Březen 2010

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 20. ledna 2010
Rada městyse schválila:
 smlouvu o dílo č. 1404-10 s IP IZOLACE
POLNÁ na zajištění dotačního managementu k projektu „Zateplení budovy 1. stupně ZŠ
a budovy školní družiny a ZUŠ v Ledenicích“ za smluvní částku 58.800,- Kč vč.
DPH.
 dodatek ke smlouvě ze dne 13.1.2009 s Ing.
Václavem Damaškem na zpracování žádostí o dotaci v roce 2010 v rámci projektu
„Oprava majetku městyse poškozeného živelní událostí“.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu „Ledenice, Dr. Stejskala 48 – Jč. muzeum – kabel NN“ bezúplatně na
základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí
ze dne 20.12.2005 s podmínkou, že se uvedená
trasa nedotkne soukromých pozemků (pozemku 306/2 ve vlastnictví Stanislava Brůhy a
pozemku 306/1 v k.ú. Ledenice) a kabel NN
bude přeložen na pozemek ve vlastnictví městyse Ledenice par. č. 343/16 v souladu s požadavky uvedených vlastníků.
Rada městyse vzala na vědomí:
 orientační propočet nákladů na stavbu „Zaliny – kanalizace a ČOV“ ve výši 48 mil. Kč
zpracovaný 1. JVS a.s.
 žádost občanů postižených záplavami o řešení protipovodňového opatření v osadě
Ohrazeníčko s tím, že náklady spojené s vypracováním protipovodňové studie uhradí
městys Ledenice.
Rada městyse projednala:
 návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemcích par.č. 656, 732, 1432/2, 1442/1
v k.ú. Zaliny – připojení ČOV úplatně za
jednorázovou úhradu ve výši 35.900,- Kč
dle platného ceníku městyse Ledenice
od 1.1.2010 s tím, že smlouva bude doplněna o povinnosti oprávněného dle usnesení
rady městyse č. 113 ze dne 7.10.2009.
 návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku PK 2459 – Mlčák Ladislav – připojení RD v k.ú. Zborov úplatně za jednorázovou úhradu 6.000,- Kč dle platného
ceníku městyse Ledenice od 1.1.2010 s tím,
že smlouva bude doplněna o povinnosti
oprávněného dle usnesení rady městyse
č. 113 ze dne 7.10.2009.

Rada městyse jmenuje:
 Bc. Alenu Hálovou zapisovatelkou Komise
výstavby a územního plánování po dobu
mateřské dovolené Ing. Lenky Bicerové.
 Bc. Alenu Hálovou členkou komise pro
hodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu rozvoje bydlení po dobu mateřské dovolené Ing. Lenky Bicerové.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 3. února 2010
Rada městyse schválila:
 smlouvu o dílo č. 1/2010 na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na
akci „Ledenice – ulice Na Oborách – stavební úpravy I. etapa“ se zhotovitelem Ing.
Pavlem Doušou, Tábor za smluvní částku
96.000,- Kč vč. DPH.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemcích v k.ú. Ledenice parc.č. 3596/3, 3597/4 a 4627/3 „Ledenice – sportovní hala – kabel NN“ na
základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ze dne 6.2.2006.
 poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
městyse Ledenice pro rok 2010 ve výši
359.500,- Kč na základě podaných žádostí
od místních spolků a organizací na celoroční činnost a jednorázové akce v 1. pololetí
2010, přičemž požadovaná částka příspěvků činila celkem 474.500,- Kč. Seznam žadatelů a výše poskytnutých příspěvků je
přílohou tohoto zápisu.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Úložiště bioodpadu
v Ledenicích pro rok 2010
Občané z Ledenic mohou ukládat bioodpad ze zahrádek:
n posečenou trávu, listí atp. pouze
na určená místa:
1. na komposty na vlastních zahradách
2. hnojiště – Hrad - cca 600 m po polní
cestě od Komárků zahrady
3. hnojiště – na poli za hřbitovem
(směr z Ledenic před stokou
odbočka vpravo)
n větve stromů ze zahrádek:
ve Zdržku ve skladovém dvoře údržby
městyse (vedle areálu p. Mandy). Ukládání větví je možné po dohodě s vedoucím údržby nebo se zaměstnanci údržby
městyse Ledenice, tel. 724 929 770,
606 281 655.
n ukládání zeminy:
pouze po dohodě s vedoucím údržby
městyse Ledenice tel. 724 929 770 nebo
tel. 606 281 655
Ukládáním bioodpadu na jiná místa na území Ledenic se občané dopouštějí přestupku
proti Obecně závazné vyhlášce č. 1/2009
o nakládání s odpadem čl. 4 písm. h) úložiště bioodpadu.
vedoucí údržby městyse Ledenice

Mateřská škola v Ledenicích – přístavba pokračuje i v zimních měsících
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Mateřská škola – sádrokartonářské, topenářské a elektroinstalační
práce

Chystáte se přihlásit
vozidlo do evidence
motorových vozidel?
Pracovníci oddělení Evidence motorových
vozidel Magistrátu města České Budějovice
připravili přehledný návod, jak postupovat při
přihlašování vozidla a co je k tomu potřeba.
Všechny informace najdete na stránkách
www.c-budejovice.cz.
Kontakty:
Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení evidence motorových vozidel
Kněžská 19, České Budějovice
Tel.: 386 804 420
Úřední hodiny:
PO 8.00 - 17.00 hodin
ÚT 8.00 - 14.00 hodin
ST 8.00 - 17.00 hodin
ČT není úřední den
PÁ 8.00 - 14.00 hodin
Přepážka informace a výdej pořadových
lístků se otevírá každý úřední den již v 7.45
(ostatní přepážky v 8.00). Žádosti držitelů
průkazů ZTP jsou vyřizovány přednostně
(žadatel odebere pořadový lístek a s průkazem ZTP se informuje o přednostním vyvolání na přepážce).

POZVÁNKA NA jarní setkání
s dechovkou Libkovankou
Zveme všechny milovníky dechovky
na koncert mladé jihočeské kapely
Libkovanky, která v Borovanech zahraje

v neděli 21. března v kulturním sálu.
Začátek je v 15.30 hodin.
Kapela, která vznikla na přelomu roku
2007 a 2008 nese svůj název podle místa svého vzniku, Libkovy Vody nedaleko Pelhřimova na Českomoravské vysočině. Členy
jsou většinou mladí absolventi českobudějovické konzervatoře, kteří mají zájem hrát
klasickou jihočeskou muziku.
V Borovanech kapela vystupovala vloni na jaře a protože měla velký úspěch, její
vystoupení opakujeme.
Vstupné 50 Kč

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V LEDENICÍCH
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích pro školní rok 2010 – 2011
proběhne ve dnech

15. – 17. března 2010 vždy od 16.30 do 18.00 hod.
v Domě s pečovatelskou službou Ledenice.
K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které byly u zápisu už loňský rok
a nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání.
Rodiče s sebou přinesou
rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a vyplněnou přihlášku k zápisu do MŠ. Tiskopis
žádosti a přihlášky je třeba si vyzvednout předem a to od 1. března 2010 každý pracovní den
ve třídě MŠ, která je dočasně umístěna v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích v době
od 6.00 do 16.30 hod.
Pravděpodobnost přijetí
je zvýšena přístavbou budovy MŠ, která bude dokončena v jarních měsících a kapacita
MŠ Ledenice se tak od 1. září 2010 rozšíří o jednu celou třídu.
Vyzvednutí rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se bude vydávat ve dnech
19. - 21. dubna 2010 vždy od 15.45 do 16.30 hod.
v Domě s pečovatelskou službou Ledenice.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ledenice
1. Volná kapacita MŠ
2. Děti předškolní a děti s odkladem školní docházky
3. Děti přihlášené na celodenní docházku
4. Děti s nástupem 1. září
5. Trvalé bydliště zákonných zástupců dětí v Ledenicích
6. Sourozenci již umístěných dětí zaměstnaných zákonných zástupců dítěte
7. Zaměstnanost zákonných zástupců dítěte
8. Děti, které dovršily věku 4 let
9. Dosažení 3 let věku dítěte k 1. září
10. Děti, které přišly k zápisu a žádost o přijetí byla podána v řádném termínu
11. Děti, které jsou přihlášeny k celodenní docházce a jejichž matka je na mateřské
dovolené s dalším dítětem
12. Opakované žádosti o umístění dětí, které nebyly přijaty v loňském školním roce
13. Děti pracujících samoživitelů
14. Děti, které mají podánu žádost pouze v naší MŠ
15. Ostatní děti zaměstnaných zákonných zástupců
16. Děti na 4 hodiny denně, které dovrší 4 let věku během školního roku
17. Ostatní děti
Podmínky docházky do MŠ Ledenice
1. Platit pravidelně předepsanou úplatu
2. Dbát na pravidelnost docházky
3. V případě delší nedocházky dítěte do MŠ z jiných důvodů než zdravotních bude s rodiči
jednáno o ukončení docházky dítěte a jeho vyřazení z evidence
Uzavření MŠ Ledenice o hlavních prázdninách
Mateřská škola Ledenice bude o hlavních letních prázdninách zcela uzavřena
od 12. července do 22. srpna 2010
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Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň
pro městys Ledenice za rok 2009
Městská policie Třeboň vznikla v srpnu
1992 usnesením Zastupitelstva města Třeboně. Po zaškolení strážníků zahájila svoji činnost začátkem roku 1993. K dnešnímu dni má
16 zaměstnanců, z toho 11 strážníků a 5 civilních pracovníků.
Svoji činnost pro městys Ledenice zahájila
v červnu roku 2007 na základě vzájemné
smlouvy mezi městysem Ledenice a městem
Třeboň.
Statistika činnosti od 1.1.2009 do 31.12.2009:
Městys Ledenice – odpracováno celkem 208
hodin ve dvoučlenných hlídkách, rozsah plnění v plné pravomoci Městské policie Třeboň.
¡ kontroly restaurací – 75x kontrola restaurací na podávání alkoholu osobám mladším 18 let, zjištěny 2 přestupky, řešeno uložením pokuty osobě, která umožnila požití
alkoholu (v jednom případě personál restaurace, v jednom případě host restaurace)
¡ kontroly akcí – v době konání poutě, městského plesu, novoročních oslav prováděn
intenzivnější dohled nad rámec pravidelných kontrol
¡ vraky vozidel – výskyt vraků stále zůstává
problémem Ledenic, výrazným způsobem
se však zkrátila doba při jejich odstraňování, majitele se daří dohledávat
¡ doprava
– 27x řešeno parkování na veřejné zeleni
– 14x řešeno parkování na chodníku
– 11x řešen zákaz zastavení v ulici Na
Oborách, z toho jednou pokuta
– 1x znečištění vozovky
– 59x řešen vrak motorového vozidla –
odstraněny v zákonném termínu
– 1x zjištěno řízení bez oprávnění
– 2x zjištěno řízení vozidla pod vlivem alkoholu, předáno PČR

– řešeny opravy vozidel na komunikaci
v ulici Na Zahradách
¡ měření rychlosti vozidel – v roce 2009
bylo upuštěno od měření rychlosti, důvodem byly legislativní problémy v začátku
roku způsobené opomenutím parlamentu
při přijetí novely zákona, po jejich odstranění zůstala činnost strážníků zaměřena na
veřejný pořádek bez měření rychlosti

Ó Pondělí 8. 3., od 16.30 do 18.30

Výroba stojánku na tužky
či pastelky
Pokud máte doma staré CD, přineste ho
s sebou, použijeme jej jako podložku.
Ó Čtvrtek 11. 3., od 10.00 do 12.00

¡ trestná činnost – 6x zjištěno jednání nesoucí znaky trestné činnosti

Výroba jablíček a hruštiček
za pomocí barevné mozaiky

¡ veřejný pořádek
– 18x řešen noční klid
– 11x řešena veřejná zeleň
– 7x řešeno znečištění veřejného prostranství
– 4x řešen volně běhající pes
– 3x neoprávněný zábor veřejného prostranství
– 4x černá skládka
Závěrem:
Výše uvedené údaje jsou pouze statistickým
výčtem sledovaných událostí nezahrnující další
specifickou činnost strážníků v konkrétních
případech.
V roce 2009 nebylo prováděno měření
rychlosti, činnost strážníků byla zaměřena výhradně na zajištění veřejného pořádku. Důsledněji byly prováděny kontroly vybraných
restauračních zařízení s cílem potírat konzumaci alkoholu osobami mladšími 18 let a
předcházet případným projevům vandalismu.
Opakovaně byly řešeny černé skládky v ulici 5. května, při kontrolách ve dvou případech
zjištěn výskyt podezřelých osob, odkládání
odpadu se objasnit nepodařilo, nicméně po
kontrolách se problémy dále nevyskytovaly.
Vladimír Školka
vrchní strážník, Městská policie Třeboň

Ó Pondělí 15. 3., od 16.30 do 18.30

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
1. V měsíci březnu oslaví své životní jubileum 65 roků naše členky z Ledenic paní
Marta Klesnerová a paní Marta Míková. Za
členy jim přejeme:
děvčata, oběma vám posíláme přáníčko,
ať vás neopouští štěstíčko,
taky trochu toho zdraví,
ať se vám ty narozeniny pěkně slaví.
Ještě přejeme od dětí a vnoučat hodně lásky,
ať se vám nedělají vrásky.
2. Pro členy a občany připravujeme tématický zájezd na Pálavu – Mikulov, Lednice,
Velké Pavlovice, návštěva vinného sklípku. Zájezd je domluvený na 19.-20.6.2010.
Zájemci se mohou informovat u paní Věry
Havelové. Na dopravu se bude vybírat
300 Kč, ostatní si zaplatí každý sám. Zajištěno je: nocleh, večeře a snídaně v ubytovně.

Program na březen 2010

3. Rekondice pro respiriky se koná 19. – 26.
září 2010 v hotelu MAS Sezimovo Ústí
u Tábora. Ubytování je ve 2 lůžkových
pokojích ve 2. a 3. patře s výtahem, sociálním zařízením. Doprava autobusem je
v ceně pobytu. Celodenní stravování, výběr z 5 jídel. V ceně je dohled zdravotníka,
rehabilitační pracovnice, rekondiční program: masáž, celkový zábal, cvičení v bazénu, rehabilitační cvičení, hydroterapie,
zdravotní přednášky, bazén, pojištění, výlet, služby delegáta.
Cena za celkový pobyt je 4.600,- Kč.
Zájemci se mohou urychleně hlásit u paní
Himlové tel. č. 724 771 343, která podá
i přesné informace.
za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

Tluče bubeníček
Tanečky, písničky, říkadla a hraní na
hudební nástroje pro nejmenší děti.
Ó Čtvrtek 18. 3., od 10.00 do 12.00

Keramika pro maminky
Jste na mateřské dovolené? Přijďte si
vyrobit něco pro radost. Vaše malé děti
si zatím pohrají v naší herně nebo mohou plácat s Vámi:)
Ó Pondělí 22. 3., od 16.30 do 18.30

Příprava na Velikonoce
Bude bohatý program plný tvoření
– vyrobíme si nejrůznější velikonoční
dekorace – slepičky, kohoutky, zajíčky
nebo také košíčky na velikonoční vajíčka.
Ó Čtvrtek 25. 3., od 10.00 do 12.00

Výroba ovečky a beránka
za pomocí čtvrtky
a těstovinových kolínek
Ó Pondělí 29. 3., od 16.30 do 18.30

Velikonoční dekorace + malování
vajíček
Přineste s sebou buď uvařená nebo vyfouknutá vajíčka.
Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost je dobrovolný. Program i herna jsou
přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let.

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKA
Sběr šatstva, hraček a domácích potřeb se
bude konat v měsíci květnu. Datum bude
upřesněno později.
(SK)

OZNÁMENÍ
Úřad práce v Českých Budějovicích
odbor státní sociální podpory
kontaktní místo Ledenice oznamuje

ZMĚNU TELEFONNÍHO ČÍSLA
Nové číslo: 950 109 260
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci březnu oslaví své jubileum:
70 let
Jaroslava Šustrová z Ledenic
Jaroslava Vlášková z Ledenic
75 let
Božena Jelínková z Ledenic
80 let
Blažena Kocmichová z Ledenic
81 let
Josef Herda z Ledenic
84 let
Vojtěch Hronek z Ohrazení
87 let
Josef Kesl z Ledenic
88 let
Růžena Konopová ze Zalin

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat
panu MVDr. Františku Dvořákovi z Dobré
Vody za vyléčení Matýska. Pane doktore,
jste šikovný a obětavý člověk, ať Vám to
vydrží!
Ještě jednou moc děkuji.
Zdenka Zehnalová Ledenice

PLESOVÁ SEZÓNA KONČÍ
Ó 2. BÁL ZBOROVSKÉ BUMBÁLKY
Kdy: sobota 13. 03. 2010
Hraje: S.A.M.
Začátek: 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kč
Program: vystoupení tanečního souboru
Trnky brnky z Rapšachu

Rodinné centrum Ledňáček zve na

JARNÍ BAZAR
dětského ošacení, hraček
a sportovních potřeb
Koná se v ledenické hasičárně
Příjem zboží:
Pondělí 15.3. od 15.00 do 18.00 hod.
Prodej: Úterý 16.3. od 9.00 do 18.00 hod.
Středa 17.3. od 9.00 do 12.00 hod.
Výdej neprodaného zboží:
od 15.00 do 17.00 hod.
Připravte si vlastní seznam zboží s navrženými cenami!!!
(např. mikina modrá 50 Kč, kalhoty zelené 100 Kč, ponožky bílé 20 Kč atd.)
Z každého prodaného kusu si RC účtuje
5 Kč na uhrazení nákladů spojených s uspořádáním bazaru.
Kontakt: rclednacek@seznam.cz,
tel. 606 268 855.
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PLESOVÁ SEZÓNA – PODĚKOVÁNÍ

INFORMACE Z KNIHOVNY

w Výbor SDH Ohrazení děkuje všem svým
členům a sponzorům za věcné dary do tomboly na hasičský ples, který se konal dne
23.1.2010.
Za výbor SDH Ohrazení
Karel Nebáznivý, starosta

V místní knihovně byl v loňském roce nainstalován nový automatizovaný knihovní systém
CLAVIUS, který byl ze 70 % hrazen z dotace
Ministerstva kultury na podporu knihoven.
Změna vytváří podmínky pro plnohodnotné
zapojení do veřejné informační sítě knihoven,
možnost jednoduché komunikace s regionální
knihovnou, jednoduchou, rychlou a přesnou
revizi knihovního fondu a zkvalitnění a zrychlení výpůjčního procesu. Systém Clavius obsahuje i modul umožňující posílat čtenářům
e-maily o připravených rezervacích či MVS
/meziknihovní výpůjční službě/. V nejbližší
době bude na webu vystaven knižní katalog,
který umožní přístup do knihovny kdykoli
a odkudkoli a pro registrované čtenáře také
možnost prodloužení výpůjčky dokumentu
přes uživatelské konto, možnost rezervace žádaného titulu či objednání již zmíněné MVS.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje na měsíc březen nultý ročník
nové kampaně Březen – měsíc čtenářů. V rámci této akce zaregistruje naše knihovna v měsíci březnu nové čtenáře na celý rok ZDARMA!
Těšíme se na všechny nové čtenáře!
Několik údajů ze statistiky roku 2009:
Stav knihovního fondu: . . . . . . . 11 013
Z toho naučná literatura: . . . . . . 2 405
Beletrie: . . . . . . . . . . . . . . 8 608
Registrovaných čtenářů: . . . . . . . . . 238
Návštěvníci knihovny celkem: . . . . . 3 476
Návštěvníci využívající internet: . . . . 205
Počet výpůjček: . . . . . . . . . . . 14 707
Meziknihovní výpůjční služba: . . . . . 193
/půjčení knih z ostatních knihoven/
Počet návštěv webových stránky knihovny:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 192
(www.knihovnaledenice.estranky.cz)
Jana Fraňková, Místní knihovna Ledenice

w Pořadatelé farního plesu děkují za příspěvky a dary do tomboly.
w Vážení příznivci masopustních radovánek!
Dovolte mi, jako každoročně, jménem ledenických baráčníků poděkovat všem fanouškům a účastníkům letošního maškarního
bálu. I když jsme byli tentokrát trochu
skeptičtí – díky termínu PÁTEK 12.2.2010
– přesto jste opět nezklamali!!! Je až
neuvěřitelné, jakou šikovnost a fantazii
dokáže člověk vynaložit při vymýšlení a
tvorbě vskutku úchvatných masek. Moc
vám za tak pestrou a nádhernou podívanou děkujeme!!!
Rovněž děkujeme všem sponzorům a dárcům z řad ledenických i mimo ledenických
občanů a podnikatelů za četné dary do tomboly. Díky jim byla opět bohatá.
V neposlední řadě patří náš vděk a poděkování zaměstnancům Úřadu městyse Ledenice za pěknou výzdobu a nelehký úklid
sokolovny. Z důvodu velké účasti masek a
jejich nemenší rozvernosti je úklid jistě náročný. Proto veliké díky za shovívavost!
Ples se vydařil. Masek – opravdu úžasných
– bylo požehnaně a proto věřím, že se spolu
s námi budete těšit na ten příští, který by se
měl konat dne 26.2.2011.
Ještě jednou veliký dík všem!!!
TĚŠÍME SE ZA ROK ZAS,
PŘIJĎTE VŠICHNI MEZI NÁS!
Za ledenické baráčníky Marie Kudrnová

PODĚKOVÁNÍ
Městys Ledenice a Tělocvičná jednota SOKOL Ledenice děkují všem sponzorům za dary
věnované do tomboly XI. REPREZENTAČNÍHO PLESU.
Sponzoři plesu:
1. JVS České Budějovice; AGRO-HOCHSTAFFL s.r.o. České Budějovice; AREX a.s. České
Budějovice; Advokátní kancelář JUDr. HRUBÝ, Lišov; AUTODOPRAVA Petr Manda, Ledenice; AUTOŠKOLA Jan Votruba, Ledenice; BERTEX Bc. Jan Kopal, Ledenice; BETON
HRONEK Ing. Josef Hronek, Ohrazeníčko; Cukrárna SPORT Václav Fabián, Ledenice;
ČALOUNICTVÍ Ludmila Votýpková, Ledenice; ČMS HUBERT Ledenice; E.ON České Budějovice; EGE spol. s r.o. Č. Budějovice; EGO SOFT Mgr. Zdeněk Chalupský, Ledenice; EKO
– EKO České Budějovice; ELEKTROREVIZE Jan Crkva, Ledenice; EPIGON A Ing.Václav
Tůma, Ledenice; Geodetická kancelář manželé Kadlečkovi, Ledenice; HANSEL poradenská
firma, Kájov; HRAČKY – DROGERIE Bc. Jaroslava Žaludová, Ledenice; Ing. Jan Šindelář
Ledenice; Jana Pelikánová, Ledenice; Jaroslav Čech, Ledenice; JEDNOTA SD České Budějovice; Pavel Jindra Ledenice; Kadeřnictví POHODA Ivana Hanzalová, Ledenice; Kadeřnický salón FREEDOM Jitka Svobodová, Ledenice; KERAMIKA Ing. Svatoslav Kodytek, Ledenice;
Koloniál U Dudů, Ledenice; KOSMETIKA ŠÁRKA - Šárka Kříhová, Ledenice; KRÉDO Dagmar Babánková, Křenovice, LÉKÁRNA Lannova tř., České Budějovice, LB MINERALS Borovany; MALÍŘSTVÍ Pavel Sláma, Libín; MARIUS PEDERSEN, Městská policie Třeboň;
MO ČRS Ledenice; MORAVSKÁ VÍNA Šimon Janovský, Ledenice; MP JET Ledenice;
MUDr. Josef KROULÍK Ledenice,Obkladačské práce Jan Čížek, Ohrazení; PNEUSERVIS Milan Petráš, Ledenice; PODLAHY Luboš Hajný, Ledenice; POTRAVINY Petr Kubeš, Ledenice;
FYZIOTERAPEUTKA Simona Pelikánová Ledenice; SPV truhlářské, Ledenice; STAVEBNÍ
PORADNA Vítovec, České Budějovice; STAVITELSTVÍ Matourek Rudolfov; Štěpán Franěk
Ledenice; TEXTIL Eva Staňková, Ledenice; Tiskárna JAVA, Třeboň; TRUHLÁŘSTVÍ Václav
Fencl, Ledenice; UM AUTOSERVIS, M. Uhlíř, Č. Budějovice; VK ÚKLID Václav Voharčík,
Zborov; VIALIT Soběslav; ZAHRADNICKÉ PRÁCE Milan Gabriška, Ledenice; ZEDNICTVÍ
David Borovka, Ledenice; ZEMNÍ PRÁCE Radek Candra; ZEMNÍ PRÁCE Libor Vanda, Borek; ZO Českého včelařského svazu Ledenice; ZVÁNOVEC a.s., České Budějovice;
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Masopust ve Zborově
„Masopust! Přišel k vám masopust!“ Tak
přesně tohle mohli slyšet obyvatelé Zborova
letos v pátek 12. února v podvečerních hodinách. Jak už je ve Zborově tradicí, pravidelně
v pátek před masopustním víkendem obchází
všechny domy ve vesnici maškarní průvod.
No – průvod……bývaly časy, že chodily 3 – 4
maškary s muzikantem. Ale v posledních letech se docela daří, takže letos už bylo patnáct
masek se dvěma muzikanty.
Celá tahle tlupa se okolo 16. hodiny schází
u Klečků ( ale kdybyste tam náhodou chtěli jít,
musíte se ptát na Hálů!) a po namaskování se
vyráží na náves. Složení masek je různé, ale
stálicemi zůstávají medvěd, kominík, fotograf
a cikánka. U každého domu se zazvoní – nebo
zabuší, to podle toho, jak je kdo technicky vybaven, a spustí se písnička. Buď polka, nebo
nějaká písnička, kterou mají obyvatelé rádi,
případně která se k nim vztahuje. A jakmile
domácí vyjdou, už to začíná! Medvěd se
zmocní hospodyně, která si s ním zatančí pravý medvědí taneček, pak se na ni vrhne kominík, ten musí zajistit, aby všude všechno dobře
táhlo, hospodáře přepadne nějaká z masek,
která mu začne nabízet to, co zrovna letí – například letos to byla prasečí chřipka, cikánka
mu pohádá dlouhý život, mladou milenku a
hodně peněz, případně mu čarodějnice nabídne svezení na lopatě. To je obzvláště oblíbené,
protože komu se to dneska povede, svézt se
někam zadarmo? Cesta je sice poměrně krátká
– většinou do první závěje, ale i tak to stojí
zato. Do toho všeho se ozve rána jako z děla –
to fotograf spustil svůj přístroj a už nabízí ob-

XI. ROČNÍK OBNOVENÉ
STŘELECKÉ SOUTĚŽE

„O PUTOVNÍ
POHÁR LEDENIC“
13.3. sobota
sokolovna Ledenice
Věkové kategorie a začátky:
A – děti do 9 let
prezentace od 8 hod.
B – děti do 12 let
prezentace od 8 hod.
C – mládež do 15 let
prezentace od 10 hod.
D – ženy nad 15 let
prezentace od 13,15 hod.
E – muži nad 15 let
prezentace od 13,15 hod.
Disciplina:
kategorie A, B
střelba ze vzduchové pušky vleže
s oporou ze vzdálenosti 7 m
kategorie C, D, E
střelba ze vzduchové pušky vleže
ze vzdálenosti 10 m
Pro vítěze jsou připraveny ceny,
občerstvení zajištěno, přezůvky s sebou
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rázky. Pak následují nezbytné rituály – štamprle něčeho na zahřátí, něco mastného do žaludku – a koblížky! A že je tam umí! Ještě
nějaká koruna do kasičky, poděkování a rozloučení s nezbytným – tak za rok jsme tu s masopustem zas – a jde se dál, k sousedům. A tak
to pokračuje dům od domu, mezitím padne
tma, ale to nikomu nevadí. Tady nám neotevřeli? Nic se neděje, třeba nejsou doma, a jestli
jsou a neotevřeli schválně – jejich chyba. Nic
si neužijí. Půjdeme dál, támhle už nás čekají
před vraty!
Zima zalézá za nehty a když je sníh jako letos, i do bot. Proto všichni s povděkem přijmou otevřenou náruč zborovské Bumbálky,
kde masopust končí a kde na všechny čeká talíř horké polévky a roztopená kamna. Všichni
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si pochvalují i přesto, že ruce se stále nedaří
zahřát a žaludek někdy těžko skládá do správného pořadí rum, slivovici, vaječňák, zelenou,
griotku a kdovíjak se to všechno, co dneska
nabízeli, jmenuje. Pochvalují si, protože letos
to bylo lepší jak loni a zároveň si slibují, že za
rok zas, a vezmem ještě toho a tamtu, ať je nás
víc! Ať je větší legrace!
A jenom pro pořádek.Vybrané peníze si
masky nerozdělují, kdepak! Pěkně se všechny
veřejně spočítají, uloží do fondu a hradí se
z nich náklady na dětský maškarní karneval,
vítání léta pořádané na dětský den a další akce
pro děti.
Tak za rok zas! S masopustem!
Ing. Jaroslav Vlášek

Ledenický farář, spisovatel a vlastenec
Karel Müller (1823–1900)
Mezi významné správce ledenické farnosti
patří Karel Müller, od jehož smrti uplynulo letos 2. února přesně 110 let, a proto si tohoto
významného českého kněze připomeňme trochu podrobněji.
Narodil se 26. prosince 1823 na dvoře Chyňava nedaleko Hluboké nad Vltavou do rodiny
Františka Müllera, který zde pracoval jako
schwarzenberský panský šafář (správce). Karel studoval bohoslovecký seminář v Českých
Budějovicích a dne 25. července 1847 byl vysvěcen budějovickým biskupem Lindauerem
na kněze. Poté nastupuje jako kaplan na faru
v Římově, v druhé polovině roku 1853 působil
krátce v Bavorově a v letech 1854–1865
v Suchdole nad Lužnicí. Od 6. října 1865 byl
farářem v Chřešťovicích na Písecku, odkud se
po dvou letech přestěhoval 28. ledna 1868 do
Ledenic (ledeničtí farníci poskytli na dopravu
šest koňských spřežení), které byly od 7. října
1867, kdy zde zemřel farář Josef Hubr, bez duchovního.
Přichází na vrcholu svých sil a farnosti se
ujímá s patřičnou horlivostí. Vedle každodenních starostí o farníky provedl řadu stavebních
úprav na budovách kostela (oprava hlavního

oltáře, nové varhany, dveře, báň na věži) a fary
(nová kamna, kuchyně, pumpa ke studni, střecha na stodole, vybílení). Velkou pozornost
věnoval farské zahradě, na jejíž neexistenci si
ihned po svém příchodu stěžoval. Nechal tedy
přeměnit okolí fary na příjemné zákoutí, kde
pěstoval zeleninu a vysadil řadu stromů,
z nichž některé zde rostou dodnes (za jeho působení byl např. vysazen i kaštan u hřbitovní
zdi). A nesmíme zapomenout ani na péči
o rybníček, potok, cestu pod farou, rozšíření
hřbitova a pořízení nových církevních oděvů
(ornát, pluviál, rochety) a dalších předmětů
(misály, kalich, razítko farnosti).
Karel Müller „byl horlivý milovník starých
památek a písemností. Zreorganizoval a značně rozšířil farský archiv i v uspořádání městského archivu mnohé vykonal.“ V osobní
knihovně, vyloženě odborného charakteru,
měl vedle náboženských, jazykovědných a
přírodovědných knih také řadu titulů historických. V souvislosti s Ledenicemi zmiňme, že
např. vypracoval přehledný seznam zdejších
farářů s vylíčením jejich životních osudů a sepsal různé zajímavé kapitoly z dějin městečka
pokračování na str. 6
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Ledenický farář, spisovatel a vlastenec ...
(pokračování ze str. 5)
(vše svázáno spolu s řadou dopisů do knihy uložené ve Státním okresním archivu České Budějovice).
Velká část Müllerova kněžského života se kryje s dobou
1851–1883, kdy byl budějovickým biskupem oblíbený Jan Valerián
Jirsík. Ovlivněn právě jím se Müller výrazně podílel na obrozeneckém
procesu české kultury na jihočeském venkově. Využíval k tomu zejména všestranný rozhled (odebíral několik časopisů) a oblibu si získal i
mimo diecézi díky svým literárním dílům. Je autorem 24 knížek,
z nichž některé se dočkaly i více vydání, což svědčí o jejich popularitě,
ačkoli jejich umělecká hodnota není příliš vyzrálá. Většinou se jedná
o mravoučné povídky pro děti (Dítě, zacházej dobře se zvířaty, Dědečkovy povídky), psal ale také povídky pro dospělé (Poučné povídky pro
kvetoucí věk), věnoval se tématice historické (Krátké děje české) a náboženské a modlitebním knížkám (Bůh moje radost, Svatý svazek lásky,
Modlitební kniha poutnická). V tomto ohledu není působení Karla Müllera
v národním duchu ojedinělé, neboť řada venkovských kněží ve 2. polovině
19. století byla literárně a vlastenecky činná, nicméně zajímavé a možná poněkud
smutné však je, že postupem času se na
jeho činy a dílo, na rozdíl od jiných, zcela
zapomnělo.
V 80. letech 19. století přišla ledenická
fara o místo kaplana, o kterého Karel
Müller velmi stál, především kvůli svému
věku. Proto požádal o přeložení jinam a
24. dubna 1887 byl tedy jmenován farářem (později děkanem) v Kamenném
Újezdě. Z Ledenic, kde jej v srpnu nahradil neoblíbený a konfliktní Matěj Fischmeister, se odstěhoval 27. dubna. Ještě
před tím mu obecní zastupitelé, jako prvPáté vydání (1875) Müllero- nímu v historii městečka, udělili titul
vy knihy Krátké děje české čestného měšťana. Stejným uznáním jej

Kopie diplomu čestného měšťanství uděleném Karlu Müllerovi 2. 4.
1887 (napsal a nakreslil tajemník František Sládek)
později poctili rovněž v Kamenném Újezdě. Při budějovickém
biskupství zastával Müller ke konci života úřady notáře a konzistoriálního rady, tedy jakési pomocné byrokraticko-poradní funkce.
Ve čtvrtek 1. února roku 1900 „večer stěžoval si, že jest mu nevolno,
leč nedovolil, aby kdo u něho v noci bděl, ráno nalezen byl na lůžku mrtev.“ Neobyčejně bohatý život jihočeského kněze Karla Müllera se tak
po 76 letech uzavřel. Pohřbu, který se konal 5. února, se zúčastnila řada
významných osobností včetně budějovického biskupa Martina Říhy a
zástupců městyse Ledenice, kteří tak naposledy uctili památku „upřímného lidumila a vlastence, jehož štědrá ruka pro každý čestný podnik, pro
každý dobročinný účel vždy byla otevřena.“ Müllerova hrobka je dodnes
umístěna na hřbitově v Kamenném Újezdě u kostela Všech svatých.
Bc. Jiří Cukr

Zimní příprava u Žraloků
Ledeničtí softbalisté se pilně připravují na
nadcházející soutěžní rok. V něm se pokusí
napodobit úspěchy minulé sezony, v níž se podařilo obhájit bronzové medaile z MČR juniorů do 19 let, s kadety (do 16 let) získat
v play-off bojích na MČR medaile stříbrné a
s mužským týmem postoupit do 2. České softbalové ligy mužů (dále 2. ČSLM).
V přípravě mužského týmu na sezonu 2010
je v současné době 15 hráčů. Tým bude dále
posílen o Pavla Čermáka, t.č. studujícího
v USA, který se vrací během měsíce června.
Tým se tedy bez něj bude muset obejít v první

polovině soutěže. Další posilou, která je zatím
v jednání a jejíž příchod by měl být dořešen do
konce února, je Pražan Ali Garuba, který by se
tak stal prvním hráčem tmavé pleti v dresu
Žraloků. Muži mají na zimní přípravu také naplánované 2 zimní turnaje, hrané ve velké nafukovací hale na budějovickém složišti. První
turnaj hraný 6.2. měl velmi kvalitní obsazení.
Dva extraligové týmy Radotínský SK a Hrochy Havlíčkův Brod doplnily dva druholigové
týmy Žraloci Ledenice a MFF Neratovice.
Nesmírně vyrovnaný turnaj se nakonec podařilo vyhrát právě pořádajícím Žralokům, když

Finále extraligy kadetů v Praze,ve kterém získali Žraloci 2. místo. Na snímku jsou s týmem Chomutova, který skončil 3.

v zápase o první místo v turnaji porazili extraligový Radotín 2:0. Celý zápas výborně odházel J. Borovka, na chytači se představil David
Mertl, chytač pražského Spectra a nejlepší pálkař českého národního týmu. David již druhým
rokem přijal nabídku Žraloků a tým posílí i na
druhém turnaji 6.3., opět na budějovickém Složišti.
2. ČSLM již zná také svůj rozpis. Základní
část se skládá z osmi turnajů, z nichž 3 odehraje každý tým doma. Žraloci Ledenice se tak
domácím fanouškům představí v termínech
17.-18.4., 1.-2.5. a 5.-6.6.
Mužská část klubu také poprvé v letošní
sezoně představí svůj B tým. Ten bude hrát
krajskou soutěž.
Žraloci jsou opět činí i v národních barvách. Členy širšího kádru juniorského národního týmu jsou i Kryštof Effenberk, Petr
Frejlach, Jakub Staněk, Matěj Volf a Jiří Korčák. Jaroslav Korčák prodloužil své působení
v národním týmu až do Mistrovství světa 2012
v argentinském Paraná jako 2. trenér nadhazovačů. Bára Hoštičková byla vybrána do širpokračování na str. 7
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Další mistr světa v Ledenicích
Přemysl ŠESTÁK
Kdo je Přemysl Šesták?
Dvaadvacetiletý student III. ročníku ČVUT
Praha obor elektrotechnika a informatika, který se společně s rodiči a bratrem před více jak
deseti lety přistěhoval do Ledenic. Na konci
loňského roku získal jako reprezentant ČR titul mistra světa v taekwondu ve speciálních
přerážecích technikách.
Na základě tohoto úspěchu jsme Přemka
požádali o rozhovor.
Přemku, popiš nám blíže Tvou cestu za titulem.
Na konci října minulého roku se v ruském
Petrohradě konalo MS seniorů, jednotlivců a
týmů v taekwondu. Mistrovství se zúčastnilo
60 států. V kategorii jednotlivců jsem získal titul mistra světa v disciplíně speciální přerážecí
techniky. Ta spočívá v technickém provedení
5 kopů do výšky, při kterých se, zjednodušeně

řečeno, hodnotí správnost techniky kopu.
V této kategorii zde závodili reprezentanti
z 35 států.
Jako člen týmu ČR jsem získal 1. místo
taktéž ve speciálních přeráženích technikách a
2. místo v technických sestavách. Náš tým
tvořilo 6 závodníků, mimo jiné i úspěšný reprezentant ČR Jan Mraček z nedalekých Štěpánovic.
Jak často trénuješ?
Trénuji 2x týdně ve škole taekwonda
TONG-IL v Českých Budějovicích pod vedením trenéra MUDr. Rostislava Kaňky a 2x
týdně individuálně v Praze.
Jak se Ti daří skloubit vysokoškolské studium s vrcholovým sportem?
Při vypětí všech sil se mi to zatím daří, ale
na úkor osobního života. Zbývá mi málo času
na přítelkyni v Praze a na rodinu v Ledenicích,
kam se pořád rád vracím.
Byla někdy situace, kdy jsi
chtěl se sportem skončit?
Asi po deseti letech jsem
ztratil chuť do trénování a závodění, ale naštěstí právě v této
době přišla první pozvánka do
reprezentace a s tím samozřejmě i nová motivace do tohoto
sportu.
Máš jako reprezentant ČR nějaké výhody?
Tak především bych chtěl
zdůraznit, že taekwondo je pro
sponzory méně zajímavý sport

oproti třeba fotbalu či lednímu hokeji. O nějakém osobním finančním zabezpečení se nedá
vůbec hovořit. Jako člen reprezentace mám
zadarmo sportovní výbavu a zázemí na trénování. Samozřejmě velice příjemná je možnost
s reprezentací cestovat a poznávat svět. Postupně jsem navštívil Irsko, Estonsko, Slovinsko, Itálii, Rusko a další země, kam bych se
třeba jako normální turista nepodíval.
Máš nějaký cíl, co bys chtěl ještě v taekwondu dokázat?
Mojí hlavní osobní prioritou je nyní úspěšně dokončit vysokoškolské studium. No a co
se týká taekwonda, na jaře mě čeká ME seniorů v Itálii, kde bych rád získal titul mistra Evropy. Další MS bude v Severní Koreji, kde
bych rád obhájil svůj loňský titul. Trochu mě
mrzí, že taekwondo není zařazeno do tzv.
olympijských sportů, takže na olympiádu se
nejspíš nepodívám.
Přemku, děkuji Ti za rozhovor.
(MF)

Zimní příprava u Žraloků

Kadeti letos opět zabojují o postup do své
nejvyšší celostátní soutěže – extraligy. Tato
kvalifikace se odehraje v termínu 3.-4.4. tedy
před Velikonocemi v Ledenicích a bude ji následovat mužský přípravný turnaj. Cílem výrazně obměněného kadetského týmu je postup
mezi extraligovou šestici týmů a samozřejmě
boj o medaile. V letošním roce se poprvé extraligy kadetů nemohou účastnit dívky, neboť
mají také svou extraligovou soutěž.
Stejné cíle má i tým žáků, který by letos
mohl bojovat o nejvyšší umístění v žákovské
extralize. Kvalifikace do extraligy – nejvyšší
soutěže v této kategorii – se odehraje o Velikonocích v Kostelci nad Orlicí (zde je zatím
účast dívek , hrajících s chlapci povolena).
Nejmenší teebalisté letos sehrají svou
okresní soutěž, která se odehraje v rámci celostátního postupového poháru s finálem
v Praze. Cílem je postoupit co nejvýše.
Umístění do 8. místa na MČR bude letos úspěchem.
Realizační týmy jednotlivých týmů
klubu pro rok 2010 jsou Monika Hoštičková, Barbora Hoštičková, Tomáš Jech
(Teeball), Jan Krejza, Jan Borovka, Jiří
Korčák, Jakub Staněk (žáci/kadeti B),
Hana Korčáková, Jaroslav Korčák (kadeti A), Hana Korčáková, Kateřina
Vondrová (ženy), Martin Beran (muži

B), Jaroslav Korčák, Anna Matějková (muži
A)
Čeká nás velice náročná sezóna, kdy od
dubna do konce října odehrajeme každý víkend jeden nebo více turnajů po celé ČR i
doma. Přerušením jsou pouze prázdniny, kdy
však máme tradiční soustředění a softbalový
tábor a také několik prázdninových turnajů.
Vše absolvovat bude náročné, zejména pro
hráče, hrající ve více věkových kategoriích a
také pro ty, kteří mají další povinnosti v národních týmech nebo hostují do vyšších soutěží.
Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat
především rodičům za podporu svých dětí, jak
materiální, tak finanční i čas, kdy s nimi tráví
na turnajích nebo se přijdou podívat na zápasy. Bez podpory rodičů by takto náročná sezóna nebyla možná zvládnout. Další velký dík
patří městysu Ledenice, v čele se starostou
Mgr. Fraňkem za podporu tohoto sportu v Ledenicích a také Sokolu Ledenice a DDM České Budějovice, pod jejichž záštitou hrajeme.
Letošními našimi hlavními sponzory jsou
Oční klinika J.L., s.r.o. a Zdravotní pojišťovna
MVČR.
Pevně věříme, že si najdete během roku
2010 cestu na hřiště a podpoříte ledenické
Žraloky.
Bc. Jaroslav Korčák
a RNDr. Hana Korčáková, CSc.

(pokračování ze str. 6)
šího národního týmu juniorek ČR a již s ním
absolvovala několik turnajů, včetně velice
kvalitně obsazeného mezinárodního turnaje
v Holandsku.
Juniorky hrající ženskou soutěž chtějí opět
obhájit vítězství v krajské soutěži. Dlouhodobým cílem je pak také postup do 2. České softbalové ligy žen. Pro přípravu hned 6 hráček
bude právě v této soutěži hostovat. Veronika
Čermáková a Barbora Hoštičková se představí
v dresu Joudrs Praha B (Joudrs A je mistrem
ČR pro rok 2009), Jana Borovková, Michaela
Egnerová, Zuzana Hoštičková a Michaela
Pecková budou reprezentovat barvy nováčka
2. ligy z pražských Řep – Storms.

Turnaj v teebale v listopadu 2009
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OKNO TECHNIK s.r.o.,
Novohradská 20,
370 01 České Budějovice
tel. / fax: 386 352 243-4
e-mail: info@oknotechnik.cz

ZAHRADNICKÉ POTŘEBY MILAN GABRIŠKA
F. Sládka 340, 373 11 Ledenice,
tel. 387 995 025, mobil 731 969 449

¿

Odborná příprava a realizace
v programu Zelená úsporám

¿

Odborný dodavatel
v Programu Zelená úsporám

¿

Zateplete si dům
- úspora cca 1/3 při zateplení domu

¿

Zajišťujeme kompletně projekty
i žádosti

¿

Dodávka a montáž plastových
a dřevěných oken a dveří

¿

Dodávka a montáž zateplovacích
systémů

¿

Certifikáty ISO

¿

Garážová vrata, střešní okna …

Bude probíhat pouze sezonní prodej
březen – červen otevřeno
po - pá 13.00 - 18.00, so 8.00 - 12.00
červenec – srpen zavřeno
září – prosinec
otevřeno
po - pá 13.00 - 18.00, so 8.00 - 12.00
V první polovině března nabízíme: semena květin, zeleniny, květináče, truhlíky, obaly, hnojiva, postřiky, hrnkové petrklíče, narcisy,
hyacinty, sazenice salátu, kedluben.
Velký výběr jarních umělých květin, jarních dekorací, dárkových
předmětů.
V druhé polovině měsíce března nabízíme: substráty (malá i velká
balení), cibule sazečka, sadbové brambory, macešky, sedmikrásky,
pryskyřníky, sazenice muškátů, surfinií. Dále samozavlažovací
truhlíky zn.Frajman (má spodní vypouštěcí ventil zálivky při dešti,
proti přelití, zásoba vody až 5.5 l vody, šíře truhlíku 60 cm)

MALÍŘSTVÍ NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK
Tel. č. 608 761 236
Velký výběr fasádních a interiérových odstínů

„MĚNÍME TVÁŘ VAŠEHO DOMOVA“

www.oknotechnik.cz
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
l

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví
Bílina zaplachtovanými kamiony

l

hnědé uhlí

l

uhlí ořech 2 - Bílina

l

brikety

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

tel.: 387 995 427, 607 100 980
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 hod. 11.30 – 16.00 hod.
sobota 7.00 – 12.00 hod.
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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

Kompletní servis
na trhu s nemovitostmi
REALITY ZA REÁLNÉ CENY
Přenechte nám starosti s prodejem své
nemovitosti.
Odhad nemovitosti zdarma.
Tel.: 774 721 319, 387 718 383
E-mail: balrea@seznam.cz
www.balrea.cz
Žižkova třída 12, 1. patro, č. dv. 129
370 00 České Budějovice

Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786

CHCETE MÍT VÝHODNĚ DOMA VÍCE TEPLA?
Program Zelená úsporám

MÁTE ZÁJEM O VÝMĚNU VAŠICH OKEN?
I vy máte možnost využít našich služeb a stát se našimi spokojenými zákazníky. Pokud
máte o naše služby zájem, můžete si prostudovat naši nabídku. Pokud máte dotaz nebo
chcete-li od nás nezávaznou cenovou kalkulaci, neváhejte nás kontaktovat.
Spolupracujeme s firmou VEKRA.

PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE
PROVÁDÍME:
w demontáž starých stávajících oken
a vchodových dveří
w likvidace starých oken a dveří
w montáž nových oken, vchodových dveří
do stavebního otvoru
w zednické začištění montážní spáry a okenních špalet včetně začištění pod parapetem
w servis po dobu záruční lhůty

PRACOVNÍ DOBA
Po, Pá
St
Út, Čt

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.

–– N O V I N K A ––
PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE

dle objednání v kadeřnictví
w parapety vnitřní
w dodávka a montáž žaluzií
w návrh a konzultaci optimálního řešení
pro Váš byt ZDARMA
w konkrétní cenový rozpočet ZDARMA
w zaměření oken ZDARMA
w seriózní a profesionální jednání,
montáž i servis

KONTAKT: tel.: 776 326 966, e-mail: kratoska.m@seznam.cz

Ü Prodej vlasové kosmetiky
– péče, styling
Ü Prodej dárkových poukázek
!!! MOŽNOST VYZVEDNUTÍ
PŘIHLÁŠEK NA LETNÍ DĚTSKÝ
TÁBOR V NAKOLICÍCH.
TERMÍN TÁBORA 5. – 17.7.2010 !!!
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