majitel zborovského dvora Karel
Rambousek, uznávaný zemědělec, dárce oltáře do zborovské kaple a člen rodiny, z níž
pocházeli i sládkové v Budvaru nebo vojenští
důstojníci. Konečně 22. května 1938 (stejně
jako Kroiher v Ledenicích), v den oslavy
50. výročí založení zborovské obecné školy,
přibyl její první řídící učitel Josef Müller (celkem tu učil 11 let, před tím v Ledenicích).

Herbert Pexa, od roku 1991 dvanáctý čestný
občan městyse Ledenice

Diplom čestného občana Zborova Josefa Müllera s chybně uvedeným křestním jménem tohoto prvního řídícího učitele zborovské školy
Kromě Zborova fungovaly nějakou dobu
vlastní obecní úřady také v Ohrazení a Zalinech, ale vzhledem k nedochování archivního
materiálu o příp. čestných občanech těchto
obcí bohužel nevíme.
Na závěr ještě dva doplňky. Ledenický rodák Josef Stejskal, budějovický divadelní a
kulturní pracovník popravený za druhé světové války nacisty, byl 8. listopadu 1946 jmenován in memoriam čestným občanem Českých
Budějovic. Světově proslulý violoncellista a
humanista Mstislav Rostropovič se v roce
1960 stal čestným hasičem Ledenic a této pocty si velmi vážil, neboť se vedle desítek čestných doktorátů, medailí, státních ocenění a
čestných občanství (např. Florencie, Praha,
Vilnius) jednalo v jeho sbírce o zcela mimořádný titul.
Mgr. Jiří Cukr
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POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !!!
KURZY KOMUNITNÍ ŠKOLY LEDENICE
pro školní rok 2011–2012

¢ Kurzy taneční pro mládež:
–
–
–
–

od čtvrtka 15. září 2011 po dobu 10 týdnů,
v sále U Králů od 18,30 hodin,
s tanečními mistry Radkem Vondřejcem a Janou Bednářovou,
cena za celý kurz: 1690 Kč.

¢ Kurzy taneční pro dospělé:
–
–
–
–

od pátku 16. září 2011 po dobu 10 týdnů,
v sále u Králů od 18,30 hodin,
s tanečními mistry Radkem Vondřejcem a Janou Bednářovou,
cena za celý kurz: 1490 Kč.

¢ Kurzy jazykové:

AJ: pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé
– od čtvrtka 6. října 2011,
– 15 kurzů na semestr tj. 30 vyučovacích hodin
– s lektorem Evou Balounovou (Dupkaničovou)
– cena za semestr 1 380 Kč, tj. 46 za vyuč. hodinu
NJ: pro začátečníky i pokročilé
– od úterý 4. října 2011,
– 15 kurzů na semestr tj. 30 vyučovacích hodin
– s lektorem Mgr. Jaroslavou Vondráškovou
– cena za semestr 1 380 Kč, tj. 46 za vyuč. hodinu.

¢ Kurzy počítačové: – s lektorem PaedDr. Františkem Batystou
Tématický plán:
1. Windows 7 – ovládání a nastavení PC, uživatelské soubory,
základní programy
– 8 vyučovacích hodin ve dvou setkáních
14. a 21. 9. 2011 od 17 do 20 hodin
– cena 396 Kč

2. E-mail, založení účtu, správa adres,
posílání příloh zpráv
– 4 vyučovací hodiny, jedno setkání
28. 9. 2011 od 17 do 20 hodin
– cena 198 Kč
3. Efektivní vyhledávání na internetu, Nastavení prohlížeče
– 4 vyučovací hodiny, jedno setkání
5. 10. 2011 od 17 do 20 hodin
– cena 198 Kč
4. Nakupování na internetu, internetové služby státu, elektronické
bankovnictví
– 4 vyučovací hodiny, jedno setkání
12. 10. 2011 od 17 do 20 hodin
– cena 198 Kč
5. Psaní textu ve Wordu
– 4 vyučovací hodiny, jedno setkání
19. 10. 2011 od 17 do 20 hodin
– cena 198 Kč
6. Základní úprava fotografií v PICASA
– 8 vyučovacích hodin, ve dvou setkáních
26. 10. a 2. 11. 2011 od 17 do 20 hodin
– cena 396 Kč
7. Pokročilá práce s fotografiemi
– posílání mailem, internetové sběrny, vytváření filmů na PC
– 4 vyučovací hodiny, jedno setkání
9. 11. 2011 od 17 do 20 hodin
– cena 198 Kč.
Kurzy budou probíhat v hlavní budově Základní školy Ledenice
Přihlášky do kurzů zasílejte na e-mail: ks.ledenice@seznam.cz.
nebo telefonicky.
POZOR ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA: 606 023 120.

Indiánské odpoledne – Loučení s prázdninami
28. 8. 2011 bylo u ZUŠ v Ledenicích 1. Indiánské léto pro děti. Akci
pořádalo RC Ledňáček. Počasí bylo krásné. Sešlo se kolem 60 dětí.
Děti dostávaly soutěžní kartičky, kde bylo 12 disciplín. Měli jsme zde
opravdové indiány, kteří postavili tee-pee. Ve stanu měli ukázku vlastnoručně vyrobených indiánských ozdob, dekorací, nástrojů, kostýmů...
Indiáni si také připravili pro děti úkoly např.
hod tomahawkem, střelbu z luku, hod kostí na
cíl, protahování kruhů po laně aj. Po zdolání
všech disciplín děti dostaly sladkou odměnu.
Pak už se děti mohly nechat povozit v kočáru
taženým poníky nebo zkusit štěstí v indiánské
tombole. Aby se děti i dospělí mohli v průběhu
odpoledne posilnit, zajišťovaly občerstvení firmy: Veselá Klobása, cukrárna Fabián a pí Šedivá – pikadory.

Na závěr programu nám indiáni zabubnovali a zatancovali.
Poděkování patří hlavně panu starostovi Fraňkovi a panu řediteli základní školy Cukrovi. Sponzorům ZPMV a Madetě a. s. a všem
zúčastněným.
za pořadatele Šárka Kříhová alias Rychlý šíp směřující k slunci
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Ledeničtí hasiči
Mistrovství ČR je nejprestižnější soutěž u hasičů. Abyste
se na takovou soutěž kvalifikovali, musíte se probojovat
přes kolo – obvodní, okresní a krajské. Mistrovství mají
zvlášť děti, mladí hasiči, dorostenci a dospělí. U dorostenců
lze soutěžit kromě družstev i v jednotlivcích. Letos nově i
u dospělých.
Někteří z Vás čtenářů si jistě pamatujete článek, přestože
již v roce 2009, ve kterém jsem psal o družstvu dorostenek,
které dokázalo přivézt do Ledenic titul Mistryně ČR dorostenek. Pro ledenické hasiče to byl velký svátek a historický
úspěch. Družstvo se rozpadlo, některá děvčata dovršila věk,
ve kterém již nemohou startovat v dorostenecké kategorii.
Kačka Toločková ale pokračovala dál za jednotlivce a
probojovala se v minulém roce do Litomyšle, kde skončila
ze čtyřiceti závodnic na krásném celkovém 11. místě. Letos
se prostoupala opět na mistrovství tentokrát konané v Ostravě. Opět se v silné konkurenci neztratila a získala v celkovém umístění 12. místo. Tady na tomto místě bych chtěl
jménem hasičů Kačce poděkovat, že se nezalekla, když zůstala z družstva jako závodnice samotná a naopak nás Zlaté družstvo s realizačním týmem
výborně reprezentovala.
Zlatá paralela
A to je zas o čem? O cestě jako z pohádky. V dětských knihách to
bývá psáno tak, že za devatero horami,… . Má tam ležet království,
ale ony jsou to Ledenice a hasičská děvčata v nich! V dobách dorosteneckého družstva jsme museli jet třikrát na MČR, abychom získali
titul nejcennější. Začali jsme ve Zlíně (10. místo), pokračovali
v Trutnově (6. místo) a skončili v Třebíči (1. místo). Z dorosteneckého družstva se stalo družstvo žen, a protože to děvčatům šlo, probojovala se na MČR v této dospělácké kategorii a hádejte s jakým
úspěchem! Poprvé jsme jeli v roce 2009 do Ústí na Labem (8. místo), pak jsme navštívili Prahu (celkové 5. místo plus 2. místo z požárního útoku) a nedávno jsme se vrátili z Ostravy s titulem
Mistryně ČR v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů!!! První soutěžní den se holkám moc nevedlo, ale druhý den
v královské disciplíně ukázaly své umění a zvládly požární útok na
nástřikové terče za skvělý čas 24,19 sekund. Tím tuto disciplínu vyhrály a dostaly se i do celkového vedení a tam také už zůstaly!!!
Lenka Tomandlová přivezla navíc titul Mistryně ČR za první místo
v běhu na 100 m s překážkami v čase 16,77 sekund. Samozřejmě tím Kačka Toločková a její trenérka Lenka Tomandlová
udělala radost celému družstvu, největší ale sama sobě, nejenže
porazila svou největší rivalku Šárku Jiroušovou, ale také podruhé
dokázala zvítězit na stadionu ve Vítkovicích v top soutěži (poprvé
na Olympiádě CTIF)
Ledenický volejbal to vždy byl, je a pořád bude velký pojem a záruNutno říci, že jsme nikdy nešli cestou umělého skládání družstva
ka nejvyšší kvality. V současné době jsou Ledenice reprezentovány
tak, aby bylo co nejvýkonnější, ale vždy družstvo, které si cestu vyčtyřmi družstvy hrajícími oficiální mistrovské soutěže. Týmy „A“
dobylo, na tuto prestižní soutěž i jelo. Také je ovšem pravda, že jsme
mužů i žen pravidelně hrají krajský přebor, týmy „B“ pak přebor
museli kolektiv doplnit, když nás nebyl dostatečný počet.
okresní.
Mgr. Vladislav Šesták
Srdečně Vás zveme na domácí mistrovská utkání TJ Slavoj Ledenice ve volejbalu!

POZVÁNKA NA VOLEJBAL

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽENY A
ST
7. 9. 17,00 SLAVOJ LEDENICE A – TJ METEOR ČB B
ST 14. 9. 17,00 SLAVOJ LEDENICE A – SOKOL KŘEMŽE A
ST 28. 9. 17,00 SLAVOJ LEDENICE A – VSK Č. KRUMLOV B
OKRESNÍ PŘEBOR ŽENY B
PO 29. 8. 17,00 SLAVOJ LEDENICE B – SOKOL LIŠOV C
PO 12. 9. 17,00 SLAVOJ LEDENICE B – SKP ČB C
PO 19. 9. 17,00 SLAVOJ LEDENICE B – SOKOL LIŠOV B
KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI A
ČT 25. 8. 17,00 SLAVOJ LEDENICE A – SPARTAK SOBĚSLAV
ÚT 8. 9. 17,00 SLAVOJ LEDENICE A – SLOVAN J. HRADEC
ČT 22. 9. 17,00 SLAVOJ LEDENICE A – SLOVAN ČB B
Zlaté družstvo
Ivana Tomandlová, Lenka Tomandlová, Kateřina Toločková, Kristýna
Frejlachová, Tereza Koblasová, Kateřina Candrová, Zdeňka Ježková,
Karolína Gaupmannová, Petra Čekalová, Maruška Krotká

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI B
ÚT 30. 8. 17,00 SLAVOJ LEDENICE B – METEOR ČB B
ÚT 13. 9. 17,00 SLAVOJ LEDENICE B – RELAX HABŘÍ
ÚT 27. 9. 17,00 SLAVOJ LEDENICE B – DYNAMO ČB
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Ledeničtí softbalisté jsou mistři Evropy
Od 11. do 16. července proběhlo ve východočeském Kostelci nad Orlicí ME v softbalu
juniorů, na kterém se představili i mladíci z Ledenic. V reprezentačním dresu se předvedli Jiří
Korčák, Petr Frejlach, Jakub Staněk, Jaroslav
Korčák (jako trenér) a také dva hráči, kteří nejsou přímo z Ledenic, ale za ledenický klub hrají – Kryštof Effenberk a Lukáš Matourek.
Reprezentační výběr prošel celou základní
skupinou turnaje bez porážky a všechny zápasy ukončil předčasně pro vysoký rozdíl ve
skóre. Před závěrečným play off turnaje tak

měl český celek neuvěřitelné skóre 117 nastřílených bodů a proti tomu obdržel pouze 3.
V utkání o přímý postup do finále se naše
reprezentace střetla s týmem Dánska. Obrana
českého celku byla v tomto zápase plně v režii
ledenických hráčů, protože na nadhazovacím
prkně se objevil Petr Frejlach a chytal mu
Kryštof Effenberk. České mužstvo tento zápas
zvládlo na výbornou a opět zápas ukončilo již
v páté směně rozdílem 10:3.
Finále byl jediný zápas, ve kterém český
tým odehrál plných 7 směn. V celém zápase
měl však jasně navrch a zaslouženě vyhrál 6:0,

Letní softbalová soustředění
Letos jsme poprvé uspořádali pro naše hráče 2 letní soustředění.
Juniorky a muži byli v chorvatském Záhřebu a teebal, žáci a kadeti
v Hluboké nad Vltavou.
Pobyt v Záhřebu byl z velké části financován grantem pro vzdělávání mládeže, a tak jsme kromě trénování měli také řadu společenských
vyžití. Softbalové zázemí v Záhřebu je téměř ideální. Dvě osvětlená
softbalová hřiště se zázemím a klubovnou jsou postavena ve sportovním centru města – Jarunu, jehož srdcem je umělý kanál s nádhernou
čistou vodou, obklopený 4,5 km cyklostezkou. Proto jsme každý den
začínali trénink projížďkou na in-linových bruslích. Poté následovaly
dva tréninky, oběd a po odpočinku opět trénink a nakonec zápas s hráči
místních klubů. Takto jsme strávili 5 dnů. Mezitím však proběhly
2 společenské večery s našimi novými přáteli, seznamovací odpoledne
atd. V rámci aktivit jsme také navštívili Český národní dům v Záhřebu,
kde jsme se setkali se zástupcem velvyslance ČR v Záhřebu a
předsedou české menšiny v Záhřebu. Na konci pobytu jsme navštívili
nedaleká Plitvická jezera a poslední den pak strávili v Rijece.
Soustředění na Hluboké pro mladší hráče proběhlo tradičně v pohodě, jen tentokrát za zcela nelidských teplotních podmínek (místy bylo
na slunci přes 40 stupňů). Přesto jsme žádný trénink nekrátili a vše naplánované splnili, za což patří všem zúčastněným velký dík. Soustředění bylo tradičně společné nejen pro softbalisty, ale také pro ledenické
roztleskávačky. Letos jsme poprvé bydleli všichni společně na internátu, odkud jsme 2x denně dojížděli na kolech na hřiště. Zpestřením bylo
např. povídání o Novém Zélandu, noční stezka odvahy nebo zápasy
s pražskou Kotlářkou, která zde byla také na soustředění.
Teď nám jen zbývá vyrazit do podzimní části rozehrané sezóny!!!
RNDr. Hana Korčáková, CSc.
prezidentka softbalového klubu Žraloci Ledenice

a stal se tak mistrem Evropy. Ve finále tlačil
k vítězství i početný dav fanoušků a je třeba
velice poděkovat zejména ledenickým fanouškům, kterých tam bylo opravdu mnoho.
Čeští hráči získali i dvě individuální ocenění. Nejlepším nadhazovačem turnaje se stal
Jaroslav Novák (Spectrum Praha) a nejlepším
pálkařem Matouš Kasal (Painbusters Most).
Během ligového kola, které se konalo v Ledenicích 20.–21. srpna také starosta městysu poděkoval všem ledenickým reprezentantům a
předal jim pochvalu za vzornou reprezentaci
městyse v oblasti sportu.
Jakub Staněk
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POZVÁNKA NA FOTBAL
Po úspěšné minulé sezóně se ledenický mládežnický fotbal těší
na další zápasy a nové soupeře v začínajícím soutěžním ročníku
2011–2012. Více než třicetičlenný kádr mládežnického fotbalu Slavoje Ledenice je rozdělen do tří věkových kategorií. Každé družstvo hraje
svoji vlastní soutěž.
Srdečně Vás zveme na domácí mistrovská utkání mládeže TJ Slavoj
Ledenice!
Mladší přípravka (hráči nar. 2003 a mladší)
PÁ 2. 9. 17 hod.
Ledenice – Stropnice
PÁ 16. 9. 17 hod.
Ledenice – Třeboň
PÁ 30. 9. 16 hod.
Ledenice – Roudné „B“
PÁ 14. 10. 15,30 hod.
Ledenice – Rudolfov
PÁ 21. 10. 16 hod.
Ledenice – Olešnice

Fotbal to je zábava …

Starší přípravka (hráči nar. 2001–2002)
PÁ 9. 9.
17 hod.
Ledenice – Týn n. Vlt.
PÁ 23. 9.
17 hod.
Ledenice – Borek
PÁ 30. 9.
18 hod.
Ledenice – Lišov
PÁ 14. 10.
17 hod.
Ledenice – Jankov
PÁ 28. 10.
15,30 hod.
Ledenice – Borovany
SO 5. 11.
10 hod.
Ledenice – SKP C. B. „C“
Mladší žáci (hráči nar. 1999–2000)
NE 28. 8.
14 hod.
Ledenice – Nemanice
NE 11. 9.
17,30 hod.
Ledenice – Olešník
NE 25. 9.
17 hod.
Ledenice – Dobrá Voda
NE 9. 10.
16,30 hod.
Ledenice – Jankov
NE 23. 10.
15,30 hod.
Ledenice – Zliv
Robert Čouza

Tentokráte jsme i zmokli
Soutěž lodních modelářů zahájil místostarosta Ing. Michal Vazač.Tentokráte se jela za
velice proměnlivého počasí, kdy dopoledne
převládalo teplo a jasná obloha, po poledni
přišlo silné ochlazení a oblačno a již v půli odpoledne pirátská soutěž probíhala za deště.
Prostě jsme si okusili vše. Sjelo se 37 závodníků z Ledenic, Českých Budějovic, Ktiše, Třeště, Písku a Borovan.
Z osmnácti bojovníků v pirátské soutěži se
na konec pirátem roku stal Igor Vondrášek
s výhrou láhve ohnivé vody a následníky Lukášem Pavlem a Jakubem Hronkem. Prvenství
jsme si vybojovali i v hlavní kategorii F4A
dálkově řízených modelů. Méně se nám již da-

… Slavoj vždycky vyhrává!!!

řilo v kat. Ex 500 – živá posvícenská husa
odcestovala i s pytlem pšenice do Třeště.
Soutěž se jela i v duchu boje o překrásné
ceny a originální keramické medaile a diplomy, které věnovali nám věrní podnikatelé:
Ing. Svatoslav Kodytek – keramika Ledenice,
Bc. Jan Kopal – Ledenice, Milan Petráš - autoopravna, Ing. Josef Hronek – betonárka Ohrazeníčko, Pavel Hronek – bioplynová stanice –
Ohrazeníčko, Pavel Šíma – Mosled Zborov,
Truhlářství Janda, Truhlářství Fencl, Jan
Klečka – autodoprava Zborov, Bc. Jaroslava
Žaludová – drogerie, Milan Porkristl – MP
JET Ledenice, Ing.Václav Tůma – Epigon Ledenice, Petr Kubeš – makléř VAFIS, Pavel
Čech C+C servis – Srubec, M-TES České Budějovice a mnozí stále věrní bývalí členové

modelářského klubu jako Robert Žahour, Zdenek Vitoušek ml. a Richard Hůrka. Svůj
neodmyslitelný podíl na našich veřejných
akcích má i místní organizace rybářů.
Těm všem velice děkujeme. I oni mají velký podíl na tom, že do Ledenic se sjíždějí modeláři nejenom z Jč. kraje.
Soutěž se jela pod záštitou městysu Ledenice a společnosti M-TES České Budějovice.
Příští týden jedeme dokončit pětidílný seriál MČR do Jinolic a po té do Netolic na MČR
žáků. Přivezeme odtud zlato, jako naše hasičky z Ostravy? To zůstává zatím otázkou. Každopádně ledenickým hasičkám blahopřejí i
lodní modeláři.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz
a Josef Bodžár

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ POŘADY
ZÁŘÍ
Ó DĚTSKÁ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
V tradičních i netradičních disciplinách si
mohou kromě dětí zasoutěžit i rodiče.
pořádá TJ Slavoj Ledenice
11. září – neděle od 13 h
sportovní areál Ledenice
Ó BESEDA SE ČTENÁŘI
pořádá Místní knihovna Ledenice
22. září – čtvrtek od 18 h
společenská místnost domu s pečovatelskou
službou – Četba z knihy jihočeského autora
Františka Postla Příhody čerta Moldana.
Ó UDĚLEJ SI SVÉHO DRAKA
pořádá Místní knihovna Ledenice
26. září – pondělí od 16 h
společenská místnost domu s pečovatelskou službou, materiál na výrobu draků zajištěn, ale můžete si přinést i vlastní.

ŘÍJEN
Ó SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
pořádá městys Ledenice ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Ledenice
1. říjen – sobota od 18 h
kostel sv. Vavřince
účinkují:
pěvecký sbor PĚSLAV OZVĚNA
- sbormistr Jan Maule
- varhany Jaroslav Kohout
- sólisté
Ó DRAKIÁDA
2. říjen – neděle od 14 h
sportovní areál Ledenice
Po skončení soutěže opékání špekáčků.
Srdečně zveme s dětmi i rodiče.
Při dešti se drakiáda nekoná, náhradní termín bude včas zveřejněn.

Ó OKOLÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC

beseda nad novou knihou
Jiřího Cukra
pořádá Místní knihovna Ledenice v rámci
celostátní akce Týden knihoven
6. říjen – čtvrtek od 18 h
multifunkční sál v mateřské škole
Beseda bude doplněna promítáním fotografií zajímavých míst na Českobudějovicku.
Ó PODZIMNÍ STEZKA

S HODNÝM STRAŠIDÝLKEM
FELIXEM
pořádá RC Ledňáček
30. říjen – neděle od 17 h
vstupné dobrovolné.
Lampiónový průvod, soutěže a pečení
brambor a buřtů pro děti.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA nabízí svým čtenářům literární novinky
Pro dospělé
James Patterson
Jeffery Deaver
Nora Roberts
Danielle Steel
Jean Plaidy

Barbara Cartland
– Devátý soud
– Hořící drát
– Na růžích ustláno
– Světla Jihu
– Hvězda Lancasterů

Barbara Cartland
Barbara Erskine

– Útěk do lásky
– Důkaz lásky
– Uloupená láska
– Ženská srdce
– Černý panter
– Dědictví minulosti

Catherine Coulter – Píseň tajemství
– Píseň země
– Píseň ohně
Bertrice Small
– Lara
Christine Feehan – Oceány vášně
Lenka Lanczová
– Létem políbená

POZOR !!!
PRODEJNA ZAHRADNICKÝCH POTŘEB
nyní pod názvem KVĚTINÁŘSTVÍ LEVANDULE
PŘESTĚHOVÁNA OD 2. ZÁŘÍ DO NOVÝCH PROSTOR
a to ulice Truhlářská 69 (budova řeznictví), Ledenice

KVĚTINÁŘSTVÍ LEVANDULE
Pavlína Gabrišková, ul. Truhlářská 69,
373 11 Ledenice. tel. 733 724 914

(fitness program v rytmu latinsko-americké hudby
pro úplně každého, kdo má rád pohyb a tanec)

nabízí:

s Janou Kojanovou

¡ květiny – řezané, hrnkové, umělé, sušené
¡ vazba – svatební, smuteční, příležitostní z živých, umělých
i sušených rostlin
¡ věnce – velikonoční, vánoční, smuteční aj.
¡ dárkové předměty, přízdoby, keramika, obrázky, proutí aj.
¡ zahradnické potřeby – osivo, sadba, květináče, obaly, postřiky,
hnojiva, substráty, nářadí, netkané textilie aj.
¡ trvalky, skalničky
Nyní v prodeji chryzantémy různých velikostí, vřesy, okrasné lilky,
šalvěje, dále senecio, pierisy, skalkové azalky, okrasné trávy aj.
Dále přijímáme objednávky na brambory k uskladnění.
Otevírací doba: PO dopoledne zavřeno 13 - 18 hod.
ÚT - PÁ 8 - 17.30 hod.
SO
8 - 12 hod.

kojanova.jana@seznam.cz
facebook – jana kojanova,
tel. 603867411

každé pondělí
19.00 h
sokolovna LEDENICE
cena 70 Kč

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE

RADKA

VORÁČKOVÁ
Ledenická 325, Srubec 370 06

DOPŘEJTE
SVÉMU TĚLU
JEDNODENNÍ
LÁZEŇ
Ó ZEŠTÍHLUJÍCÍ BAHENNÍ ZÁBALY
(perfect figure wrap)
Ó Sportovní a rekondiční masáže

Možnost dárkových poukazů.
Objednávky dle tel. dohody.
Tel. č. 723 202 427
e-mail: radka-112@seznam.cz
www.perfect-figur.cz
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MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:

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

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!

PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 17,00
sobota
7,00 - 12,00

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

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz
geometrické plány a ostatní geodetické práce
Na Zahradách 512, Ledenice

mobil: 602 662 693

září 2011
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REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice
V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
Informace a objednávky: mob. 606 742 040

KOMINICTVÍ
Martin Straka
PRAVIDELNÉ KONTROLY,
ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ
Martin Straka, V. Volfa 23 České Budějovice 370 05
email: K.M.Straka@seznam.cz
Objednávky na tel. č.: 734 333 673
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MĚSTO BOROVANY PRONAJME

od 1. 11. 2011 sál kulturního domu v Borovanech
kapacita 350 osob včetně baru – výčepu.
Zájemci v žádosti uvedou:
w garance dodržení programové skladby
w podnikatelský plán využití
w strukturu a četnost jednotlivých akcí
Podmínky provozování (návrhy nájemce):
w podmínky pro pořádání (propůjčení) akcí města, jeho organizací,
místních spolků
w roční výše nájmu
w garance za pronajatý majetek a jeho stav
Způsobilost:
w živnostenské listy
w reference, dosavadní podnikání v oboru

MĚSTO BOROVANY PRONAJME

od 1. 11. 2011 bar – výčep v kulturním domě v Borovanech
kapacita 350 – 400 osob.
Město Borovany bude provozovat sál ve vlastní režii a propůjčovat
ho pro konání akcí jiných subjektů. Pro návštěvníky těchto akcí
bude nájemce baru-výčepu zajišťovat občerstvení odpovídající charakteru akce.
Nepředpokládá se samostatný provoz baru-výčepu bez akcí v sále.
Zájemci v žádosti uvedou:
w živnostenský list
w reference
w návrh způsobu propočtu nájmu např. v závislosti
na charakteru, návštěvnosti a četnosti akcí.
Žádosti do 10. 9. 2011 na Městský úřad Borovany
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Máte doma věci, které se vám už nehodí?

Přineste je do NOVĚ OTEVŘENÉHO
BAZARU v Ledenicích.
Prodejna VOJA – komisní prodej od 1. 10. 2011.
Přijímáme oblečení, obuv, hračky, elektroniku,
sportovní potřeby, kuchyňské a zahrádkářské potřeby aj.
Otevřeno: PO – PÁ 8–12 hod. 13–17 hod., SO 8–11 hod.
Informace o přijímání věcí do komisního prodeje
na tel. č. 606 740 231.

EPIGON A s. r. o. Ledenice oznamuje, že
dne 17. 9. 2011
v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. bude probíhat

VÝDEJ KRMNÉ PŠENICE RESTITUENTŮM
A ZÁROVEŇ PRODEJ OBILÍ
v areálu firmy na Budějovické ulici.
Ing. Václav Tůma, tel. č. 387 995 204

KOMINICTVÍ
MILOSLAV KOKTA
5. května 196, 373 11 Ledenice
Kontroly, čištění, vložkování komínů

Tel.: 607 543 564

PAVEL SLÁMA

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

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE
Náměstí 145, Ledenice, tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA
Po, Pá 8.00 – 16.00 hod.
St 8.00 – 12.00 hod.
Út, Čt 8.00 – 18.00 hod.
PRODLUŽOV Á NÍ V LA SŮ
Brazilský kreatin BEOX

Zdravé, lesklé a hladké vlasy, narovnává vlasy
Výrazně zlepšuje upravitelnost vlasů
Ideální pro chemicky ošetřené vlasy
Vhodné pro všechny typy vlasů

Ledenický zpravodaj vydává městys Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům městyse Ledenice, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na ÚM Ledenice v úředních hodinách a v Místní knihovně. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová.
Náklad 970 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

