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Zdarma

STAVĚNÍ MÁJKY
Letos již potřetí připravují místní rybáři na
30. dubna stavění májky. Tento zvyk patří
k Ledenicím dlouhá léta a kromě hlavní májky
u Horní Jámy můžete při podvečerní procházce vidět, jak se vztyčují další menší májky na
soukromých pozemcích. Ke stavění májek
také patří pálení čarodějnic, kterého se ujalo
Mateřské centrum Ledňáček Ledenice a při
zapálení hlavního ohně u Horní Jámy vždy
předvede svůj program. Ohně nesmí chybět
ani u menších májek a tak jsou Ledenice
30. dubna provoněny nejen kvetoucími jabloněmi, ale z Hradu se nese vůně grilovaných
kuřat, z "Dolejšáku" pečeného prasátka, ze
Zahrad voní jehňátko a od Jámy téměř vše již
zmíněné.
Samozřejmě, že přilehlé osady Ledenic se
nedají zahanbit a každá má svou májku postavenou přímo na návsi a je to událost, které se
účastní téměř všichni obyvatelé od dětí školou
povinných až po babičky a dědečky.
(J.K.)

A proč se vlastně májky
(nebo máje) staví?
Jedná se o velmi starou tradici známou především z Jižních Čech a Slovácka. Tato tradice se udržela do dnešní doby a tak se ještě dnes
vypravují svobodní chlapci do lesa, aby tu
usekli co nejvyšší a nejkrásnější strom a udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční
symbol jara. Májovým stromem může být
podle místních zvyků smrček, jedlička, nebo

borovice. Chlapci strom oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky.
Celou noc pak májku bedlivě hlídají, protože
její ztráta by znamenala velkou ostudu. Podle
tradice si sousední chasa navzájem snažila
májový strom podřezat. Pro toho, komu se to
povedlo, to znamenalo velkou slávu a pro chasu, která si strom neuhlídala, to byla veliká potupa.
Známé jsou tradiční jarní studentské slavnosti - majálesy, které navazovaly na prvomájový den.
1. května nad ránem bylo v některých místech zvykem vysypat tzv. “chodníčky lásky”.
Tyto chodníčky byly od domu chlapce k domu
jeho vyvolené a znamenaly vyjádření lásky
mezi nimi a předzvěst dalších událostí.
Podle tradice se říká, že dívka na prvního
máje nepolíbená do roka uschne. Líbat se má
pod rozkvetlým stromem, nejlépe jabloní.

Pálení čarodějnic
se podle lidových tradic váže k Filipojakubské nebo také Valpružině noci z 30. dubna
na 1. května, která je prý jednou z magických
nocí, kdy mají zlé síly větší moc než jindy.
Podle tradice se říká, že o půlnoci před sv.
Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly moc
škodit lidem, se daly nalézt četné poklady.
Aby se hledající před silami bránil, musel mít
při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu, hostii
a další předměty. Lidé dříve věřili, že v povětří
poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na

Nejdůležitější událost dne – bezchybné vztyčení májky

sabat. Odtud název pálení čarodějnic. Před
tímto sabatem se čarodějnice natíraly kouzelnými mastmi, díky nimž mohly létat. Na
ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených
místech pálily ohně, které jsou v některých
krajích velmi starého původu. Postupem doby
se z výročních ohňů stalo pálení čarodějnic mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do
výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří.
V dnešní době je pálení čarodějnic spojováno s pořádáním zábav, koncertů, lidových
veselic. Nechybí lidová jídla, pivo, slivovice.
Pálení čarodějnic má dnes význam jako vítání
jara a zahájení jarní turistické sezony.
Zdroj: http://www.predpis.cz/

POZVÁNKA NA MÁJKU
30. 4. 2008 středa
začátek v 16.00 hod.
Pořádá místní organizace Českého
rybářského svazu ve spolupráci
s městysem Ledenice u Horní Jámy
Program:
• pálení čarodějnic
• vystoupení MC Ledňáček
• vystoupení ledenických
amatérských kapel
• pěveckého sboru apod.
Pro návštěvníky je připraveno
bohaté občerstvení.
MC Ledňáček - příprava na pálení čarodějnic
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 5. března 2008
Rada městyse jmenuje:
 Ing. Lenku Bicerovou členkou komise na
posuzování žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení místo členky Moniky Borovkové
Rada městyse zrušila:
 usnesení Rady obce č. 91 ze dne 12.3.2003
o úhradách za užívání internetu veřejností
v Místní knihovně v Ledenicích
Rada městyse schválila:
 od 1.1.2008 na základě knihovního zákona
č. 257/2001 Sb. tyto platby za užívání veřejného internetu v Místní knihovně Ledenice:
– 10,- Kč/hod. pro žáky ZŠ, ZUŠ a MŠ a
studenty s trvalým pobytem v Ledenicích
– 30,- Kč/hod. ostatní
– zdarma evidovaní čtenáři Místní knihovny Ledenice
 proplacení faktury za provoz lékařské služby první pomoci v Trhových Svinech za období leden-prosinec 2007 dle předloženého
vyúčtování v částce 6.463,- Kč. (Počet ošetřených pacientů v Ledenicích v r. 2007 celkem 40, příspěvek městyse Ledenice činí
cca 162,- Kč/na jednoho pacienta)
 nákup použitého dodávkového automobilu
VW transportér valník pro potřeby údržby
městyse Ledenice v ceně cca 260.000,- Kč a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
 pronájem části pozemku v k.ú. Ledenice
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č. 373/1 o výměře 269 m za účelem užívání
pozemku jako zahrádka panu Petru Borovkovi za smluvní cenu

CO VÁS ZAJÍMÁ?
Pane starosto, na čem se pracuje v ulici
Na Vrchách?
V současné době zde probíhá výstavba kanalizačního a vodovodního řadu. Práce by
měly být dokončeny v měsíci dubnu a to včetně zaasfaltování komunikace.
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Rada městyse vzala na vědomí:
 vyúčtování IX. reprezentačního plesu městyse Ledenice a TJ Sokol Ledenice ze dne
9.2.2008 dle přílohy zápisu
 informace Magistrátu města Č.Budějovice
o dotačním programu pro rok 2008 „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
 informace o dotačních titulech v roce 2008
vyhlášených SFŽP v operačním programu
životního prostředí

Rada městyse stanovila:
 částku 210,- Kč/hod. na úhradu nájemného
odpovídajícího nákladům za provozní režii
v sokolovně na rok 2008

Rada městyse projednala:
 písemnou nabídku spoluvlastníků pozemku
parc.č. 982/4 v k.ú. Zaliny na prodej pozemku do vlastnictví městyse Ledenice a pověřuje starostu dalším jednáním se spoluvlastníky za jakých podmínek bude prodej
uskutečněn
 žádost vlastníků nemovitostí v Sokolské
ulici o vyřešení havarijní situace kanalizačního řadu v ulici Sokolská. Havarijní stav
byl zjištěn na základě technického šetření a
posudku vodohospodářské firmy 1.JVS a.s.
Č. Budějovice.

Rada městyse pověřuje:
 zmocněného člena zastupitelstva městyse a
předsedu komise výstavby a územního plánování pana Jiřího Benedu spolupracovat
s pořizovatelem územní plánovací dokumentace na vytipování částí území pro případné změny ÚPD

Rada městyse pověřuje:
 starostu zajistit zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového kanalizačního a vodovodního řadu v ulici Sokolská
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 19. března 2008
Rada městyse doporučuje:
 zastupitelstvu městyse schválit výkup pozemku parc.č. 982/4 v k.ú. Zaliny od spoluvlastníků Pavla Viktory, Stanislava Bláhy a
Jaroslava Klečky za smluvní cenu a za podmínky, že na náklady městyse Ledenice
bude realizováno pouze vybudování hlavního vodovodního řadu na uvedeném pozemku
Rada městyse schválila:
 dohodu podílových spoluvlastníků o užívání sokolovny s TJ Sokol na dobu určitou do
31.3.2009
V souvislosti s touto stavbou prosím majitele všech okolních nemovitostí o trpělivost a
shovívavost.
Obyvatelé Ledenic se stále častěji na Vás i
členy Rady městyse Ledenic obracejí s dotazy
ohledně provozování herna barů v Ledenicích. Co k tomuto aktuálnímu tématu čtenářům můžete sdělit?
Tato záležitost není
problémem pouze Ledenic,
ale všech měst a obcí v celé
České republice, kde se výherní automaty provozují,
buďto v restauracích, herna
barech nebo podobných
zařízeních.
Výherní hrací automaty
zakazuje zákon umisťovat
do školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní
péče, budov státních orgá-

Rada městyse projednala:
 žádosti spolků a organizací o příspěvky
z rozpočtu městyse Ledenice na rok 2008 a
schválila výše příspěvků na rok 2008 dle přílohy zápisu. Celková výše příspěvků činí
222.200,- Kč. Tyto příspěvky budou vyúčtovány příjemci příspěvků v souladu s platnými zásadami schválenými Radou městyse

Rada městyse schválila:
 zapůjčení stanu od Sdružení Růže na akci
stavění májky ve výši do 10.000,- Kč
 zápis do kroniky městyse Ledenice za rok
2007 sepsaný kronikářem Jiřím Cukrem se
všemi doplňky a připomínkami členů Rady
a schválila odměnu za zpracování územně
analytických podkladů pro městys Ledenice ve výši 3.000,- Kč
 dodatek č. 3 nájemní smlouvy s Růžov a.s.
Borovany ze dne 8.7.2003 jímž se mění rozsah pronajatých pozemků - výměra celkem
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36 029 m

P O Z V Á N K A
na

IX. veřejné zasedání
Zastupitelstva
městyse Ledenice
středa 7. května 2008
od 18.00 hod.
zasedací místnost radnice
v Ledenicích.

nů a církví a v jejich přímém sousedství.
Města a obce mohou obecně závaznou vyhláškou stanovit okruh vzdálenosti max. do
100 m od těchto budov, kde nesmějí být výherní hrací automaty provozovány. Kvůli nejasnému výkladu neurčitého právního pojmu
„sousedství“ a určení 100 m vzdálenosti vzniká řada nejasností a protichůdných názorů.
Nejen z tohoto důvodu, ale i pro další nejasnosti při provozování výherních automatů připravuje Svaz měst a obcí novelu současného
zákona o loteriích, která se mimo jiné bude týkat i podmínek provozování herna barů a podobných zařízení.
Jakmile bude tato novela schválena a nabyde účinnosti, je Zastupitelstvo městyse Ledenice připraveno přijmout obecně závaznou
vyhlášku, která bude upravovat provoz výherních hracích automatů na území městyse Ledenice dle připravované novely.
Pane starosto, děkuji za rozhovor
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KRONIKA ŽIVOTA
Gratulujeme k jubileu:
70 let oslaví:
Antonín Rys z Ledenic
75 let oslaví
Věra Poláčková z Ledenic
80 let oslaví
Jaroslav Krofika z Ledenic
Jaroslava Hrdinová z Ledenic
82 let oslaví
Jaroslava Bílková z Ledenic
85 let oslaví
Jiřina Pobříslová z Ledenic
86 let oslaví
Karel Paul z Ledenic
93 let oslaví
Marie Krejčová z Ledenic
V březnu jsme se rozloučili:
s panem Janem Dvořákem ze Zborova,
zemřel ve věku 72 let.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Borovany – Ledenice
1) V měsíci dubnu máme úrodných jubilejních dnů více. Z ledenických členů ZO
oslaví své krásné 65. narozeniny paní Miloslava Rysová společně se svým manželem Antonínem Rysem, který oslaví 70. narozeniny.
Ze Zborova 65. narozeniny bude jistě v rodině slavit též paní Marie Dvořáková. Paní
Věra Havelová z Ledenic oslaví rovněž 65.
narozeniny. Všem členům k životnímu jubileu
přejeme: hodně zdraví, štěstí, pohody a elánu.
Ať se stále dobře máte, s námi se rádi setkáváte.
členové ZO SPCCH
2) Výroční členská schůze ZO SPCCH
se koná 10. dubna od 14,00 v klubovně Podzámčí Borovany. Hostem bude člen OV SPCCH.
Volba výboru ZO. K poslechu i tanečku nám
zahraje člen pan Jan Mareš.
srdečně zveme všechny členy
3) Zveme občany a příznivce heligonek
do hasičárny Borovany na „setkání heligonkářů“.V sobotu 26. dubna od 14. hodin. Členové
ZO připraví tombolu a členky napečou domácí
pečivo ke kávě. Vstupné 50,- Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu.
výbor ZO SPCCH
4) V únoru jsme navštívili společně s občany z Borovan, Vrcova a Ledenic v Č.B. divadelní představení „Čardášová princezna“.
Hodnoceno bylo všemi kladně. Děkujeme MěÚ
Borovany za příspěvek na dopravu do divadla.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Sběr šatstva, hraček a domácích potřeb pro
humanitární účely se uskuteční v pátek
18. dubna 2008 od 15.00 do 18.00 hod. a
v sobotu 19. dubna od 9.00 do 11.00 hod.,
vždy na faře.

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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Městys pečuje o stromy
V první čtvrtině roku 2008 investoval městys Ledenice nemalé finanční prostředky do
neodkladného prořezu vzrostlých stromů a pokácení několika nebezpečných a nemocných
dřevin. Veškeré práce byly schváleny a povoleny Komisí životního prostředí a lesního hospodářství při ÚM Ledenice a poražené stromy
jsou postupně nahrazovány novou výsadbou.
Dne 13. února byly pokáceny dvě vrby a jeden
smrk v zahradě u mateřské školy, které
ohrožovaly jak děti,
tak sousední obytné
domy a navíc jejich
zdravotní stav nebyl
ideální. Ve středu 19.
března se k zemi poroučely tři statné
smrky ve farské zahradě, které byly napadeny kůrovcem,
usychaly a hrozilo, že
nakazí i okolní stromy. Prořezání nebezpečných větví, které
již nejednou ohrozily
kolemjdoucí, se dočkala také vrba na břehu rybníka Lazna
(u modelářské bou-

Co je CZECH POINT?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy CZECH POINT je projektem, který má za úkol redukovat přílišnou
byrokracii ve vztahu občan / firma – veřejná
správa.
V rámci tohoto projektu je snaha soustředit
na jedno místo agendy, které vyžadují práci
s písemnými dokumenty – ať už převodem
elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i do budoucna převodem písemného dokumentu do podoby
elektronické (elektronizace dokumentů). Tento projekt přináší občanovi značné ulehčení
komunikace se státem.
V současnosti lze získat na všech vytvořených pracovištích ČR – označených logem
CZECH POINT a nově od konce února 2008 i
na stavebním a matričním v úřadě v Ledenicích na počkání ověřené výpisy – výstupy
z centrálních registrů a to z:
– Katastru nemovitostí /za první stránku
100,- Kč a za každou další str. 50,-Kč/
– Obchodního rejstříku /za první str.
100,-Kč a za každou další str. 50,-Kč/
– Živnostenského rejstříku /za první str.
100,-Kč a za každou další str. 50,-Kč/
– Rejstříku trestů /za 50,-Kč/.
K získání ověřeného výpisu z veřejných
evidencí je žadatel pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

dy). Počátkem března provedla odborná firma
na několika místech v Ledenicích a Zborově
za pomoci jednoduché plošiny s úctyhodným
dosahem (viz foto) prořez několika urostlých
stromů (lípy u kostela, duby u školního pavilonu, lípy ve Zdržku atd.), aby nedocházelo k padání větví na veřejně přístupná místa a hlavně
procházející osoby.
Za ÚM Ledenice Jiří Cukr

Katastr nemovitostí – předložit název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Obchodní rejstřík – předložit IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – předložit IČ podnikatele / fyzické osoby
Rejstřík trestů – jedná se o výpis z neveřejné
evidence. Pro vydání ověřeného výstupu je
nutno předložit platný občanský průkaz nebo
cestovní pas. Tento výpis z RT je možné vydat
i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a mají přidělené
rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT
v zastoupení, musí doložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu a svoji totožnost
Jana Havlová - matrika

MATEŘSKÉ
CENTRUM
LEDŇÁČEK

MC LEDŇÁČEK POŘÁDÁ

Jarní bazárek
v sále U Králů
Čtvrtek 10. duben
15 – 18 hodin – příjem zboží k prodeji
Pátek 11. duben
9 – 18 hodin – prodej
Sobota 12. duben
8 – 11 hodin – prodej
13 – 14 hodin – výdej peněz
a neprodaného zboží
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MATEŘSKÉ
CENTRUM
LEDŇÁČEK

PROGRAM NA DUBEN
Otevírací doba: pondělí: 16.30 – 18.00 hod.
čtvrtek: 10.00 – 12.00 hod.
Ó Čt – 3.4. Tvoření z papíru – domeček
Ó Po – 7.4. Já malý muzikant
Ó Čt – 10.4. Hrátky pro nejmenší
Ó Po – 14.4. Příprava na čarodějnice
S písničkou a tanečkem
Ó Čt – 17.4. Výroba čarodějnic
Ó Po – 20.4. Příprava na čarodějnice
Já malý muzikant
Ó Čt – 24.4. Hrátky pro nejmenší
Ó Po – 28.4. Příprava na čarodějnice
S písničkou a tanečkem
MC Ledňáček, tel. 728 889 616,
mclednacek@seznam.cz,
http://rodina.cz/lednacek

IX. ročník střelecké soutěže „O putovní pohár Ledenic“
V březnu proběhla tradiční střelecká soutěž. Celkový počet účastníků se vyšplhal již na
číslo103.
Nečekaně stylem „přišel jsem, viděl jsem,
zvítězil jsem“ si putovní pohár vystřílel Radek
Hůrka, který tak všem letitým a pravidelným
závodníkům dokonale vyrazil dech.
Jako vždy patří veliký dík členům SDH Ledenice, kteří nám vydatně pomáhají s organizací soutěže, Jitce a Pavlu Tomandlovým za
zajištění občerstvení pro vyprahlé závodníky,
panu Pavlu Vaňkovi za rozhodcování celé
soutěže i všem členům komise pro mládež,
kteří se na soutěži podílejí.
Již teď se těšíme na jubilejní desátý ročník.

Slavoj Ledenice
oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
V březnu jsme odehráli utkání s mužstvem Trhových Svinů
2:2, Neplachovem 1:0
a Zliví 2:4. 29. března
začínáme jarní odvety
v Nemanicích. Mužstvo mužů je připraveno vybojovat vytoužený postup do vyšší
soutěže,i když to bude hodně náročné jaro. Favoritem určitě i nadále zůstává tým Borovan,
který má před jarními odvetami tříbodový náskok.
Zdeněk Vitoušek

Poděkování
TJ Slavoj a TJ Sokol děkují všem sponzorům, kteří přispěli věcnou cenou do tomboly
sportovního plesu, konaného 8. března 2008.
Dne 13. března se ve společenské místnosti
domu s pečovatelskou službou uskutečnila beseda s Jiřím Cukrem, autorem knihy Netradiční turistické cíle Českobudějovicka, spojená
s autogramiádou. Na besedu s ledenickým rodákem a kronikářem našeho městyse přišlo téměř 30 čtenářů, kteří se od autora dozvěděli
ještě o něco víc, než se vešlo do knihy.
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Vítěz IX. ročníku střelecké soutěže O putovní pohár
Ledenic Radek Hůrka

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
kategorie A – děti do 9-ti let,
celkem 16 soutěžících
1. Jaroslav Šesták Ledenice
2. Marek Volf Ledenice
3. Jan Votruba Ledenice
kategorie B – děti do 12-ti let,
celkem 20 soutěžících
1. Tomáš Kříž Ledenice
2. Karel Veselý Ledenice
3. Milan Tůma Zborov
kategorie C – mládež do 15-ti let,
celkem 12 soutěžících
1. Zuzana Hoštičková Ledenice
2. Tomáš Ambrož Dvorec
3. Hana Bušková Ledenice
kategorie D – ženy nad 15 let,
celkem 27 soutěžících
1. Jaroslava Křížová Ledenice
2. Kateřina Kučerová Ledenice
3. Alena Pokorná Ledenice
kategorie E – muži nad 15 let,
celkem 28 soutěžících
1. Radek Hůrka Ledenice
2. Karel Kolouch Ledenice
3. Tomáš Kříž Ledenice
za komisi pro mládež kulturu a sport při ÚM
v Ledenicích
J.K.

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH POŘADŮ

Ó 9.

4. 2008 – středa
Velikonoční koncert žáků ZŠ,
ZUŠ A MŠ Ledenice

divadelní sál
začátek v 17 hod.
vstupné dobrovolné

Ó 12.

4. 2008 – sobota
Swingový festival
„Spring Swing Ledenice“

Po loňském, dle hlasů účastníků vydařeném,
rockovém festivalu LED&ICE, Vás co nejsrdečněji zveme na jarní posezení příznivců a
milovníků Jazzu a Swingu, starších i novějších skladeb v různém podání a aranžmá od
klasického jazzu v podání String tria, přes
zvuk „Big Bendu“ současných i bývalých
žáku ZUŠ Piaristické náměstí Č. Budějovice
po country folkové pojetí kapely Bárka až po
neskutečný nářez v podání Old party Senior
Swing Bandu vynikajících muzikantů okolo
legendy jihočeské muziky Václava Hlaváče.
Večer bude zakončen jam sessionem těch, kteří mají tuto hudbu rádi.
Sál U Králů Ledenice
Začátek: 17 hod.
Předprodej vstupenek v prodejně Hračky–drogerie u paní Bc. Jaroslavy Žaludové od 31.3.
Srdečně zvou pořadatelé

Ó 20.

4. 2008 – neděle
JÍZDA ZRUČNOSTI
NA KOLE

Pořádají hasiči Ledenice a ZŠ Ledenice
Školní ulice
Začátek ve 13.00 hod.
Závodit se bude v oddělených věkových
kategoriích:
• od 5 do 11 let včetně
• od 12 do 15 let včetně
• od 16 let
Přijeďte na kole, zúčastněte se a vyzkoušejte si vaše znalosti a umění při ovládání kola
/převoz kelímku s vodou, jízda po prkně,
podjezd laťky, jízda v osmičce, houpačka a
další/
Srdečně zvou pořadatelé

Připravujeme na květen
Ó 10.5.2008 – sobota
Memoriál Fr. Janáčka – hasičská soutěž

Ó 11.5.2008 – neděle
Den matek – divadelní sál – 14 hod.

Ó 17.5.2008 – sobota
Krajský přebor lodních modelářů
– rybník Lazna

Ó 31.5.2008 – sobota
Dětské rybářské závody – rybník Lazna

Ó 31.5.2008 – sobota
Jízda pro Růži
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MANDA LEDENICE
prodej všech druhů písků, drtí,
možno i s dopravou

OD 17. BŘEZNA
CO NEJDELŠÍ

JARNÍ SLEVY UHLÍ!

UHELNÉ SKLADY
LEDENICE NABÍZEJÍ:
· kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných

pánví BÍLINA – LEDVICE do Ledenic
zaplachtovanými kamiony
· hnědé uhlí
· brikety
· rozvoz uhlí zdarma při množství nad 15q

Rozvoz uhlí zdarma dle Vašich
požadavků našimi auty

Nabízíme:
uhlí hnědé, černé, brikety,
koks
Pásovým dopravníkem Vám uhlí složíme
přímo do sklepa nebo na jakékoliv
Vámi určené místo
Nedřete se zbytečně, nechte těžkou
práci se skládáním uhlí na nás.
Rychle, čistě a bez námahy.

NOVĚ PRODEJ PÍSKU
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7 – 16 hod.
sobotní prodej a rozvoz 7 – 12 hod.
Manda Antonín, Ledenice 515, PSČ 373 11
tel.: 387 995 427, 607 100 980

Na Vaše objednávky se těšíme na telefonu:
387 981 235
720 422 144
Objednávky a rozvozy uhlí
Po – SO 7.00 – 15.00 hod.
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KRUH PŘÁTEL HUDBY PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH – 33. KONCERTNÍ SEZÓNA 2007-2008

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!

244. hudební večer

instrumental tandem

·

KOUPÍM DOMEK, CHALUPU NEBO BYT
Tel. č. 722 618 912

Libor Janeček – kytara, Petr Zámečník – akordeon

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

Kulturní dům Trhové Sviny – středa 16. dubna 2008 v 19.00 hodin
Vstupné: dospělí 120 Kč, studenti a důchodci 60 Kč, děti zdarma
Předprodej vstupenek:
ZUŠ Trhové Sviny, Sokolská 1052

ROUSEK

Odjezd autobusů:
Ledenice 18.15 – Borovany 18.30 hod., Kaplice 18.00 – Besednice 18.15 hod.
Nové Hrady 18.00 – Horní Stropnice 18.15 hod.

Tel. č. 608 761 236
Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů.
„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

CA Ing. Jitka Šafratová,
Na Zahradách 495,
373 11 Ledenice
·

Pobytové, poznávací, sportovní zájezdy
– slevy za včasný nákup
·

Bad Fussing 600,- Kč
(vstup + doprava), +14 Kč pojištění

mobil: 602 96 94 92
e-mail: ck–safratova@vol.cz
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 920 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

