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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 24. března 2010
Rada městyse projednala:
 nabídku zpracovatele územního plánu Ledenice Ing. arch. Ťukalové na zpracování
dílčích územních studií:
1. lokalita Ledenice – severní okraj – západní strana 2,4 ha
2. lokalita Ledenice – severní okraj - východní strana 2,4 ha.
3. lokalita Zaliny – jihovýchodní okraj 3,9 ha
Předmětem studií je návrh místních
komunikací, veřejného prostranství a parcelace pro jednotlivé rodinné domy (jedná se
výhradně o soukromé pozemky). Rada městyse rozhodla, že celkové náklady za zpracování studií uhradí vlastníci dotčených
pozemků. Rada městyse pověřuje starostu
jednáním s vlastníky dotčených pozemků.
 návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícímu věcnému břemenu
s firmou E.ON. ČR s.r.o. pro stavbu „Ledenice, směr Slavošovice, kabel NN“. Rada
městyse souhlasí s uzavřením této smlouvy
s podmínkami:
1. zřízení věcného břemene za úhradu ve
výši 26.940 vč. DPH dle platného ceníku
městyse Ledenice od 1.1.2010
2. smlouva bude doplněna o povinnosti
oprávněného dle usnesení Rady městyse č.
113 ze dne 7.10.2009 a v souladu s vyjádřením městyse Ledenice k této stavbě ze dne
17.3.2010 č.j. ML0583/2010.
 žádosti o přidělení uvolněného bytu v Domě
s pečovatelskou službou v Ledenicích.
Rada městyse schválila přidělení bytu
v DPS paní A. Králíkové od 1.4.2010.
Rada městyse schválila:
 spolufinancování dotačního záměru požární komise městyse Ledenice na vybavení
zásahových jednotek JPO V. (Zaliny, Zborov, Ohrazení, Ohrazeníčko) zásahovými
helmami v celkovém počtu 20ks (4 x 5 ks)
s tím, že finanční podíl městyse Ledenice
bude 23.100,- Kč.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro stavbu „Zborov- p.č.
641/5, J.Jirák – připojení RD“. Věcné břemeno se zřizuje úplatně na základě platné
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 6.8.2007.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro stavbu „Ledenice –
Lazenská, úprava TS, NN“. Věcné břemeno

se zřizuje úplatně na základě platné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ze dne 12.6.2007.
 návrh rozúčtování nákladů za spotřebované
energie a poskytované služby v zubní ordinaci MUDr. Karla Píchy dle přílohy zápisu.
 úhradu nákladů do výše 5.000,- Kč za materiál na oplocení kuželkové dráhy u objektu
šaten ve sportovním areálu TJ Slavoj s podmínkami:
1. TJ Slavoj – oddíl kuželek podá za městys
Ledenice žádost o územní souhlas na uvedenou stavbu na Stavebním úřadě v Ledenicích.
2. Práce na oplocení provedou členové
kuželkové dráhy svépomocí se zajištěním
stavebního dozoru.
Rada městyse vzala na vědomí:
 předběžnou cenovou nabídku od soukromé
firmy Elektroinstalace Jaroslav Klečka Zaliny na celkovou rekonstrukci elektroinstalace v bytovém domě v Ledenicích,
Náměstí 86. Rada městyse odložila rozhodnutí o vypsání výběrového řízení a realizaci
díla na II. pololetí r. 2010.
 žádost obce Baráčníků o spolupráci městyse Ledenice a ostatních spolků při uspořádání oslav 80. výročí založení Baráčníků
v Ledenicích. Termín plánované akce pro
veřejnost v Ledenicích je 11.září 2010.
Městys Ledenice se bude organizačně podílet na přípravě této akce na základě vzájemné dohody se zástupci Baráčníků.
O výši finančního příspěvku na jednorázovou
akci konanou ve II. pololetí r. 2010 rozhodne
Rada městyse na svém zasedání po
30.6.2010.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 7. dubna 2010
Rada městyse projednala:
 koncepci rozvoje ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
předloženou ředitelem Mgr. Josefem Cukrem včetně rozpočtu na účelné vybavení a
plánu vzdělávání učitelů. Rada městyse doporučuje tuto koncepci ke schválení v Zastupitelstvu městyse Ledenice.
Rada městyse vzala na vědomí:
 oznámení Jč. kraje o neakceptování žádostí
o finanční podporu Jih. kraje na projekty:
„Úprava víceúčelového hřiště Ohrazeníčko“
„Pořízení časomíry pro požární sport“
„Jižní Čechy – brána nových sportů otevřená“
pokračování na str. 2

VEŘEJNÁ VÝZVA
Městys Ledenice vyhlašuje
výběrové řízení na funkci

účetní/ho samostatného účetního
úseku – správa majetku – pokladní
– místní poplatky
práce na plný pracovní úvazek,
nástup 1.9.2010
Předpoklady uchazeče:

Ó vysokoškolské nebo středoškolské
vzdělání ekonomického směru

Ó znalost práce na PC (Word, Excel)
Ó organizační schopnosti, schopnost
komunikace s lidmi
Ó předepsané zkoušky odborné způsobilosti v uvedeném oboru výhodou
Ó upřednostňujeme zájemce s praxí
úředníka ve státní správě
Ó výhodou bydliště žadatele v Ledenicích
nebo v blízkém okolí
k žádosti připojit:

Ó strukturovaný životopis s důrazem na
dosavadní praxi

Ó doklady o dosaženém vzdělání
Ó výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
Termín podání žádosti do 31.5.2010
do 17.00 hodin.
Místo podání žádosti:
Městys Ledenice - podatelna, Náměstí 89,
373 11 Ledenice
žádost lze poslat také elektronicky, pokud
vlastníte certifikovaný elektronický podpis
na adresu: podatelna@ou.ledenice.cz

ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice nabízí
volná místa na celý úvazek
pro kvalifikované učitelky
mateřské školy.

w Ukončené vysokoškolské studium
učitelství pro mateřské školy vítáno.

w Předpokládaný nástup září 2010.
Bližší informace poskytne
ředitelství školy:
tel: 387 995 365
e-mail: skola@zs.ledenice.cz
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pokračování ze str. 1
 nabídku firmy EKOSERVIS (výzkumné
středisko krajinné ekologie), Č.Budějovice
na zpracování Studie odtokových poměrů
v k.ú. Zborov v osadě Ohrazeníčko v rámci
protipovodňových opatření. Rada městyse
postupuje tuto nabídku k dalšímu projednání v osadním výboru Ohrazeníčko.
Rada městyse schválila:
 smlouvu o pronájmu počítačové učebny
v přízemí budovy Základní školy na náměstí v Ledenicích Místní akční skupině
Sdružení Růže za účelem vybudování počítačového centra v rámci dotačního projektu“Venkovské komunitní školy – rozvoj
celoživotního vzdělávání“. Pronájem se
sjednává na dobu určitou od 1.5.2010 do
28.2.2015 s tím, že úhrada pronájmu bude
spočívat ve vybavení počítačové učebny ke
shora uvedenému účelu.
 podání žádosti o poskytnutí neinvestiční
dotace Jč. kraje v 1.výzvě r.2010 na projekt
„Rekonstrukce havarijního stavu stropu a
oprava podlahy v hasičské zbrojnici Ohrazeníčko“. Celkové náklady na realizaci projektu jsou 257.075,00 Kč, z tohoto
požadovaná dotace činí 65%.
 podání žádosti o poskytnutí investiční dotace Jč. kraje v 1.výzvě r.2010 na projekt „Pořízení materiálu pro výrobu nástavby na
hasičském vozidle - valník Kia K 2700 a
jeho vybavení“. Celkové náklady na realizaci projektu jsou 172.120,00 Kč, z tohoto
požadovaná dotace činí 70%.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na soukromých pozemcích
vlastníka pí H. Paulové (strana povinná
z věc.břemene), parc.č. 3681/5 cca 8,5 m2 a
parc.č. 4632/20 cca 23,0 m2. Budoucí věcné
břemeno spočívá ve strpění stavby „Ledenice, Mysletínská ul. – stavební úpravy vodovodu a kanalizace“.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na soukromém pozemku
vlastníka Ing. V. Tůmy (strana povinná
z věc.břemen), parc.č. 4632/15 cca 70,5 m2.
Budoucí věcné břemeno spočívá ve strpění

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKA
Sběr šatstva, hraček a domácích
potřeb bude i letos na faře.
Pátek 14. května
od 15:00 do 18:00 hod.
Sobota 15. května
od 9:00 do 11:00 hod.
S.K.

Místní knihovna Ledenice
oznamuje čerpání řádné dovolené
ve dnech 7. - 11. června 2010.

stavby „Ledenice, Mysletínská ul. – stavební úpravy vodovodu a kanalizace“.
Rada městyse zamítla:
 žádost Kruhu přátel hudby při ZUŠ Trhové
Sviny o poskytnutí finančního příspěvku
KPH na koncertní sezónu 2009/2010 s tím,
že finanční příspěvek bude městysem Ledenice v r. 2010 poskytnut prostřednictvím
Sdružení Růže na základě vystavené faktury od Sdružení Růže.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 21. dubna 2010
Rada městyse vzala na vědomí:
 informace starosty o prodloužení termínu
na předložení požadovaných dokladů k projektu „Kanalizace a ČOV Zborov“ na Ministerstvo zemědělství do 31.8.2010.
 informaci starosty o změnách v uspořádání
akciových společností 1.JVS a.s. Č.Budějovice a VaK Jižní Čechy a.s. České Budějovice. K datu 1.5.2010 se stane firma
ČEVAK a.s. provozovatelem vodovodů a
kanalizací.
 vyjádření 1.JVS a.s. na odkanalizování
ZTV pro výstavbu RD na soukromých pozemcích p. Václava Šimka s tím, že městys
Ledenice souhlasí se stanoviskem 1.JVS
a.s. na vybudování oddílné kanalizace.
 ukončení nájmu bytu č. 40/B v DPS, Školní
ul. č.p. 588 po zemřelém nájemci pí M.
Mrázkové k 31.5.2010.
 výpověď z nájmu nebytových prostor – prodejna potravin v budově Náměstí č.p. 71 od
nájemce pana Petra Kubeše k 30.6.2010.
Rada městyse schválila:
 zápis do kroniky městyse Ledenice za rok
2009 dle přílohy zápisu.
 bezúplatný pronájem pozemků v majetku
městyse Ledenice na kterých se nacházejí
stavby kaplí: část parc.č. 221/3 v k.ú. Ledenice, část parc. č. 449/3 v k.ú. Ledenice,
parc. č. st. 15 v k.ú. Zaliny. Nájemcem bude
Sdružení Růže na dobu určitou, za účelem
realizace projektu „Opravy sakrálních staveb“
 převedení finanční rezervy ve výši
120.000,- Kč na bankovní účet Společen-

XXII. veřejné zasedání
Zastupitelstva
městyse Ledenice
se bude konat
ve středu 5. 5. 2010
v 18:00 hod.
v zasedací místnosti
radnice
v Ledenicích.
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ství vlastníků domu č.p. 440 Na Oborách
v Ledenicích. Finanční rezervu uhradili nájemci bytů od roku 2006 do r. 2009 za účelem obnovy zařízení plynového vytápění
bytového domu č.p. 440.
 smlouvu na zajištění plavecké výuky žáků
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice ve školním roce
2010/2010 v plavecké škole Borovany ve
výši 28,- Kč za výukovou lekci a žáka.
 smlouvu s manželi Dis. Miloslavem Jarůškem a pí Jindrou Jarůškovou o uzavření
budoucí smlouvy o bezúplatném zřízení
věcného břemene na pozemcích městyse
Ledenice parc. č. 190 a 191/1 v k.ú. Ledenice s právem uložit na těchto pozemcích
hlavní řad kanalizace o průměru 300 mm,
hlavní řad vodovodu o průměru 100 mm a
STL plynovod v dimenzi stanovené prováděcím projektem.
Rada městyse pověřuje:

 starostu městyse zajistit zpracování projektové dokumentace na opravy bytového
domu č.p. 86 Náměstí, Ledenice (výměna
střešní krytiny a klempířských prvků, vodorovná izolace, výměna oken, zateplení obvodového pláště domu a nová fasáda
domu). Projekt bude zpracován za účelem
podání žádosti v rámci dotačního programu
Zelená úsporám s termínem realizace v následujících letech.
Rada městyse projednala:

 návrh firmy Save Energy s.r.o. na změnu
směnné smlouvy uzavřené dne 4.12.2008
s tím, že navrhují zrušení předkupního práva pro městys Ledenice. Rada městyse
doporučuje zastupitelstvu městyse ke schválení zrušení předkupního práva s podmínkou, že firma Save Energy s.r.o., České
Budějovice uvede fotovoltaickou elektrárnu do provozu na pozemku parc.č.3910/1
nejpozději do jednoho roku od vydání stavebního povolení.
 žádost projektanta Ing. Jabůrka na zrušení
jedné z podmínek Rady městyse schválené
usnesením č. 113 ze dne 7.10.2009 v případě uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu s názvem „Ledenice, směr
Slavošovice – kabel NN“. Rada městyse
trvá na platnosti usnesení č. 113 ze dne
7.10.2009 ve všech uvedených bodech.
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OZNÁMENÍ VOLIČŮM
o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se konají ve dnech:

Ó pátek 28. května 2010
od 14.00 do 22.00 hodin

Ó sobota 29. května 2010
od 08.00 do 14.00 hodin
Volební okrsky na území městyse Ledenice:
Volební okrsek
místo konání voleb
w č. 1 - Ledenice
požární zbrojnice v Ledenicích
adresa: F. Sládka 576 (1. poschodí)
(pro voliče z Ledenic a Růžova)

w č. 2 - Zborov
Nová třída MŠ s mimoúrovňovým prostorem pro spaní před dokončením, foto -jic-

požární zbrojnice ve Zborově
adresa: Zborov čp. 102 ( 1.poschodí)
(pro voliče ze Zborova)

w č. 3 – Ohrazení
požární zbrojnice v Ohrazení
adresa:Ohrazení čp. 48 ( přízemí )
(pro voliče z Ohrazení a Ohrazeníčka)

w č. 4 – Zaliny
kulturní zařízení v Zalinech
adresa: Zaliny čp. 43 ( přízemí )
(pro voliče ze Zalin)

Fasáda MŠ již začíná zářit veselými barvami a v plném proudu jsou i terénní úpravy kolem budovy
foto -jic-

V dubnu byla dokončena oprava opěrné hráze a vypouštěcího zařízení rybníka Parčák včetně terénních úprav, foto -jk-

Právo volit na území České republiky do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má
každý občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Voliči
jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů, popřípadě ve zvláštních seznamech voličů. Každý volič může být zapsán pouze v jednom
seznamu voličů. Každý volič po příchodu do
volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno. Volič, který se dostaví
do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Hlasovací lístky pro volby do PS
Parlamentu ČR budou voličům na území městyse Ledenice distribuovány prostřednictvím
České pošty nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě, může volič požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání
nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič
může ze závažných zdravotních důvodů požádat okrskovou volební komisi ve dnech voleb
o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební
schránky mimo volební místnost a to pouze ve
svém volebním okrsku.
Veškeré informace o volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR naleznete na internetové adrese www.mvcr.cz (informační servis
– volby – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
Jana Fuková, vedoucí sekretariátu
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci květnu
oslaví své jubileum:
75 let
Růžena Hinterhölzová z Ohrazeníčka
80 let
Miloslav Steinhäusl z Ledenic
81 let
Božena Dvořáková z Ledenic
83 let
Jarmila Jirouchová z Ledenic
89 let
Emilie Tůmová z Ledenic
90 let
Vlasta Borovková z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Marií Janáčkovou z Ledenic, zemřela 31.3. ve věku nedožitých 88 let,
s paní Marií Mrázkovou z Ledenic, zemřela 9.4. ve věku nedožitých 80 let,

á

Prostor kolem zbouraného domu č.p. 74 pod hrází rybníka Lazna byl zbaven pařezů, bagr
zarovnal terénní nerovnosti a nyní je připraven pro další využití dle územního plánu,
foto -jic- a -jk-

â

s paní Annou Keslovou z Ledenic, zemřela 22.4. ve věku nedožitých 87 let.
Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby svůj
požadavek sdělili osobně na Úřad městyse
Ledenice nebo telefonicky na tel. čísle
387 995 437, 606 443 518, případně
e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI Borovany – Ledenice
Informace k zájezdu 19.6. a 20.6.2010 na
Moravu – ještě máme volná místa. Nahlásit se
můžete u pí V. Havelové nebo pí J. Koktové
z DPS Ledenice.
V sobotu 19.6. odjezd z Ledenic v 6:30 hod.
z autobusové zastávky.
Program: zámek Vranov n/Dyjí, Lesná – salon automobilových a motocyklových veteránů, Haťě u Znojma – obchodní centrum (slevy
30-70% na zboží), ubytování a prohlídka
Břeclavi, večer Valtický podzemní sklípek.
V neděli zámek Lednice, dle zájmu prohlídka
skleníku, akvária a zámeckého parku s minaretem. Mikulov asi 1,5 hod. s místním průvodcem.
Cestu by nám zpříjemnila možná i heligonka.
Těšíme se na společně prožité 2 dny a doufáme, že budete spokojeni.
Výbor ZO SPCCH

Na každé vítání občánků
připravuje paní učitelka Jitka Dudová
krátké hudební a recitační vystoupení
žáků ZUŠ Ledenice. Jí i všem účinkujícím patří veliké poděkování.

ß

Na fotu zleva: Magdalena Dastichová, Tadeáš
Míka, Barbora Racková, Veronika Sasková,
Josef Kubín a Eliška Bicerová.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 8. dubna 2010 proběhlo v obřadní síni
Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků
do života.
Malé slavnosti se zúčastnilo 9 miminek se
svými rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky.
Novým občánkům byl předán drobný dárek
na uvítanou, a to ručně tkaný batůžek s křestním jménem miminka. Batůžky vyrábějí
zdravotně postižení občané v chráněné dílně Domova Svaté Anežky v Týně nad Vltavou
a městys Ledenice se rozhodl tímto způsobem
činnost chráněné dílny podporovat.

Něco málo
o ledenickém pivovaru
V minulém vydání Ledenického zpravodaje jsme poznali velmi skromné dějiny panského (šlechtického) pivovárku ve Zborově. O
obecním (měšťanském) ledenickém toho víme
podstatně více, mj. proto, že fungoval až do
konce 19. století.
Prvně vstupují Ledenice do souvislosti
s vařením piva v roce 1563. Dne 9. června
toho roku vydal v Českém Krumlově Vilém
z Rožmberka listinu, v níž ledenickým měšťanům povolil vařit ječné (červené) i pšeničné
(bílé) pivo z vlastních zásob od listopadu do
dubna. Přes letní měsíce, kdy byla spotřeba
výrazně vyšší, se musel zlatavý mok dovážet
z pivovaru určeného vrchností. Výsadu upravil v roce 1596 poslední Rožmberk Petr Vok
(Vilémův bratr) tak, že se v Ledenicích smělo
vařit pivo po celý rok a i ze zakoupeného obilí.
Po roce 1611 došlo v souvislosti s novými
majiteli, Švamberky, k omezení pivovárečního práva, které bylo opět plně obnoveno císařem Ferdinandem II. roku 1628. Kde se v této
době ledenický pivovar nacházel, se přesně
neví. Zdá se, že ještě neexistovala jeho vlastní
budova a „várky se odbývaly klasicky po domech.“ Až ve druhé polovině 17. století zjišťujeme, že byl postaven nový dům sloužící jako
„nová radnice, zřejmě i s pivovarem.“
Podle účtů z první poloviny 18. století si
můžeme udělat obrázek o produkci pivovaru.
Např. v roce 1710 se v Ledenicích vařilo průměrně 270 hektolitrů ročně a okolo roku 1750
již téměř 350 hl ročně. V roce 1873 byl roční
výstav 1555 hl piva (pro srovnání v Římově
1037 hl, Borovanech 1387 hl, Lišově 1800 hl,
Trhových Svinech 2424 hl, Komařicích 2678
hl, Plavnici u Kamenného Újezda 5811 hl,
Třeboni 5976 a v měšťanském pivovaru v Českých Budějovicích – Samsonu 48 288 hl).
Od roku 1754 docházelo k pravidelnému
pronajímání podniku soukromým osobám (ledenickým i přespolním) vždy na dobu šesti let.
Roční nájem se zvyšoval – v roce 1754 činil 73
zlatých, v roce 1800 430 zlatých a v roce 1869
již 605 zlatých. Mezi povinnosti pachtýře patřila i starost o obecní býky a pravidelné odvádění pivních dávek faráři, učiteli, kostelníkovi
a radním.
Podnik byl silně ohrožen zrušením tzv. propinačního práva (výhradního práva na výrobu
a prodej alkoholu) roku 1869. Došlo totiž
pokračování na str. 6

Na fotografii zleva: Vojtěch Farabauer Ledenice, František Průka Ledenice, Štěpán Fuka Ohrazení, David Petik Ledenice

Na fotografii zleva: Charlotte Hinterhölzová Ledenice, Sarah Hajná Ledenice, Jiří Gunar Ledenice, Natálie Šusterová Ledenice, Agáta Slavětínská Ledenice

Zachovalý pivovarnický sklep pod radnicí.
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Místní knihovna
v Ledenicích nabízí svým
čtenářům literární novinky:
Pro děti a mládež:

c Bonnie Bryant:

Dívky v sedlech – Divoký kůň
Filmová hvězda
Zasněžená stezka
Překvapení
c Nigel Hinton: Bobří věže 4 – Zlý sen
Beletrie pro dospělé:

c Catherine Coulter:Síla něhy
c
c
c
c
c
c
Bývalý pivovar od západu kolem roku 1920 (vlevo fara, vpravo dům čp. 83 – Duda)

Něco málo o ledenickém pivovaru
dokončení ze str. 7
k rozpoutání tvrdého konkurenčního boje a
existence pivovarů byla závislá na zajištění
odbytu, na který doteď měly v místě monopol.
Na venkov začaly pronikat se svými produkty
velkopivovary, které si malé pivovárky pronajímaly na sklady, čímž začal pozvolný úpadek
a zánik menších pivovarů.
To se projevilo také u toho ledenického.
Jeho posledním nájemcem se stal v letech
1878–1880 Václav Bělohlávek, který nám zanechal svůj názor na kvalitu zdejšího piva: „Já
vařím dobré pivo, což nejlepším důkazem, že
se mi při obecních pitkách vždy jen pochvaly
dostalo.“ Přesto Bělohlávek zabředl do dluhů,
nesplácel nájemné, rozhádal se s obcí a vše se
řešilo až soudní cestou. V květnu 1880 potom
byly pivovarské prostory pronajaty budějovickému měšťanskému pivovaru, který je účelově
využil. Výroba piva v Ledenicích skončila a
postupně také docházelo k odprodeji
technologického zařízení.
Vlastní pivovar (sladovna) se nacházel
v budově situované ve svahu směrem k faře
(od roku 1920 sokolovna, pak kino a dnes divadelní sál). Zde bychom kdysi našli spilku s
lednicí, varnu, sladovní hvozd, chladící štok,
humno a další zázemí. Dál se areál, kam se
vstupovalo branou přes dvůr, skládal z hospo-

JÍZDA PRO RŮŽI 2010
V uplynulých osmi letech
Sdružení Růže podporovalo
dnes již velmi známou cykloturistickou akci Jízda pro
Růži. Akcí se zatím účastnilo 1001 evidovaných cyklistů a to nejen z obcí našeho sdružení, ale i z ostatních měst v kraji, dokonce opakovaně
z Prahy a Slovenska. Na kolech mohou jet nejen nejmenší v doprovodu rodičů, ale i lidé
v pokročilém věku.

c
c

V sedmém nebi
Richard Evans: Dopis
Bertrice Small: Darebáky zbožňuji
J.D. Robb:
Smrtící svátky
Elizabeth Lowell: Plameny v ráji
Nora Roberts:
Tři osudy
Kouzla osudu
Věrná svému snu
James Patterson: Každý třetí den
Čtvrtý v pořadí
Jackie Collins: Smrtelné objetí
Kudlanky
Linda Howard: Pod ochranou noci
Líbej mě, když spím
Robin Maxwell: Královský zločin
David Morrell: Bludičky
Jana Švecová:
Zrození bestie
Miloš Smetana: Zakázaná láska
Taťána Polášková: Nejkrásnější pověsti
Charlotte Brontë: Jana Eyrová
Mary Higgins Clark:
Pod rouškou noci
Kdo se dívá, když spíš
Philip Shelby:
Daleko od ráje
Strážce

dářského stavení (dnes loutkářská klubovna).
Radniční budova v současné podobě z roku
1926 sloužila původně jako správní objekt,
bydlel tu nájemce (sládek), fungoval šenk a
snad se tady již na konci 17. století odbývaly
obecní schůze. Po roce 1880 už sloužily její
místnosti výhradně zastupitelům, dále se zde
nacházel např. byt četníka, knihovna nebo
kancelář kampeličky. Radnice vznikly
z pivovaru rovněž např. v Benešově nad
Černou nebo Nových Hradech.
Vedle klenutých místností v přízemí radnice jsou nejzachovalejšími zbytky ledenického
pivovaru částečně zazděné pivovarnické sklepy pod stavbou, táhnoucí se v délce dvanácti
metrů také pod prostranstvím před radnicí. Do
dnešní velikosti byly rozšířeny v roce 1870 Janem Pittermannem (nájemce 1869–1878). Jde
o prostory z kamene a cihel o celkové velikosti
2
112 m a s výškou přes tři metry. S pivovarnictvím, ne však tím ledenickým, jak se v městečku traduje, souvisí též kašna s letopočtem
1833 v terase horního náměstí, která sloužila
k máčení obilí v lišovském pivovaru (původně
byla prý v Třeboni). V roce 1930 byla koupena
do Ledenic, aby se její instalací částečně vyřešily dlouhodobé problémy se zásobením vodou v městysi.
Bc. Jiří Cukr

c
c
c
c
c
c
c

Letošní 9. ročník bude 15. května opět zahájen před radnicí v Borovanech, kde od 8.15
hodin si mohou účastníci vyzvednout od pořadatelů pamětní list, mapku jízdy se základními
údaji a poukázku na občerstvení od Sdružení
Růže, které obdrží v restauraci na náměstí
v Nových Hradech. Každý 4. zaregistrovaný
účastník obdrží v Borovanech krásnou prémii
od Sdružení Růže a to „Obrazový atlas regionů a lidových řemesel v ČR“. Proto si vezměte
přiměřenou tašku. Níže uvedené navštěvované obce byly požádány o razítkování pamět-

ních listů při průjezdu obcí a to v časech -10 až
+20 minut od uvedené hodiny průjezdu.
Každý se může připojit, nebo jízdu ukončit
kdekoliv na níže popsané trase. Pokud se přihlásí u pořadatele (se žlutou přilbou) kdekoliv
na trase jízdy v místech pro razítkování, obdrží vše jako v Borovanech. Za bezpečný návrat
domů je odpovědný každý sám !
Při krajně nepříznivé předpovědi počasí by
byla akce přeložena na 5.6.2010. V případě nejasností ke změně termínu volejte 14.5. po 11.00
hod. č.t. 728 741 613, nebo 731 76 3333.
pokračování na str. 7

c

Karetní turnaje
Tento rok se zatím hrály dva karetní turnaje v počítačovém Prší. Masopustní vyhrál Milan Nechanický. Druhý Velikonoční turnaj
vyhrál Josef Šimčík. O velikonoční sobotě se
Na Plácku hrála Bulka. Na tuto hru se sjelo 60
bulkařů. Je to rekord za těch 13 turnajů, co zde
pořádám! Je vidět, že do Ledenic jezdí rádi.
První cenu, medaili a sud piva, si odvezl p.
Matoušek z Č. Budějovic. Druhý byl domácí
Petr Kolář a třetí p. Lavička z Dobré Vody.
Další Bulka se bude hrát 12. června v sobotu od 14 hod. v restauraci Na Plácku.
Děkuji sponzorům a kamarádům, kteří na
tyto akce přispívají.
Pavel Holomel

květen 2010
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Jízda zručnosti
V neděli 25.4. v jednu hodinu odpoledne si
dali dostaveníčko borci s jízdními koly ve snaze projet jízdní dráhu s překážkami v co nejrychlejším čase a s co nejmenším počtem
trestných bodů. Starší a dospěláci si k jízdě ještě museli vyzkoušet testy z pravidel jízdního
provozu. Velká sranda!
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JÍZDA PRO RŮŽI 2010 - dokončení ze str. 6
Orientační program jízdy:
Obec

Razítkování pamětních listů

Orient. časy
příj.
odj.

km

celk.

Borovany

Před radnicí

9.00

0

Jílovice

Na návsi u samoobsluhy

9.30

7

7

Petříkov

Na návsi při hlavní silnici

9.55

8

15

Olešnice

Na návsi při hlavní silnici

10.20

6

21

Žár

Na návsi při hlavní silnici

10.50

4

25

Nové Hrady

Infocentrum v přízemí radnice

11.15 12.00

5

30

umí
stění

do 11 let

nad 11 let

1.

Jan Brenkus

Tomáš Tachecí

Horní Stropnice

Na náměstí před obecním úřadem

2.

Michal Tachecí

Aleš Duda

Benešov nad Č.

První hotel na náměstí vpravo

3.

Antonín Šrajer

Kuba Brabec

Čížkrajíce

Přízemní budova obecního úřadu -vpravo

4.

Jan Votruba

Jirka Straka

Trhové Sviny

Vedle budovy Pošty při hlavní silnici

5.

Petr Pelikán

Tomáš Gabriška

Strážkovice

6.

Jára Šesták

Pavel Bečka

Ledenice

7.

Ludvík Uhlíř

Karolína Švarcová

Borovany

8.

Verča Sporerová

Štěpánka Dastichová

9.

Daniela Hrdinová

Katka Pelikánová

Odbočit z trasy v obci:

Přes obec:

10.

Vojta Šimek

Tomáš Jordanov

Jílovice

Třebeč

15 km

11.

Kateřina Fixová

Magda Dastichová

Olešnice

Třebeč

31 km

12.

Elena Herdová

Nové Hrady

Olešnice

49 km

13.

Roman Dědič

Horní Stropnice

Žár a Olešnice

56 km

14.

Honza Bláha

Trhové Sviny

Dvorec

74 km

15.

Lucka Titzová

16.

Marek Duda

17.

Jan Racek

TIP NA VÝLET

18.

Fanoušek Titz

Ó „I“ centrum a Galerie obce Římov Vás zve na foto výstavu Jihočeská krajina

19.

Filip Havrda

20.

Bára Racková

21.

Verunka Bláhová

22.

David Schicho

umí
stění

ženy

1.

Marcela Straková

Pavel Tomandl ml.

2.

Lenka Tomandlová

Jan Jelínek

3.

Ivana Šestáková

Pavel Tomandl

4.

Karla Herdová

Jaroslav Tachecí

5.

Jana Frejlachová

objektivem Ing. Jana Jiráčka a na křest knihy Jižní Čechy přírodní oblasti
od stejnojmenného autora. Výstavu můžete navštívit v Galerii obce Římov
Křest knihy proběhne v Galerii o poutní neděli 9. května ve 12,30 hod., zároveň zde bude
možné knihu zakoupit.
Ó JIHOČESKÉ ZPÍVÁNÍ (FOLKOVÝ FESTIVAL) 21. a 22. 5. 2010
areál Památníku Jana Žižky z Trocnova
Program: pátek 21. 5. 2010 - příjezd účastníků (večerní posezení u ohně)
sobota 22. 5. 2010 - HLAVNÍ PROGRAM FESTIVALU
podrobnější program na www.rybnikari.cz
Ó 29. 5. 2010 - DEN KONÍ A DĚTÍ - od 14,00 hodin
pořádá jezdecký klub ARGO, areál Památníku Jana Žižky z Trocnova
Ó TRAKTOR TRIAL – Šalmanovická strouha
29. května 2010 se koná v Šalmanovicích již 10. ročník setkání traktůrků domácí výroby.
Akce začíná v 9:00 hod. tradiční spanilou jízdou obcí. Soutěžní disciplíny jsou terénní sekce, dovednost, tahání závaží, sprint dvojic, volné jízdy a nejoblíbenější disciplína – jízda
bahnem. Na setkání s Vámi se těší hlavní organizátor Pavel Pekař. Pravidla, řád soutěže a
závazná přihláška ke stažení na www.salmanovice.cz nebo www.traktory.net .

12.25
12.15 13.00
13.40

6

36

12

48

12

60

14.00 14.20

5

65

Na začátku obce u křižovatky na Trocnov

15.00

7

72

Na křižovatce s kruhovým objezdem

15.45

13

85

4

89

16.00

Kdo bude časově, nebo fyzicky indisponován, může zvolit jednu z kratších alternativ:
Celková délka do Borovan

V případě potřeby dalších informací se můžete dotázat telefonem na č. 731 763 333 - J. Malík

muži

Stanislav Bláha

6.

Radek Frejlach

7.

Vladislav Šesták

8.

Jaroslav Šesták

Mgr.Vladislav Šesták

Vítězové dětských kategorií

TIP NA VÝLET

Vítězové v kategoriích muži a ženy

TIP NA VÝLET
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Fotbalová přípravka – Slavoj Ledenice
Máme pro Vás jenom dobré zprávy!
Už pevně stabilizovaný kádr 24 chlapců a 2 děvčat prošel zimní přípravou, kterou jsme završili 28. 3. účastí na turnaji O pohár taťky Šmouly v Borovanech, který se už hrál pod širým nebem na umělé trávě. Protože jsme měli bezkonkurenčně nejpočetnější výpravu a hráčům
z Nových Hradů „zapadala silnice sněhem“, museli jsme se obětovat a rozdělit naše hráče na
dvě družstva. Naše šance na lepší výsledek sice klesly, ale přesto turnaj svůj hlavní smysl – kvalitní tréninkovou přípravu – splnil. Odehráli jsme během jednoho dne 12 zápasů! A jak se ukázalo, příprava to byla opravdu výtečná. V jarních soutěžních utkáních sbíráme zatím jen samá
vítězství.
Mladší přípravka:
Starší přípravka:
Ledenice - Mokré
7:4
Ledenice – N. Hodějovice
5:0
Ledenice – Lišov
4:3
Ledenice – Jankov
3:0
Jsem pyšný na naše hráče, na to, s jakou bojovností a zarputilostí se na hřišti perou s každým
soupeřem, jaká radost z nich vyzařuje a jak se neustále zlepšují! A nejsem pyšný jenom já sám,
protože maminek, tatínků, babiček, dědečků, známých a kamarádů na našich zápasech v hledišti
stále přibývá (Ledenice mají nejvíc diváků z celé soutěže). Není divu. Je na co se dívat!
A to je pozvánka i pro Vás!

Naše domácí utkání:
Pátek 14.5.2010
Pátek 28.5.2010
Pátek 11.6.2010

16,00 hod.
17,30 hod.
16,00 hod.
17,30 hod.
17,30 hod.

starší
mladší
starší
mladší
mladší

Ledenice-Boršov n.Vlt
Ledenice-Hluboká n.Vlt
Ledenice-Lišov
Ledenice-Nemanice
Ledenice-Borovany

Fotbalová přípravka se těší na nové talenty!
Pokud máte doma školáka (1. – 4. třída) nebo předškoláka, který ještě fotbal nehraje a chtěl
by to zkusit, neváhejte!
Naše tréninky:
pondělí
15,00 – 16,30
středa
17,00 – 18,30
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
PS: Speciální poděkování trenérům Milanu Martanovi a Mírovi Strouhovi. Díky!

Reportáž z fotbalového utkání mladší přípravky Ledenice – Lišov
Je pátek 16.4.2010 a my hrajeme první jarní utkání před domácím publikem. Skoro celý
týden pršelo a hřiště je samá louže. Jen těžko
hledáme aspoň kousek bez vody a bláta. Ve
škole řádí střevní virózy. Dohromady to znamená, že dneska dáváme sestavu dohromady
jen horko těžko. V brance jistota – Ondra
Strouha, obrana Tonda Šrajer a Kačenka Fixová, v útoku kapitán Filip Havrda, Vašek Hinterhölz a Marek Michner, a spolehlivá
střídačka Martin a Míša Vazdovi a zraněný
Tobiáš Čouza. To Lišov přijíždí v plné zbroji!
I s velice početným davem fanoušků. Pohled
do tabulky určuje favority. Lišov je vysoko
před námi, takže to dnes budeme mít hodně
těžké!
A taky že jo! Je odehráno sotva 8 minut a
už prohráváme 0:2, a na naši branku se valí
další útok hostů! Kačenka Fixová v obraně ale
bojuje jako lvice Elsa, a tak si gólman Ondra
bez potíží kryje míč a může v klidu rozehrát.
Dlouhý výkop letí až na polovinu Lišova. Na
levém křídle se míče zmocňuje Filip, udělá
jednoho i druhého obránce a posílá přesný
centr před branku. Číhající Vašek Hinterhölz
nedává brankáři žádnou šanci. Snižujeme na
1:2 ! Akce jako z fotbalové učebnice!
Vstřelená branka nás dostává zpět do zápasu. Neuběhly ani dvě minuty. Ke střele napřahuje Filip Havrda. A jeho levačka propaluje
všechno, co stojí v cestě! Vyrovnáno 2:2 !
Hrajeme s maximální nasazením. Tři naši hráči (Tonda, Filip a Vašek) vůbec nestřídají.
Únava se začíná pomalu projevovat. Do přes-

távky inkasujeme ještě jednu branku.
Poločasový stav 2:3 pro Lišov.
Dneska je to o fotbale. Jenom o fotbale!
Všechno ostatní jde stranou. Dokonce se o poločasové přestávce ani nikdo s nikým nehoní a
nepošťuchuje. Všichni odpočívají. Únava jim
kouká z očí. Málokdo však tuší, že dneska
Ledenice neprohrajou!
Začíná druhá půle a Tonda Šrajer má
v obraně hned na začátku plné ruce i nohy práce, ale všechno s bravurou zvládá! Další ze
svých fantastických zákroků za chvíli vyčaruje i brankář Ondra Strouha! A pak přichází
další z jeho dlouhých výkopů. Filip Havrda
zpracovává, jedna klička, druhá klička, rána
jako z děla a míč je v síti! Dámy a pánové, to je
góóóól! Vyrovnáváme na 3:3 ! A pozor v další
naší šanci tentokrát Marek Michner, protahuje
se kolem hromotluckého obránce hostů, a
chyběla jen přesnější střela.
Mačkáme teď Lišov jako citrón! Je tu další
závar před brankou hostů. Nejlépe se orientuje
Vašek Hinterhölz, a je to neuvěřitelné. Už tam -visí! Góóól! Ledenice jdou do vedení
4:3! Lišovští fanoušci vypadají, že by je měli
křísit. Za to my si poprvé v utkání užíváme
vedení.
Do konce utkání zbývá ještě dlouhých 15
minut, dresy jsou propocené do poslední nitky, Vašek hraje s nakopnutým lýtkem. Musíme častěji střídat. Na hřiště se dostává i Tobiáš
Čouza, který sice ještě nestihl úplně rozchodit
zlomenou nohu, ale i tak musí na plac. Spolu s
Martinem Vazdou a jeho sestrou Míšou tvoří
neprostupnou zeď. Soupeř je sice o hlavu větší
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SPORT
V LEDENICÍCH
Tenisový oddíl
V týdnu od 10. – 15. května budou v Cukrárně U Fabiánů vybírány jako každoročně tenisové příspěvky na rok 2010. Zároveň mohou
noví zájemci o volné termíny na tenisovém kurtu v roce 2010 uplatnit své požadavky. V době
kdy Ledenický zpravodaj vyjde, bude snad již
kurt připraven po brigádách k hraní a bude ho
již možné využívat dle loňského rozvrhu.
Turnaj ve čtyřhře se bude konat v sobotu 26.
června 2010 na tenisových kurtech Sportcentra
Mrkáček v Lišově.
Václav Fabián

Slavoj Ledenice oddíl kopané
Po odehrání tří jarních kol se sice držíme
stále na čtvrté příčce, ale čelo se nám už asi nenávratně vzdálilo. O postup si to rozdají hráči
Borovan a Ševětína. My jsme hráli dvakrát
doma, obě utkání jsme bohužel nezvládli a
odešli poraženi. S Trhovými Sviny 1:2 a s Borovany dokonce 0:3. Body jsme přivezli
z Lomnice n/ Lužnicí. Když se vrátím k domácím zápasům. Jednalo se vždy o okresní derby.
Už to bude asi psychický blok, protože v loňské sezóně jsme z 24 bodů jich uhráli pouze
10. Letošní bilance je ještě horší. Po odehraných šesti okresních derby nemáme bod ani jeden.
Nezbývá, než se dát dohromady a konsolidovat mužstvo pro další sezóny. Kluci to nezabalili, trénují poctivě a určitě se to projeví. Je
před námi ještě devět kol a já věřím, že nám
připraví nejedno příjemné sportovní odpoledne. Zachovejte nám přízeň a přijďte nás povzbudit v květnových domácích zápasech
s Kunžakem (1. května), Olešnicí (15. května)
a Ševětínem (29. května).
Zdeněk Vitoušek
Ustavující schůzka zájemců o vytvoření B
týmu mužů Ledenice bude 29.5.2010 na hřišti
( venkovní sezení po zápase Ledenice – Ševětín). Začátek 19,30 hod., přijďte všichni, kteří
máte zájem hrát a funkcionářit. Jedno bez druhého nelze od podzimu 2010 uskutečnit. Uvítáme i ty, kteří se doposud v ledenickém
fotbale neangažovali.
Václav Fabián
a 10 kilo těžší, ale neprojde! Neprojde! Neprojde! Vzorně pokrýváme hostující útočníky.
Perfektně organizovaná obrana a nezlomná ledenická srdce drží vedení na naší straně!
Jeden z posledních nákopů na naši branku
gólman Ondra pouští vedle brány do autu, míč
ale na drnu mění směr! Tyčka! Míč se kutálí
po brankové čáře, než ho Tobiáš uklidí do
bezpečí! Trenér během chvilky zestárnul
nejmíň o deset let.
Hráči ždímou poslední zbytky sil. Atmosféra houstne s tím, jak se blíží závěr a jak sílí
tlak lišovských hráčů. A je to tady! Poslední
písknutí rozhodčího do píšťalky a je konec!
pokračování na str. 9
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Ondra Strouha – robinzonáda ala Plánička

Reportáž z fotbalového utkání mladší přípravky - dokončení ze str. 8
Vítězíme! Ledenice poráží Lišov 4:3! Byly to nervy. Ale teď už přichází jen obrovská radost!
Hráči necítí únavu a skáčou po sobě a plácají se po ramenou! Trenérům přeskakuje chraptící
hlas. A diváci bouří! Tohle byl zápas roku!
Ing. Robert Čouza

Program na květen
Ò pondělí 3.5.
výroba papírové myšky

Ò čtvrtek 6.5.
budeme skládat puzzle a kostky

Ò pondělí 10.5.
vyrobíme si košíček z barevných
papírových proužků
Petr Pelikán v akci

Ò čtvrtek 13.5.
keramika pro maminky

Ò pondělí 17.5.
za pomoci odstřižků látek a papíru si
vyrobíme plachetnici

Ò čtvrtek 20.5.
maminky s dětmi, co si dnes uděláme? co třeba zvířátka z farmy

Ò pondělí 24.5.
TLUČE BUBENÍČEK

Ò čtvrtek 27.5.
keramika pro maminky

Ò pondělí 31.5.
budka pro ptáčky

Oslava vítězství!

Ledňáček se přeměnil
na rodinné centrum:
www.rclednacek.cz
rclednacek@seznam.cz
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Přehled kulturních, společenských a sportovních pořadů v květnu 2010
 KONCERTY ZUŠ
5. květen - středa - divadelní sál - začátek v 17:00 hodin.
30. květen – neděle - kostel sv. Vavřince - začátek v 18:00 hodin.
 OSLAVA DNE MATEK
9. květen – neděle - divadelní sál - účinkují žáci ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice - začátek 14:00 hod.
 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MEMORIÁL JAROSLAVA CUKRA
15. květen – sobota – Ledenice rybník Horní Jáma - prezence od 5,00
hod. - startovné 200,- Kč
Program:
6:00 – 11:30 rybářské závody (týden před závody bude revír hájen a
dosazen kaprem). Dvě lovná místa 6:00 – 9:00 / 9:30 – 11:00
11:30 – 12:30 vyhodnocení závodů – předání cen
Odpolední program pro veřejnost:
12:30 – „Ještě nekončíme“ po celé odpoledne točené pivo, speciality na
grilu, hudební doprovod
Přijďte posedět s přáteli do pěkného prostředí. Rádi přivítáme rybáře i
nerybáře z širokého okolí.
 JÍZDA PRO RŮŽI - informace na str. 6

 HASIČSKÁ SOUTĚŽ - Memoriál Františka Janáčka
22.květen – sobota – sportovní areál TJ Slavoj Ledenice
soutěž dětí začíná ráno v 8:00 hodin v disciplínách:
štafetový běh s překážkami a požární útok
soutěž dospělých začíná odpoledne ve 13:30 hodin v disciplíně požární útok
občerstvení po celý průběh soutěže zajištěno

 DĚTSKÝ DEN - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI
29. květen – sobota – rybník Horní Jáma – prezence od 6,30 hod.,
závody 7:00 – 11:00 hod.
vyhlášení výsledků 11:30 – 12:00 hod.
od 18:00 hod. posezení u táboráku – opékání buřtů aj. ( u klubovny
MO ČRS – rybník Lazna)

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

 DĚTSKÝ DEN
aneb odpoledne plné zábavy, soutěží a písniček
5. červen – sobota - 15:00 Ledenice - fotbalové hřiště, při nepříznivém počasí sokolovna, pořad je určen především menším dětem

 ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Ledenice

 ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Ledenice

20. květen – čtvrtek – divadelní sál – začátek 17:00 hodin

10. červen – čtvrtek - divadelní sál – začátek 17:00 hod.

PRODÁM DŮM V LEDENICÍCH
Na Zahradách.
tel.: 722 433 826, RK nevolat.

Inzerci přijímáme na e-mail:
kultura@ledenice.cz

květen 2010
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MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

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

„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

ELEKTROINSTALACE
Ó

bytových rozvodů
Ó opravy
Ó servis

instalace – servis – opravy
satelitní techniky

Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA

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

uzávěrka příštího
čísla je
25. května 2010

PETR OS`CATKO BOROVANY
tel. č. 724 028 015 e- mail: oscatko@seznam.cz

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
ZHUŠŤOVÁNÍ VLASŮ
CRAZY MELÍRKY
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE

dle objednání v kadeønictví

Ü

Ü

Prodej vlasové kosmetiky
– péče, styling
Prodej dárkových poukázek
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:

CO NEJDELŠÍ JARNÍ SLEVY
UHLÍ!
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 – 17.00 hod.
sobota 7.00 – 12.00 hod.

OKNO TECHNIK s.r.o., Novohradská 20,
370 01 České Budějovice
Tel./fax: 386 352 243-4|
e-mail: info@oknotechnik.cz, www.oknotechnik.cz

Ó Odborná příprava a realizace v programu Zelená úsporám
Ó Odborný dodavatel v programu Zelená úsporám
Ó Zajistíme kompletně projekty i žádosti
Ó Zateplíme Vám dům - úspora cca 1/3 při zateplení domu
Ó Dodávka a montáž plastových a dřevěných oken a dveří
Ó Provádíme zateplení rodinných domů
Ó Provádíme kompletní rekonstrukce střech

www.tiskarna-java.cz

Ó Certifikáty ISO
Ó Garážová vrata, střešní okna …

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.

