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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

!!! POZOR !!!

Zapište si do diáře…

30. 6. končí splatnost místních poplatků
za odvoz odpadu a poplatku ze psů

Sobota 6. 6. od 9
KRAJSKÝ PŘEBOR
LODNÍCH MODELÁŘŮ
Sobota 13. 6. od 15
DĚTSKÝ DEN VE ZBOROVĚ
Úterý 16. 6. od 17
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ
LEDENICE
Sobota 20. červen od 9
BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO DĚTI
Neděle 21. 6. od 13,30
OSLAVA VÝROČÍ 85 LET
OD ZALOŽENÍ
VLASTENECKO-DOBROČINNÁ
OBEC BARÁČNICKÁ
VITORAZ LEDENICE
Neděle 21. 6. od 14
KURZ PODMALBY NA SKLO
- Ohrazeníčko
Sobota 27. 6. od 10
SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL
ZALIN A OSLAVA
60. VÝROČÍ OTEVŘENÍ
KULTURNÍHO DOMU

Připomínám, že poplatníkem je každá
osoba, která má na území městysu
trvalý pobyt.
Pokud nebude poplatek uhrazen včas,
hrozí dlužníkovi navýšení poplatku až na
trojnásobek, případně pak daňová exekuce podle § 175 daňového řádu.
Úhradu je možno provést v hotovosti v pokladně úřadu, na základě zaslané
složenky nebo bezhotovostním převodem na účet městyse.
Bližší info na tel. 389 604 753 nebo na uctarna@ou.ledenice.cz.

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání rady městyse ze dne 29. 4.
Rada městyse schválila:
 vyrovnaný rozpočet ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice na rok 2015, který je tvořen finančním
plánem rozpočtu (městys Ledenice)
. . . . . . . . . . . . . . . 4.093.500 Kč
finančním plánem rozpočtu (státní rozpočet)
. . . . . . . . . . . . . . 13.673.000 Kč.
 zadání zakázky malého rozsahu včetně výběrového řízení na stavební práce „Ledenice – vrt ZHV-4, Zborov“ (průzkumné vrtné
práce pro vybudování jímacího vrtu, který
bude doplňovat v dodávce vody dříve vyhloubený vrt HZV-3)
Rada městyse jmenuje členy hodnotící komise pro výběr uchazečů v tomto složení:
Ing. Michal Vazač – předseda
Ing. Josef Hronek – náhradník
Jiří Beneda – člen
Mgr. Vladislav Šesták – náhradník
Hana Tůmová – členka
JUDr. Jaroslava Langová náhradnice
 pronájem části pozemku parc. č. 3845/4
2
o výměře 15 m ve sportovním areálu v Ledenicích softbalovému klubu Žraloci Ledenice za účelem umístění montované garáže.
Doba pronájmu na dobu určitou 10 let od 1.
5. 2015. Cena pronájmu 1 Kč/rok.
 ukončení nájmu bytu č. 61/D v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích dohodou
k 30. 4. 2015 na žádost nájemce paní Jany
Papouškové. Rada městyse projednala podané žádosti o dvoupokojový byt v Domě

s pečovatelskou službou v Ledenicích a zatím nerozhodla o novém nájemci.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku městyse Ledenice parc. č. 1221/4 v k. ú. Ledenice s E.ON
Distribuce, a. s. pro stavbu „Ledenice,
K 1221/2 Vítovec – úprava NN“, za jednorázovou smluvní úhradu za omezení vlastnického práva ve výši 14.600 Kč bez DPH.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku městyse Ledenice parc. č. 4638/11 v k. ú. Ledenice s E.ON
Distribuce, a. s. pro stavbu „Ledenice,
K 1618/11, Fyrbach – úprava NN“, za jednorázovou smluvní úhradu za omezení vlastnického práva ve výši 500 Kč bez DPH.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou dvoudenní akci „křtiny“, žadateli Jaromíru Holubovi za těchto podmínek:
− termín akce 16.-17. 5. 2015
(sobota + neděle)
− úhrada plateb včetně kauce dle platného
ceníku městyse Ledenice,
− předání zapůjčených prostor včetně kuchyňky a baru správci kulturního zařízení do 18. 5. 2015.
Rada městyse neschválila:
 paní Janě Herrmannové návrh splátkového
kalendáře na splátky soudních výloh (nákladů soudního řízení) dle Rozsudku Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 25. 2.
2015 č. j. 10A 60/2014 – 51.

Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 13. května
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 rezignaci Jaroslava Klečky st. na funkci
člena Osadního výboru Zaliny a zvolilo do
funkce člena Osadního výboru Zaliny Mgr.
Slavomíra Vaňka, kterého do této funkce
doporučil Osadní výbor Zaliny.
 zrušení výběrového řízení zadaného usnesením č. 67 dne 4. 3. 2015 na pořízení ojetého traktoru pro údržbu městyse Ledenice,
do kterého se nepřihlásil žádný uchazeč.
Zastupitelstvo projednalo:
 závěrečný účet městyse Ledenice za rok
2014 a souhlasí s celoročním hospodařením
městyse Ledenice za rok 2014 dle ustanovení § 17 odst. 7 písm.a) zákona č.
250/2000 Sb. a to bez výhrad.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
 závěrečný účet městyse Ledenice za rok
2014 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ledenice za rok
2014 od Krajského úřadu Č. Budějovice,
oddělení přezkumu hospodaření, jehož prapokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 4
covníci provedli přezkum ve dnech 20.–22.
10. 2014 a ve dnech 9.–10. 2. 2015. Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Ledenice byly zjištěny chyby a nedostatky,
které byly napraveny, a při konečném přezkumu hospodaření byla zjištěna chyba,
která byla napravena přijetím usnesení zastupitelstva č. 56 dne 4. 3. 2015. Na základě
tohoto usnesení byla starostou městyse podepsána se spolkem Žraloci Ledenice z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu
sportu ve výši 600.000 Kč dne 9. 3. 2015
Zastupitelstvo schválilo:
 roční účetní závěrku městyse Ledenice za
rok 2014 na základě doporučení Finančního
výboru zastupitelstva městyse Ledenice, jehož zasedání se uskutečnilo dne 28. 4. 2015.
 vyřazení majetku z inventarizace městyse
Ledenice dle seznamu uvedeného v příloze.
 odprodej železného nepotřebného kontejneru typ KZA 14 iv. číslo 2800073 umístěného ve sběrovém dvoře v Ledenicích za
minimální cenu 6.000 Kč. V případě, že se
městysu Ledenice nepodaří do 30. 6. 2015
tento kontejner odprodat případnému zájemci ani za uvedenou min. cenu, souhlasí
zastupitelstvo městyse s tím, že bude kontejner odvezen do sběru za cenu kovového
šrotu.
 v souladu s usnesením č. 54 ze dne 4. 3.
2015 „Smlouvu o poskytnutí dotace na podporu sportu“ ve výši 2.750.000 Kč spolku
Žraloci Ledenice z.s., IČ 22727477, se sídlem Na Oborách 627, 373 11 Ledenice, ve
znění dle přílohy zápisu, které bude před
podpisem smlouvy doplněno o povinnosti
příjemce dotace v případě, že by došlo
k přeměně nebo zániku právnické osoby,
která je příjemcem dotace, před termínem
uvedeným v čl. IV. odst. 1) této smlouvy.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
 zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na pořízení traktoru pro potřeby údržby městyse Ledenice a jmenovalo členy hodnotící komise pro výběr uchazečů v tomto
složení:
1. Jiří Beneda – předseda
Mgr. Miroslav Franěk – náhradník
2. Ing. Michal Vazač – člen
Ing. Josef Hronek – náhradník
3. Radek Hůrka – člen
Jiří Kopecký – náhradník
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede firma IN-AL Kájov na základě příkazní smlouvy.
 zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na stavbu „Vrt ZHV 3 Zborov“ a jmenovalo členy hodnotící komise pro výběr
uchazečů v tomto složení:
1. Ing. Michal Vazač – předseda
Ing. Josef Hronek – náhradník
2. Jaroslav Tůma – člen
Hana Tůmová – náhradnice
3. Václav Voharčík – člen









JUDr. Jaroslava Langová – náhradnice
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede firma IN-AL Kájov na základě příkazní smlouvy.
zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na stavbu „Ledenice – retenční nádrž
Hradský“ a jmenovalo členy hodnotící komise pro výběr uchazečů v tomto složení:
1. Jiří Beneda – předseda
Mgr. Jiří Cukr – náhradník
2. Mgr. Miroslav Franěk – člen
Mgr. Vladislav Šesták – náhradník
3. Ing. Jaroslav Vlášek – člen
PharmDr. Hana Doleželová – náhradnice
4. Ing. Michal Vazač – člen
Ing. Josef Hronek – náhradník
5. Radek Hůrka – člen
Jiří Hinterhölz – náhradník
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede firma Stavební poradna s. r. o.,
České Budějovice na základě příkazní
smlouvy, která je přílohou zápisu.
zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na akci „Oprava povrchu místní komunikace Zborov“ a jmenovalo členy hodnotící komise pro výběr uchazečů v tomto
složení:
1. Ing. Michal Vazač - předseda
Václav Voharčík – náhradník
2. Jaroslav Tůma - člen
Ing. Jaroslav Vlášek – náhradník
3. Mgr. Jiří Cukr – člen
Jiří Beneda – náhradník
zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na akci „Opravy místních komunikací v k. ú. Ledenice, Ohrazení a Zaliny“ a
jmenovalo členy hodnotící komise pro výběr uchazečů v tomto složení:
1. Jiří Beneda – předseda
Ing. Michal Vazač – náhradník
2. Hana Tůmová – členka
JUDr. Jaroslava Langová – náhradnice
3. Pavel Viktora – člen
Jiří Viktora – náhradník
výkup pozemků v k. ú. Ohrazení od vlastníka Františka Padrty ml.:
− parc. č. KN 1281/9 o výměře 1282 m2
oddělené geometrickým plánem č. 1852/2015 z PK 1281 díl 1 pro výstavbu ka-
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nalizace a ČOV Ohrazení za cenu
2
30 Kč/m ,
− parc. č. KN 1281/11 o výměře 150 m2
oddělené geometrickým plánem č. 18812/2015 z PK 1281 díl 1 pro technickou
2
vybavenost obce za cenu 30 Kč/m .
 prodej pozemku parc. č. KN 4633/7 (zahra2
da) o výměře 150 m v k. ú. Ledenice žadatelům Ivetě Pejšové a Martinu Pejšovi za
2
cenu 250 Kč/m .Prodej pozemku je osvobozen od DPH.
 prodej části pozemku parc.č. KN 3714/49
(ostatní plocha/ostatní komunikace) o vý2
měře 50 m v k. ú. Ledenice, oddělené
geometrickým plánem žadatelům Janu Horáčkovi ml. a Aleně Horáčkové za cenu
2
160 Kč/m . Prodej pozemku je osvobozen
od DPH.
 uzavření smlouvy s Pavlínou Stejskalovou
a Martinem Vítovcem o bezplatném zániku
služebnosti pozemků na pozemcích parc. č.
1210/2, 1190/1, 1221/2 a 1222 v k . ú. Ledenice, náhradou za zřízení služebnosti na
nově oddělených parcelách parc. č. 1221/5,
1210/3 a 1190/4 vedené na LV č. 1555 pro
obec a katastrální území Ledenice oddělené
geometrickým plánem č. 1382-66/2014.
Zastupitelstvo odložilo:
 rozhodnutí o prodeji pozemků v k. ú. Ledenice:
− parc. č. st. 784 o výměře 14 m2 (zastavěná plocha/nádvoří),
− parc. č. 3900/3 o výměře 56 m2 (ostatní
plocha/manipulační plocha) žadateli
Ledenický nábytek, výrobní družstvo
Ledenice a pověřují starostu jednáním
se zástupcem Ledenický nábytek v. d.
o možné směně pozemků v k. ú. Ledenice.
Zastupitelstvo projednalo:
 požadavek Jaroslava Králíka na snížení
prodejní ceny za pozemek parc .č. st. 671
2
o výměře 46 m v k. ú. Ledenice a
− zrušilo usnesení zastupitelstva č. 75 ze
dne 4. 3. 2015,
− schválilo prodej pozemku v k. ú. Ledenice žadatelům Jaroslavu Králíkovi a Haně
Králíkové parc.č. KN st. 671 (zastavěná
plocha/nádvoří) pozemek pod stavbou
bez č. p./č. e. (jiná stavba) o výměře 46
2
2
m za cenu 150 Kč/m . Prodej je osvobozen od DPH.

¢ ČTYŘI OTÁZKY PRO ZASTUPITELE
1.
2.
3.
4.
¡

Proč jste se rozhodl kandidovat do Zastupitelstva městyse Ledenice?
Co byste chtěl občanům nabídnout mimo plnění volebního programu vašeho sdružení?
Jaká oblast v řízení obce je Vám nebližší? Které problematice byste se rád věnoval?
Máte na Ledenicku nějaké své oblíbené místo? Proč?
Jaroslav Tůma, 47 let,
bydliště Zborov, ženatý, dvě děti, člen zastupitelstva od roku 2010
1. Je to již druhé volební období, kdy jsem byl zvolen do zastupitelstva. Můj důvod
proč kandidovat byl jasný: udělat něco navíc pro obec, ve které žiji a nejen přihlížet.
2. Volební program je jasný, schválený atd. Mimo něj bych rád zjednodušil a polidštil takové ty obyčejné úkony a ostatní každodenní starosti.
3. Nejsem úředník, nejsem ekonom, jsem praktik a hlavu mám čistou a otevřenou.
Myslím, že nám všem chybí takové to „vesnické myšlení“ - přímé a rovné.
pokračování na str. 3
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Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů v Zalinech
ve spolupráci s městysem Ledenice

pořádá v sobotu 27. června 2015

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL ZALIN
Vlastenecko-dobročinná
obec baráčníků „Vitoraz“
v Ledenicích Vás srdečně zve na oslavu

85. výročí svého založení,
která se koná v sokolovně
v Ledenicích 21. června l. P. 2015.
Program:
13.30 h
řazení průvodu před rychtou na náměstí (dům U Králů)
14.00 h
průvod přes náměstí k sokolovně
15.00–18.00 h
folklórní soubor RADOST
malé roztleskávačky z Ledenic
Venkovská dudácká muzika BEDRNÍK
skupina historického šermu FEDRFECHTÝŘI
Mezi jednotlivými vystoupeními k tanci i poslechu
zahraje kapela PODHORANKA.
Rádi Vás přivítáme v hojném počtu v krojích,
svérázu, s prapory a májkami.
Občerstvení zajištěno.

A OSLAVU 60. VÝROČÍ OTEVŘENÍ
KULTURNÍHO DOMU

Program
9,30 hod. Vítání rodáků trubači
10 hod. Mše v kapli sv. Václava. Po mši bude následovat přivítání rodáků a přátel předsedou osadního výboru Zaliny. Odhalení pamětní desky padlým vojákům
za hudebního doprovodu Ševětínského pěveckého
souboru
Registrace rodáků
11 hod. Ševětínský pěvecký soubor
12 hod. Oběd. Organizační výbor je schopen zajistit pouze
předem domluvený počet obědů. Obědy je možno objednat do 20. června u p. Stanislava Bláhy ml.,
tel. 730 195 997.
13 hod. Dechová kapela Budvarka. Otevření sálu v kulturním domě, kde bude po zbytek odpoledne probíhat
výstava historických fotografií a promítání videa.
Zpřístupnění hasičské zbrojnice veřejnosti.
14,30 hod. Ocenění rodáků a zástupců obce.
Kulturní vystoupení zalinských žen.
Společné focení rodáků a obyvatel Zalin.
Předvedení hasičského útoku mladými hasiči.
15,30 hod. Dechová kapela Budvarka
18 hod. Country kapela Rejdaři
Po celý den bude zajištěno občerstvení a program pro malé i velké
návštěvníky
Těšíme se na vás!

Děkujeme rodině Rochových a Petrášových za pěkný, zachovalý staročeský ženský kroj,
který darovaly našemu spolku po zemřelé tetičce Milušce Petrášové.
ledeničtí baráčníci

¢ ČTYŘI OTÁZKY PRO ZASTUPITELE

pokračování ze str. 2

4. Jsem Zborovák a okolí naší vesničky, ať už v jarním bujení nebo v podzimní eufórii, je prostě nádhera - zahrádka. I v okolí Ledenic jsou pro mě krásná místa: Vrchy, Adamec,
Parčák a spousty dalších. Každý si to své oblíbené místo najde, jen mít otevřené oči.
¡ Václav Voharčík, 43 let,
bydliště Zborov, ženatý 5 dětí, člen zastupitelstva od roku 2010
1. Ve Zborově žiji 15 let. Téměř od samého začátku jsem se aktivně zúčastňoval veškerého dění ve vsi. Mou představou bylo, že na vsi drží lidé pohromadě a jde jim o to, aby
místo, kde žijí (osada, městys), bylo „jejich“. Bohužel tomu tak ne vždy je. Mnozí si akorát
stěžují, že se jinde investuje a naše osada jde stranou. Proto jsem se rozhodl kandidovat,
abych mohl být účasten rozhodování ve věcech, které s naší osadou souvisejí. Přestože pocházím z Budějovic, srdcem jsem Zborovák a Ledeňák a tím i zůstanu.
2. Jako člen zastupitelstva i jako obyvatel Zborova se podílím na tom, aby v naší osadě fungovaly základní služby obyvatelům a to hlavně obchod, hospoda. Společnými silami
jsme dokázali zajistit odpolední autobusový spoj přímo do osady pro žáčky základní školy
z Ledenic, který ale využívají i ostatní pro dopravu do Českých Budějovic. Nápadů k realizaci by nebylo málo, ale vše je dnes závislé na financích. Taková ta stará soudržnost obyvatel a
to, aby jen tak bezplatně přiložili ruku k dílu, už dnes bohužel téměř nefunguje. Z mého pohledu si Ledenice jako takové stojí velice dobře, co se týká dopravní obslužnosti i veškerých
služeb pro občany – jako je MŠ, ZŠ, lékaři, lékárna, Dům s pečovatelskou službou, pošta,
sportovní areál. Což si mnozí ani neuvědomují a berou to jako samozřejmost. Myslím, že by
nám to mnohé obce mohli jen závidět.
3. Protože sám se věnuji podnikání, je mi nejblíže oblast financování nových i stávajících projektů. Snažím se o to, aby se efektivně investovalo na pravých a potřebných místech. Jsem členem finančního výboru zastupitelstva.
4. V Ledenicích a okolí je tolik krásných míst. Moc volného času nemám, ale přesto
se i s dětmi rádi vydáváme na kole i pěšky po zborovských lesích. Moje tzv. „srdcovka“ je
místo na lavičce „pod dubem“ na Sv.Voršile.

ZALINY SE PŘIPRAVUJÍ
NA SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL
Při posezení u dobře vychlazeného pivečka
v krásných srpnových večerech roku 2014
vznikla myšlenka uspořádat v Zalinech první
setkání rodáků a přátel. Šest nadšenců (organizační výbor), kteří byli touto myšlenkou nejvíce zasaženi, se začalo scházet pravidelně
každý měsíc. První a nejdůležitější věc: stanovit termín kdy nám nebude pršet. Termín stanoven na sobotu 27. 6. 2015. Druhý, velmi
důležitý, krok - kdo nám bude hrát a zpívat.
Rozhodli jsme se pro kapely Budvarka, Rejdaři a Ševětínský pěvecký sbor. Ačkoli se na
Sjezd rodáků a přátel pečlivě připravujeme téměř rok, realizovat všechny myšlenky spojené
s touto akcí není jednoduché.
Na sobotu 2. května jsme svolali brigádu
na úklid vsi, úklid sálu po bílení, vyklizení
kapličky před opravou, nátěr oplocení prosívkového hřiště a úpravu jeho povrchu, osazení
dveří do klubovny a další drobnosti. Byli jsme
velmi mile překvapeni účastí. Přišlo 45 malých i velkých Zaliňáků, všem patří velké poděkování. Na závěr brigády jsme si všichni
dali vynikající hovězí guláš od Ládi France.
Láďo, ještě jednou díky.
Jsme rádi, že ve vsi je zájem o dění a o
sjezd rodáků.
Tímto bychom chtěli pozvat všechny rodáky a přátele Zalin, aby přijeli a zavzpomínali si
na doby dávné a minulé nebo se podívali do
budoucnosti při posezení na návsi u dobrého
piva a vína a při poslechu skvělé muziky.
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci červnu oslaví své jubileum
70 let
Josef Tamáš
80 let
Františka Kolářová
Karla Kodadová
Marie Korčáková
Věra Bušková

CMUNDAŘI HLASTE SE!

81 let
Bohuslav Vlášek
Miluše Svobodná

Pro další ročník Ledenického bramborování hledáme kuchařské týmy,
které by se rády účastnily soutěže O NEJLEPŠÍ LEDENICKOU CMUNDU.

POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO - ZÁJEMCI HLASTE SE !

82 let
Štěpán Doležel

Kdy sobota 26. září ¡ Kde: náměstí Ledenice

83 let
František Houska

Soutěž: maximálně šest soutěžních týmů. Každý tým musí být složen ze tří osob. Vítězný
tým z loňského roku ve složení Radek Frejlach a Matouš Janovský + třetí osoba, bude obhajovat své loňské prvenství.
Soutěžní týmy obdrží od pořadatele 12 kg brambor, olej nebo sádlo na pečení a základní
přísady. Elektrické vařiče, pánve apod. dodá pořadatel. Po dohodě je možné použít vlastní.
Přihlásit do soutěže se můžete na tel. č. 606 443 518, nebo e-mail: kultura@ledenice.cz.
V případě většího počtu zájemců o soutěž, rozhoduje datum a čas přihlášky.

84 let
Miloslav Hart
Jan Tomandl
85 let
Zdeňka Pípková
Věra Doležalová
Vlasta Klečková

Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 387 995 437, 606 443 518, případně e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Janou Papouškovou z Ledenic,
zemřela 8. května ve věku 68 let.
V měsíci květnu začala stavební firma Davida Borovky s opravou vnitřních i vnějších omítek na
zalinské kapli. V červnu by měly být práce dokončené, včetně drobných klempířských oprav.
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 14. 5.
do českobudějovického krematoria rozloučit s paní Janou Papouškovou.
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem, kteří se přišli 22. dubna
naposledy rozloučit s paní Marií Tůmovou.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
Rodina Tůmova a Pavingerova

Zlatá svatba
Dne 24. 4. oslavili manželé Jaroslava a
Jiří Dvořákovi z Ledenic zlatou svatbu.
Ještě jednou blahopřejeme a do dalších
společně prožitých let přejeme zdraví, pohodu a životní optimismus.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

ZO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
BOROVANY - LEDENICE
V měsíci červnu oslaví své krásné životní jubileum 80 let členka naší ZO paní Věra Bušková
z Ledenic. Jistě je známá svou dobrou povahou a zpěvem v ženském pěveckém sboru v Ledenicích.
Členové jí přejí: „Milá Věruško, přejeme pevné zdravíčko,
štěstí a pohodu, ať máte stále dobrou náladu a úsměv.
Roky letí, léta běží,
Vy jste i přes zdravotní problémy stále svěží.
Že je Vám o rok víc,
nic si z toho nedělejte a života si nadále užívejte.
Na koupání v Gmündu pojedeme ve středu 24. června. Odjezd v 8:00 h z Ledenic autobusové
nádraží, v 8:15 h z Borovan autobusové nádraží.
Účastníkům, kteří v sobotu 27. června jedou s námi do Českého Krumlova na otáčivé hlediště na divadlo „Baron Prášil“, dávám na vědomí, že odjezd z Borovan bude ve 13 h z autobusového nádraží, ve 13:15 h z Ledenic z autobusového nádraží. Při nastupování zaplatí každý
100 Kč paní Himlové na dopravu. Po příjezdu do Českého Krumlova bude volný rozchod, je
možné navštívit zámek, park. V 17:00 h začíná představení. Bližší informace u paní Himlové,
tel. č. 724 771 343.
Na plánovaný zájezd v sobotu 19. září, kdy navštívíme Jindřichův Hradec, Dačice, Telč bude
vybíráno 400 Kč (doprava + vstupy). Vstupenky budou kupovány hromadně.
Za ZO SPCCH Jarmila Himlová, předsedkyně
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ZE ŠKOLY

Soutěž mladých
zdravotníků
Dne 6. 5. proběhlo v Českých Budějovicích
okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků.
V mladší kategorii naši školu reprezentovaly V. Bláhová, V. Brenkusová, R. Hynková,
L. Chadimová, A. Šindelářová, A. Švaňová a
A. Zikmundová. Ve starší kategorii bojovaly
S. Bíchová, A. Breichová, N. Dosoudilová, H.
Straková, L. Titzová, J. Tourková.
Úkolem mladších děvčat, která byla na
soutěži úplně poprvé, bylo vše „okouknout”,
nasbírat zkušenosti a neudělat příliš mnoho
zásadních chyb. Starší a zkušenější, které loni
obsadily 2. místo, chtěly toto umístění obhájit.
Po slavnostním nástupu za doprovodu vydatného deště se začalo soutěžit. Dívky musely ošetřit různé odřeniny, popáleniny, rozbitou
hlavu, otevřenou zlomeninu, zastavovaly masivní krvácení, resuscitovaly dospělého i dítě a
pomáhaly třeba i při mozkové mrtvici. Starší
si navíc vyzkoušely správně zabezpečit místo
dopravní nehody, vyprostit a ošetřit zraněné a
též se postarat o přihlížející „hysterické”
osoby. Zavolat záchrannou službu už bylo to
nejjednodušší.

A jak celé klání dopadlo?
Mladší dívky se umístily ze 14 družstev na
úžasném 4. místě (na 3. místo jim chyběl pouze 1 bod). Starší dívky byly z deseti družstev
ty nejlepší . Vyhrály a postoupily do krajského
kola, které proběhlo 18. 5. ve Strakonicích.
Zde se umístily na 4. místě. Protože starší děvčata letos naši školu opouštějí, chtěla bych jim
tímto poděkovat za příjemnou několikaletou
spolupráci a ochotu učit se novým dovednostem v poskytování první pomoci. Zároveň jim
přeji mnoho úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Hana Jindrová

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
¡ Sobota 9. 5. v 17.45, výjezd Renault
CAS 20 Ledenice, autonehoda na křižovatce nad VD Ledenický nábytek.
¡ Úterý 19. 5. v 15.55 požár stavení
u Trhových Svinů, výjezd T 815 i Renault. Spolupráce s HZS TS a ČB,
SDH Borovany a TS. Naše jednotka
3
dodala 40 m hasební vody, aktivně
prováděla průzkumné, hasební
a dohašovací práce.

PRÁCE S MLÁDEŽÍ
Jako předseda komise pro mládež mohu konstatovat, že v podmínkách městyse Ledenice a
spádových obcí je to v současné době skoro maximum. Je mezi námi skutečně hodně dospělých,
kteří neváhají svůj volný čas bezplatně věnovat volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Stačí se
podívat do našeho sportovního areálu, zajít k hasičům, nebo se podle rozvrhu podívat do sokolovny a na další místa určená pro činnost mládeže a případně si vyjít na některou vyhlašovanou
akci. I nezasvěcenému člověku při zhlédnutí musí dojít, že za všemi těmi výsledky a veškerou
činností se ukrývá veliké množství času a trpělivé práce. Výsledkem může být třeba i to, co jsme
mohli vidět v sobotu 2. května na našem fotbalovém hřišti.
Od časného rána se sjížděly hasičské dětské oddíly k oblastní soutěži Plamen. Už od samého
počátku bylo vidět, že je vše důkladně připraveno a organizačně nebude mít chybu. Nepříznivé
počasí snad ani nikdo nevnímal a bylo vidět, že i děti jsou na to docela zvyklé. Na 170 zúčastněných dětí od samého počátku i se svými vedoucími vykazovalo dobrou kázeň a i výsledky v jednotlivých disciplinách tomu odpovídaly. Vše běželo jako na drátkách. Vedoucí, rozhodčí a
všichni pořadatelé ani na chvíli nezaváhali a předvedli s dětmi – budoucími hasiči – skutečnou
podívanou a důkaz velice dobře odvedené práce. Dokonce i veškeré zázemí, včetně občerstvení,
bylo připravené na jedničku.
Všichni víme, že při práci s dětmi musí být dobrá znalost dětské mentality a trpělivost dokázat dítě naučit dosažení cíle.
To, co jsem tu sobotu viděl, nemělo skutečně chybu. Vám všem, kteří se na práci s dětmi a takovýchto akcích podílíte, patří uznání a veliký dík.
Za komisi pro mládež Jiří Hinterhõlz
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SENIOR A JEHO VOLNÝ ČAS
Zná to většina čerstvých důchodců. Opustí zaměstnání s obavou, jak
naloží se svým volným časem. Uteče měsíc, půl roku, rok a oni často
vypráví svým přátelům: „Nevím jak je to možné, ale vůbec nemám volný čas, stále se něco děje, stále je něco potřeba.“ Zrealizovat letité plány
na zahrádce, opravit drobné resty v domácnosti, pomoci mladým s budováním bydlení, pohlídat vnoučata, zrealizovat dlouho odkládané
návštěvy a cesty…
Deset, ale i více let v důchodu uteče jako voda a najednou vnoučata
odrostou, zahrádku zvládnou vlastními silami děti, člověk se tak nějak
hůře hýbe. Přátelé, vrstevníci jsou na tom obdobně, už není tolik možností a sil se sejít. A člověk neví co se svým časem. Den se zúží na cestu
do obchodu, přípravu lehkého oběda, poslouchání rozhlasu a rozhovory
po telefonu. V kalendáři jsou jako plánované akce vepsány pouze kontroly u lékaře. Víkendy bývají pestřejší, někdo z rodiny si udělá čas a
přijde na odpolední návštěvu, přiveze vyprané prádlo a pohovoří o tom,
co je nového.
Senioři jsou často osamělí, mají pocit odložení a nepotřebnosti. A
přitom by stačilo málo. Je to jako u dětí. Chutná strava, denní rituály,
pobyt na čerstvém vzduchu a kontakt s druhými lidmi. Nic víc.
Pobyt na čerstvém vzduchu, procházky a vůbec fakt, že vyjde člověk ze svého bytu je u nás velmi podceňován. Jsou lidé, kteří i více než
rok nebyli venku ze svého bytu. Přitom taková procházka je prospěšná
hned z několika důvodů: senior se ven musí nějak přichystat (obléknout, učesat, přezout si boty…). Pobyt venku je osvěžující a člověk trénuje i svou imunitu. Jak pěkně zrůžoví tváře, když je ovane svěží jarní
vítr. A navíc, venku člověk potká druhého člověka a ještě když si oba
najdou chvilku, zastaví se spolu a promluví pár vět. Jednoduchá procházka se mění ve zdroj energie na celý další den. Nemluvě o tom, jak
dobře se po procházce večer usíná.

Senioři, kteří se hůře pohybují, mají
v nedalekých Borovanech obrovskou výhodu půjčovny kompenzačních pomůcek
v Nazaretu. Vězte, že si můžete zapůjčit invalidní vozík anebo chodítko na jeden den. Půjčovné se pohybuje kolem 10 korun. Vnučka,
dcera, sousedka anebo domluvená pečovatelka si jistě čas najde a
hodinovou procházku se seniorem absolvuje.
Setkáváme se bohužel s tím, že senioři se stydí za své omezení a nechtějí se venku ukazovat s berlemi, chodítkem anebo na vozíčku. Není
snadné tento předsudek překonat, odvážit se vyjít mezi lidi a nesledovat
jejich pohledy. Ty ale mnohdy nejsou opovržlivé, ale naopak obdivné.
Přibližně jednou za dva týdny navštěvují seniory psi v rámci dobrovolného programu výcvikového sdružení Hafík. I senioři doma mohou
o takovou návštěvu požádat, je zdarma a přinese hodně radosti. Člověk
si může psa pohladit, dávat mu povely, vyčesat jej, promluvit s psovodem. Jednoduše jde o další mezilidské setkání doplněné nejlepším
přítelem člověka.
Úžasné jsou i programy, které se pro seniory připravují. Jak v Ledenicích, tak v okolních obcích vás na takové akce můžeme dopravit a
doprovodit.
Tak snad jen výzva na závěr: „Senioři, jen to hojně využívejte a neseďte doma, uvidíte, budete rádi ve svém volném čase.
M. Strapková, pečovatelská služba Archa

VÝZVA PRO BRIGÁDNÍKY
Pečovatelská služba Ar cha Borovany, přijme na léto brigádnici.
Nejlépe absolventku střední zdravotnické školy, řidičský průkaz
podmínkou.
Bližší informace na webových stránkách: www.archaborovany.cz.

KDO JE TO
BISKUP
Při příležitosti jmenování nového biskupa českobudějovického Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D.
Kdo je to vlastně biskup, jaké jsou jeho povinnosti
a úkoly a jak se biskupem stává? V římskokatolické
církvi je biskup nástupce apoštolů v nepřetržité historické posloupnosti a plní funkci pastýře. Biskupským
svěcením přijímá poslání být učitelem víry, posvěcovat a vést věřící. Slovo „biskup“ je odvozeno z řeckého
episkopos – strážce. Biskup je pod autoritou papeže.
Svátost se předává z biskupa na biskupa při svěcení
(apoštolská posloupnost). Jsou biskupové diecézní pečující o diecézi, biskupové titulární, kteří jsou v diecézi
biskupy pomocnými, a biskupové emeritní, jejichž rezignace z titulu věku nebo jiných důvodů byla papežem přijata. V římskokatolické církvi je obvyklé, že
biskupa jmenuje papež. Jemu přísluší konečné rozhodnutí o vhodnosti kandidáta. Místní církve se na jmenování podílejí doporučením vhodných kandidátů. Pokud tomu nic nebrání, je nově jmenovaný povinen podle Kodexu kanonického práva
do tří měsíců od přijetí papežské jmenovací listiny přijmout biskupské svěcení, a to dříve, než se
ujme svého úřadu. Jedná-li se o jmenování do vedení diecéze a je-li zvolený kandidát již biskupem, potom by se podle Kodexu kanonického práva měl ujmout vedení diecéze do dvou měsíců
od přijetí papežské listiny. Diecézní biskup spravuje svou místní církev (diecézi), ve které mu
přísluší bezprostřední církevní moc (zákonodárná, výkonná a soudní) a vykonává pastýřský a
učitelský úřad. Stará se o věřící jemu svěřené, svou zvláštní péči věnuje kněžím, svým kázáním a
výkladem přibližuje pravdy víry. Ve své diecézi provádí vizitace tak, aby každých pět let navštívil celou diecézi. Diecézní biskup také dává příklad svým ctnostným životem ostatním věřícím a
každou neděli a zasvěcený svátek slaví mši za křesťany, kteří jsou mu svěřeni. Jako znamení své
hodnosti nosí kříž na prsou, biskupský prsten, solideo (malá pokrývka hlavy) a při bohoslužbách
berlu a mitru.

LEDENICKÁ FARNOST
PŘIPRAVUJE
Ó Neděle 7. 6. v 9,30 h
Slavnost Těla a Krve Páně
v Ledenicích.
Ó Sobota 13. 6. v 9,30 h
katedrála sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích.
Biskupské svěcení a uvedení
do úřadu českobudějovického
diecézního biskupa
Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D.
Ó Sobota 27. 6. v 10 h
Zaliny - mše u příležitosti
setkání rodáků.
Aktuální informace naleznete na:
www.ledenice-farnost.cz.
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ČTRNÁCTÁ RŮŽE PODLE TRADICE
V sobotu 16. května byl pořádán již 14. ročník cyklistické Jízdy pro
Růži. Asi by nebylo vhodné, kdyby pořadatel chválil uskutečněnou
akci. To ponechám na účastnících jízdy. Z jejich úsměvů i zaslechnutých komentářů bylo možné odhadnout opětné nadšení z jízdy, počasí a
celkové pohody. Proto se zmíním především o počtech účastníků.
Zaregistrovaných v Borovanech bylo 295 a v Ledenicích a v Jílovicích se přidalo ještě dalších 30 cyklistů. Tím jsme překonali loňských 281 účastníků a překonali rekordní účast z roku 2013, kdy se
jízdy účastnilo 305 cyklistů. Letos se zaregistrovalo přímo z Borovan
111 cyklistů, z Hluboké 27, z Vrcova 3. Jednou z nich byla i nejmladší
„šlapající“ účastnice jízdy, šestiletá Kačenka Jenknerová. Z Českých
Budějovic přijelo 36 cyklistů, z Trhových Svinů 30, z Ledenic 32. Tradičně přijeli ze Srubce v počtu 14, z Rejt 8, z Lišova 7, z Třeboně 6, ze
Suchdola nad Lužnicí 5 a z Kamenného Újezdu 3. Po dvou účastnících
přijelo ze Zlivi, Dobré Vody, Boršova nad Vltavou a Štěpánovic. Jednoho zástupce jsme uvítali ze Sezimova Ústí, Žáru, Ločenic, Jindřichova Hradce a z Homol. Z hlavního města Prahy se jízdy účastnilo
dokonce 8 cyklistů!
Pořadatelé tímto děkují účastníkům jízdy za bezpečný způsob jízdy i
za hojnou účast! Poděkování patří i pro Sdružení Růže za poskytnuté
občerstvení v Nových Hradech. V neposlední řadě patří dík pracovnicím oddělení kultury města Borovan za pomoc s administrativou a Klubu mladých za službu při prezenci účastníků jízdy. Vřelý dík za
účastníky jízdy posíláme do Ledenic a Jílovic, kde opět všichni obdrželi již tradiční milé občerstvení – sladkost a balenou vodu. V Jílovicích
to byla sladkost přímo symbolická – pečený květ růže. Josef Malík

STAVĚNÍ MÁJKY V OSADÁCH
Zaliny
Ve čtvrtek 30. dubna jsme se po roce opět sešli k tradičnímu stavění
máje. Děti pomáhaly nejen se zdobením, ale i při jeho stavění. Hasiči připravili vysokou vatru, na jejímž vrcholu se tyčila čarodějnice, kterou děti
samy vyrobily.Vatru jsme po setmění společně zapálili. Čarodějnice oslavily osmý ročník svého sletu a za šikovnost a statečnost odměnily sladkostmi nejen děti, ale i dospěláky.
Markéta Viktorová

Ohrazení
Kvůli nepřízni počasí jsme čarodějnice nakonec musely uspořádat
v místním hostinci. Moc děkujeme naši slečně hospodské, že nám to
umožnila. Děti si to i uvnitř moc užily, vyrobily spoustu hezkých výrobků a namalovaly hezké obrázky. Zahrály si také spoustu her, nejvíce
je bavilo hledání myšek a foukání pavoučků. Poté co se nám vyčasilo,
jsme se přesunuly ven a tam si zalítaly na koštěti, uvařily čarodějný lektvar, skákaly v pytlích. O zábavu nouze nebyla. Nakonec si udělaly čarodějnici a upekly špekáčky. Dospělí mezitím nazdobili a postavili moc
pěknou májku, kterou později i uhlídali. Moc všem děkujeme za účast.
Libuše Holubová a Vendula Allizarová

PŘIPRAVUJEME
Krásný den maminky,
Rodinné centrum Ledňáček dostalo nabídku na výuku

anglického jazyka pro děti ve věku 3-6 let.
Výuka by probíhala v malých skupinkách po 5 až 6 dětech.
Cena 600 Kč za pololetí (jedna lekce týdně v délce 45 min).
Předpokládaný začátek kurzu je září 2015.
Pokud máte zájem, zasílejte předběžné přihlášky
na eevviikk@centrum.cz.
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INFORMACE Z LEDENICKÉ KNIHOVNY
Dovolená v červnu 15. 6. - 18. 6.
Uzavření knihovny v červenci 7. - 23. 7.
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
BUDE KNIHOVNA VŽDY VE STŘEDU UZAVŘENA!

Z knižního fondu ledenické knihovny
Pro děti a mládež:
Medvídek Pú
Medvídek Pú
Zvědavá okénka
Disney
Disney
Irena Vorlíčková
Ivona Březinová
Maja von Vogel
André Marx
André Marx
Geraldine McCaughrean
Karel May
Ivana Peroutková
Zdeněk Miler
Jeff Kinney

Brzy na viděnou
Kniha dobrých způsobů
Hasiči
Tři malá prasátka
Prasátko a jeho velký příběh
O Hopsálkovi, Jiskřičce a Meluzínce
Jak to bylo dál…
Tři holky na stopě – Tanec čarodějnic
Divoká tlupa
Divoká tlupa hledá pomoc
Petr Pan v šarlatovém plášti
Vinetou I., II.
Anička a divadlo
Krtek a hodiny
Krtek a rybka
Krtkův týden
Deník malého poseroutky 9

Pro dospělé čtenáře:
Vladimír Šindelář
Hana Marie Körnerová
Michal Viewegh
Anna Tůmová
Vlastimil Vondruška
Štěpán Kopřiva
Jan Bauer
Naďa Horáková
Lenka Chalupová
Richard Sacher
Ruth Rendellová
Thomas Enger
J.D.Robb
Marcela Serranová
Jude Deveraux

Kriminální příběhy ze staré Šumavy
Láska a zášť
Zpátky ve hře
A co s tím má společnýho láska?
Oldřich z Chlumu
Rychlopalba
K výšinám císařského trůnu
Král zvedá meč
Záhady českých dějin
Ženy na pranýři
Brněnské nevěstky
Pomněnkové matky
První láska
Třinácté výročí
Dům se schodištěm
Kamenný déšť
Fantomová bolest
Fantazii se meze nekladou
Sladká nevděčnice
Proměny srdce
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¡ Vladimír Šindelár
KRIMINÁLNÍ PRÍBEHY ZE STARÉ
ŠUMAVY
Snad každý clovek si pod pojmem Šumava
predstaví neco jiného. Nekdo si vybaví zelené
kopce šumavských lesu, jiný zas treba peknou
zimní dovolenou na lyžích. Ale život na Šumave
v minulosti nebyl snadný. Podmínky zde byly
drsné a stejne drsní byli i nekterí místní lidé, kterí
obcas nebrali ohledy na cizí majetek nebo život.
Jak prosté tu bylo živobytí, tak prostý byl i zdejší zlocin. Rána ostrým
nožem vyrešila spor dvou mladíku o dívku, máchnutí težkou sekerou
umožnilo pachateli loupežné vraždy privlastnit si majetek obeti a decko
utopené v rece melo zachránit nedobré rodinné vztahy rodicu.
Tyto prípady se udály už pred dávnými lety, vetšinou v 18. a 19. století, ale cas nedokázal ani pres nános prachu zakrýt mnohou tragédii
lidského osudu. Všechny zde popsané príbehy starých šumavských zlocinu jsou skutecné a udály se tak, jak je autor objevil v jihoceských archivech. Nebylo treba na nich nic menit. Napsal je sám život.
¡ Ivona Brezinová
JAK TO BYLO DÁL…
Co se stalo s Popelkou, když si ji princ privedl
na zámek, jak vypadalo Ružencino království po
probuzení ze stoletého spánku, oblékla si princezna Lada ješte nekdy svuj myší kožíšek? A co Zlatovláska? Jestlipak se nedala ostríhat? Žila
Kráska se svým princem, který drív byl Zvíretem, opravdu spokojene?
Našla Maruška z pohádky O dvanácti mesíckách hodného ženicha?
A mela Snehurka deti?
Možná byste tohle všechno rádi vedeli. Tak pojdte a podívejte se
znovu do sveta známých pohádek. Dozvíte se, jak to s jejich hrdiny
bylo dál, jak žili a o co bojovali a jak to s nimi nakonec dopadlo. A že to
tak treba všechno úplne nebylo? Inu, bylo, nebylo…

RALLYE KŘIVONOSKA
PROJELA LEDENICEMI
Milovníci starých automobilů a motorek i náhodní diváci měli v sobotu 9. května jedinečnou příležitost přihlížet průjezdu dvou stovek
těchto nablýskaných krasavců přes Ledenice a Zaliny. Okolím našeho
městyse totiž byla tentokrát vedena trasa 45. ročníku vyhlášené rallye
Křivonoska, největšího závodu veteránů ve střední Evropě.
(jic)
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KOMUNITNÍ ŠKOLA BOROVANY
Letní semestr v Komunitní škole Borovany se pomalu blíží ke svému závěru. Všichni se těšíme na zasloužené letní prázdniny a dovolené. Touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši přízeň.
Již nyní pro Vás připravujeme nové jazykové kurzy a celou řadu
zajímavých akcí. Na podzim můžete vybírat z následujících kurzů
anglického, německého a španělského jazyka:

gramatiky, na oživení a aktivní používání již získané slovní zásoby, na
systematický rozvoj výslovnosti. V rámci konverzace se zaměřujeme
na takové aktivity, které vedou k rozvoji komunikačních schopností
v anglickém jazyce. Důležitou součást představují také poslechová
cvičení a autentické články.

¢ ANGLICKÝ JAZYK

Pondělí od 17.00 – 18.30 (2 x 45min) – Konverzace (úroveň B2)
V kurzu pracujeme s učebnicí minimálně, ale i tak používáme Sprechen Sie Deutsch 2.V tomto kurzu se zaměřujeme na konverzaci na
konkrétní témata, běžnou konverzaci pro dovolenou, nákupy, výlety.
Dále pracujeme s textem, zpracovávání shlédnutých dokumentů, poslechů, které vedou ke komplexnějšímu využití německého jazyka.
Pondělí od 15.30 – 16.30 – Nj pro děti od 9 – 12let
Jde o hravé učení plné her se slovní zásobou, konverzací, osvojením
si základní gramatiky.
Úterý od 17.00 – 18.30 (2x45min) – Pokročilí začátečníci (úroveň A2)
V tomto kurzu pracujeme s učebnicí Sprechen Sie Deutsch 1. Tento
kurz je postaven na konverzaci již získané slovní zásoby a jejím prohloubení, uvědomění si základních gramatických principů a jejich
osvojení. Práce s textem a poslechy jsou běžnou součástí. V tomto
kurzu jsme v lekci 10.
Čtvrtek od 17.00 – 18.30 (2 x 45min) – Pokročilí (úroveň B1)
V tomto kurzu pracujeme s texty, poslechy. Tento kurz je zaměřen
na praktické uplatnění německého jazyka, na vypilování gramatických
chyb jednotlivců, a osvojení si konverzačních dovedností. Kurz je založen na hravém, humorném a přátelském duchu.
Čtvrtek od 18.30 – 20.00 (2 x 45min) – Začátečníci (úroveň A1)
V tomto kurzu používáme Sprechen Sie Deutsch 1., v tomto kurzu
studenti získávají základní vědomosti ve slovní zásobě, gramatice,
skladbě vět a konverzaci. Hravou formou, prací s textem a obrázky si
studenti získávají širší slovní zásobu.

V rámci kurzů anglického jazyka si můžete vybrat z následující nabídky:
Pondělí od 18.45 do 20.15 (2 x 45 min.)
Pokročilí začátečníci (úroveň A1/A2)
V kurzu pracujeme s učebnicí Time to Talk 2. V kurzu je kladen důraz na opakování a upevnění osvojených znalostí gramatiky, na oživení
a aktivní používání již získané slovní zásoby, na systematický rozvoj
výslovnosti. V rámci konverzace se zaměřujeme na takové aktivity,
které vedou k rozvoji komunikačních schopností v anglickém jazyce.
Důležitou součást představují také poslechová cvičení a autentické
články z různých časopisů a internetových zdrojů.
Úterý od 18.45 do 19.45 (1 x 60 min.) – Úplní začátečníci
V novém školním otevíráme také kurz pro úplné začátečníky, kteří
se nikdy anglicky neučili, ale rádi by chtěli se studiem anglického
jazyka začít.
Středa od 17.00 do 18.30 (2 x 45 min.)
Obchodní angličtina (úroveň A2 – mírně pokročilí)
V kurzu se naučíte jak vést obchodní jednání, jak představit firmu a
produkty, které prodává, jak vést telefonické rozhovory, jak napsat obchodní dopis nebo e-mail, jak si neformálně popovídat s obchodním
partnerem. Další témata, kterým bude věnována pozornost, jsou např.
cestování (orientace na letišti atd.), návštěva restaurace, orientace ve
městě. V kurzu pracujeme s učebnicí In Company. Pre-Intermediate,
časopisem Spotlight a různými internetovými zdroji.
Středa od 18.45 do 20.15 (2 x 45 min.) – Středně pokročilí (úroveň B1)
V kurzu pracujeme s učebnicí New English File-Intermediate (2.
lekce). Tento kurz je zaměřen především na rozvoj komunikativních
dovedností studentů. Hlavním cílem je upevnění a rozšíření již získané
slovní zásoby na základě čtení a poslechu autentických textů a její následné užití v konverzaci. Důležitou součástí je také opakování a
upevnění již získaných znalostí gramatiky.
Středa od 18.45 – 19.45 (1 x 60 min.)
Mírně pokročilí začátečníci (úroveň A0/A1)
V kurzu pracujeme s učebnicí New English File – Elementary. Kurz
je určen pro ty zájemce, kteří se někdy anglicky učili, ale rádi by si vše
znovu zopakovali.
Čtvrtek od 19.00-20.00 (1 x 60 min.)
Středně pokročilí začátečníci (úroveň A1)
V kurzu pracujeme s učebnicí New English File – Elementary.
V kurzu je kladen důraz na opakování a upevnění osvojených znalostí

„VESELÁ KLOBÁSA“

bohužel L v roce 2015 vynechává
pořádání akce „Vítání léta“.
Všechny své síly soustředíme
na ledenickou pouť, kdy oslavíme
s našimi příznivci 10 let existence J
Děkujeme za pochopení.
Info také na
facebook.com/vesela.klobasa
Kontakt 724 243 234
nebo pkoblasa@volny.cz.

¢ NĚMECKÝ JAZYK

Pátek od 15.00 – 16.30 1x za 14dní lesní pedagogika
cena jedné hodiny je 35 Kč
Pátek od 17.30 – 19.00 každý pátek Salsa
cena kurzové hodiny je 80Kč – je možné si zakoupit permanentku
na 10 hod za 700 Kč.
Dále bychom Vám chtěli nabídnout kurz španělštiny s rodilým
mluvčím a to pro začátečníky. V případě zájmu nás kontaktujte na
ksborovany@gmail.com.
Od 1. 6. probíhá zápis do ZS 2015, který bude začínat 21. 9. 2015
a bude trvat do 15. 1. 2016.
Ceny kurzů jsou následovné 2 x 45min 2150 Kč, u kurzů 1 x 60min
1550 Kč. V případě, že si kurz zaplatíte do konce srpna je cena kurzů
následovná 2 x 45min – 2000 Kč a u kurzu 1 x 60 min 1400 Kč.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA DVOREC
POŘÁDÁ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

II. ROČNÍK PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
Tábor je vhodný pro děti od 6 do 14 let. Pro děti je připraven bohatý program
s toulkami přírodou, poznáváním okolí, zvířaty v zoo, práce s mapou, kolektivní
hry a spousta legrace. Stravování a pitný režim po celý den.
Termíny táborů: I. běh 20. 7. – 24. 7. II. běh 17. 8. - 21. 8. nebo jednotlivé dny
Využijte možnosti zabavit své děti pod dozorem dospělých osob
a zajistit jim prázdninový program.
Více informací na www.zoodvorec.cz nebo na tel.732 212 159.
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LEDENIČTÍ HASIČI
V uplynulých jarních měsících hasiči nezaháleli, ale uspořádali několik akcí pro děti i
dospělé.
Začalo to v neděli 10. 4. Tento den se opět
sjeli příznivci jízdních kol k budovám DPS,
aby si zkusili své umění ovládání velocipédu
v Jízdě zručnosti. Účast nebyla zrovna oslnivá, ale to nebránilo, aby se na trati nerozhořely
urputné boje o co nejlepší výsledek. Soutěžilo
se již tradičně o prestiž korunovanou odpovídající medailí. Všichni závodníci dostali sladkou odměnu, protože vítězem se stal každý,
kdo se nebál a přijel si poměřit své síly
s ostatními.

Doubí
Po době čítající jistě deset let jsme museli
zvednout kotvy a přesunout naši jarní cvičební
základnu ze Soběnova jinam. To jinam se pro
letošní rok stalo tábořiště v Doubí u Plané nad
Lužnicí. Areál pro ubytování dětí, dorostu i
dospělých dostačující a pro naše hasičské vyžití báječný. Jen trochu z ruky, když tam máte
přestěhovat všechny ty hasičské rekvizity –
jsou rozměrné a těžké.
Jako předvoj se vydali starší v neděli 19.
dubna. Postavili tratě, překážky a také základnu pro požární útok. Vybírání areálu neproběhlo náhodně, ale s ohledem na dostupnost
k vodě, tady tekla Lužnice hned za plotem, tak
nebyl problém právě s požárními útoky. Ve
čtvrtek se celý tábor zkompletoval po dojezdu
i mladšího osazenstva. Dětí bylo všude plno,
ale brzy byly „zapřaženy“ do plnění hasičských disciplín, celotáborové hry a drobných
povinností.
Táboru i kuchyni opět vládl Radek, nutno
říct, že vládl rukou pevnou ale spravedlivou.
V kuchyni pak s Nikolou rozehráli svůj kuchařský koncert, po němž byli všichni strávníci spokojeni. Starší pod Matoušovým vedením
nejen pilně cvičili, ale velkou pochvalu mají i
za pomoc, kterou při zajišťování tábora předvedli. Vytvoření a vedení celotáborové hry
měli na starost Honza s Jitkou. Počasí také přispělo svou troškou ke zdárnému průběhu celé
akce, takže - hurá - a snad zase za rok.

Plamen
Jarní kolo hry Plamen bylo stanoveno na
sobotu 2. 5. Celé akci předbíhaly četné pří-

Dvojboj – rozeběhnutý požární útok

Dvojboj – nástup
pravy. Nad avizovaným počtem 170 dětí nemůžete přeci jen tak mávnout rukou. Když
k tomu připočítáte dospělé, jste na čísle překračujícím 200 lidí. Jednou takovou akcí
byla schůzka vedoucích všech zúčastněných
družstev hasičů. Protože pořádající organizací jsme byli my, tato schůzka proběhla
v ledenické hasičárně 14. 4., kde se ustanovil program, dále technické a personální zabezpečení. Ostatní jednání pak již bylo jen
v rámci výboru SDH Ledenice, kde se sestavil tým lidí pro technické zázemí a rozdělila,
k všeobecné radosti, i práce.
Tak se stalo, že v pátek 1. 5. bylo fotbalové
hřiště „rozparcelováno“ na sektory pro jednotlivé disciplíny. Na plochu se vměstnala štafeta
dvojic, 4x60 m, štafeta CTIF i místo pro požární útok. Však to celé spolykalo přes 1 km
provázku! 2.5. kolem páté hodiny ranní začala ožívat hasičárna, to když družstvo žen vyhlásilo útok na zdolání přípravy spousty
obložených baget určených pro soutěžící. Na
hřišti se ještě doladila příprava startovišť,
drah a už se troubilo na nástup. Tady je třeba
poděkovat všem soutěžícím i rozhodčím.
Jedněm za skvělé výkony i chování a druhým
za nestranné rozhodování a hladký průběh
soutěže.
Jak si vedli ledeničtí? Starší družstvo mělo
handicap z podzimu, když neabsolvovalo
přespolní běh. Přes velkou snahu se umístilo

na 7. místě. Mladší mohli mít celkově větší
ambice. Ppovedlo se a do okresního kola
postoupili z 3. pozice.

Memoriál Františka Janáčka
Soutěž rozdělená na dvě části. Dopolední
je čistě pro děti v seriálu Českobudějovického dvojboje. Tradičně je uspořádána štafeta
CTIF na oválu, nutno dodat, že proto k nám
jezdí tolik družstev. Oválů v okolí moc není.
Druhou a stálou disciplínou všech dvojbojů
je požární útok. Výsledky jsou sečteny a pak
je znám i celkový vítěz. Celkem se tohoto klání účastnilo 18 mladších a 17 starších družstev, vynásobíme-li to devíti J? Našim borců
se moc nevedlo, družstva obsadila 13. mladší
a 14. starší místo. Proudnici do žita ale nikdo
nezahodil, naopak, všichni chtějí ty své medaile. Proč ne? Budeme se snažit.
Odpoledne je odstartován závod pro dospělé Memoriál Františka Janáčka. Na hřišti
se prezentovalo celkem 16 družstev mužů a
8 družstev žen. Obě kategorie mají svůj putovní pohár, vítězové je mají v držení po
dobu jednoho roku a samozřejmě ceny čekají na první tři nejlepší družstva. Ledeničtí si
v této soutěži nesahají na první příčky nejčastěji, ale přesto ji všichni chápou jako takový svůj svátek a tak se nakonec pořadí až
tak neřeší. Nejlepší byly ženy se 4. místem a
muži s 8.
pokračování na str. 9

Plamen – předávání cen. Zleva velitel obvodu Ing. Jaroslav Vlášek,
starosta hasičů Radek Frejlach, starosta obce Jiří Beneda
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II. ROČNÍK LEDENICKÉHO TRAILOVÉHO BĚHU
Termín tentokrát připadl na sobotu 23. května. Oproti loňskému prvnímu ročníku se účast
ztrojnásobila a my se mohli radovat z téměř šedesáti závodníků, přičemž větší část tvořili dospělí. Závodníci byli rozděleni do šesti kategorií, aby byly síly co nejvyrovnanější. Připraveny byly
čtyři délky tras, které byly odstupňované věkem. Malé děti se utkaly na vzdálenosti 400 m, dospělí potom běželi 3200 m. Vítězem ženské kategorie a stala Blanka Kopecká, v mužské kategorii potom Matěj Volf, který se stal i absolutním vítězem.
Rádi bychom poděkovali všem účastníkům, že je neodradilo počasí. A dále i všem sponzorům, kterými byli: městys Ledenice, Hospůdka Na hřišti, Jihočeský sport, ZPMV a Truhlářství
Fencl, protože bez nich by to nešlo. J
Tak se na vás těšíme zase za rok, tentokrát již na třetím ročníku.
za TJ Sokol Ledenice Tomáš Tachecí a Michaela Votrubová
Foto: Michaela Votrubová a Kristýna Frejlachová
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(pokračování ze str. 10)

Ledenická „60“
Již čtvrtým rokem jsme uspořádali pro
děti závod v běhu na 60 metrů s překážkami. I přes nepřízeň počasí byla účast hojná.
Celkem se závodu zúčastnilo 47 soutěžících. Vlastně jsme čekali na rozhodnou
hodinu – 9:00 – domluvu s vedoucími a zásadní byl samozřejmě hlas rozhodčích a závodníků samotných. Celá soutěž pak byla
přesunuta z již tak náklaďáky zdevastovaného a nyní i promočeného oválu na asfaltovou cestu k softbalovému hřišti. Nakonec
se vše povedlo, medaile a sladké odměny
byly rozdány a můžeme se tak těšit na další
ročník této v našich končinách ne moc rozšířené soutěže.
V kategorii mladších žákyň
soutěžilo 13 děvčat
1. Máchová Pavla
2. Kalinová Adéla
3. Bláhová Veronika
V kategorii starších žákyň
soutěžilo 15 děvčat
1. Kalinová Veronika
2. Čapková Eliška
3. Fixová Kateřina
V kategorii mladších žáků
soutěžilo 9 chlapců
1. Farka David
2. Aberle Sebastian
3. Kadlec David
V kategorii starších žáků
soutěžilo 10 chlapců
1. Völfel David
2. Vomáčka Jakub
3. Bouška Ondřej
Za SDH Ledenice Mgr. Vladislav Šesták

LODNÍ MODELÁŘI LEDENICE
Zimní období je již dávno za námi a i lodní modeláři opustili dílnu a
s výsledky své práce začali reprezentovat městys Ledenice na seriálových
soutěžích o titul Mistr ČR. Soutěží je za celé období celkem pět a té první
jsme se již 18.-19. dubna zúčastnili na Vysočině v Sedlejově u Třeště.
Voda je náš živel a nenechali jsme se odradit ani
chladným větrem a sněhovými přeháňkami a vybojovali pěkné body do zápočtu a to jedním prvním, dvěma druhými a jedním třetím místem. S tímto postupovým výsledkem se již připravujeme
na druhou a třetí seriálovou soutěž do Jinolic u Jičína ve dnech 29.-31.
května. Čtvrtá a pátá soutěž, kde se vyhlašuje v každé kategorii Mistr
ČR, se uskuteční taktéž v Jinolicích v polovině září. Mezi tím náš klub
ještě uspořádá v sobotu 6. června na rybníce Lazna od 9 hodin krajský
žákovský přebor, na který se mohou podívat všichni, kdo si budou moci
udělat volný čas a přijít nám fandit. Jako novinku pořádáme 19.- 21.
června v Třeboni na rybníce Svět soutěž modelů historických plachetnic
a 20. června nás můžete vidět i na předváděcí akci u ZOO v Hluboké nad
Vltavou. V červenci nás pojede pět nejlepších ledenických modelářů
z roku 2014 reprezentovat do Maďarska na Mistrovství světa. V neděli
6. září uspořádáme na Lazně již 47 ročník naší soutěže „Ledenická 50“ a
boj o piráta roku.
Klub má nyní šest soutěžících seniorů a patnáct juniorů. Na fotografii
zleva v první řadě Marek Fyrbach, Lucie Hurtová, Vít Fyrbach, Jan
Klečka, Jakub Svoboda a Tadeáš Míka. Ve druhé řadě zleva Petr Šíma,
Jan Votruba, Karel Fyrbach, Ondřej Bodžár, Petr Čech a Jakub Bodžár.
Od měsíce září se po delší době v modelářské dílně
Na fotografii nejsou junioři Dominik Juhasz, Matěj Sedmík, Jan Mráz a
uvolní 2 místa pro nové členy. Již nyní se mohou zájemci
senioři. I s vedením a rozhodčími má v současné době klub 30 členů.
hlásit u vedoucího klubu na tel. 728 334 289.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz
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TÝM SHARKS CHEERLEADERS VÁS SRDEČNĚ
ZVE NA CHARITATIVNÍ VYSTOUPENÍ
Pojďte společně s námi podpořit charitativní vystoupení a fotbalové utkání
pro dětskou onkohematologii budějovické nemocnice.

Letošní již 8. ročník charitativní fotbalové exhibice se uskuteční
v neděli 14. 6. od 13 h.

Podruhé se Mádl team proti Real Top Praha představí v Roudném (E-ON STADION
V ROUDNÉM U ČB) u Českých Budějovic. Těšit se můžete opět na mnoho známých tváří
ze světa sportu a šoubyznysu.
Připraveny jsou doprovodné akce jako například pěvecká vystoupení (Debbi a Emma Smetana). Emma Smetana spolu s námi připravuje také charitativní bazar oblečení a jiných předmětů od známých osobností. Koncert i bazar se uskuteční na hřišti za hlavní tribunou (koncerty
před a po utkání, bazar po celou dobu akce).
Program pro děti (skákadla, doprovodné fotbalové atrakce).
Navíc si budete moci vyzkoušet i bumper ball od www.klucicomajkoule.cz.

červen 2015

LEDENICKÉ
ROZTLESKÁVAČKY BODUJÍ
V sobotu 16. 5. se Sharks cheerleaders stali
VICEMISTRY REPUBLIKY V PRAZE a
to hned v pěti kategoriích:
w kategorie MINIES 3-5 let.
w kategorie junior coed group (Brenkus,Votruba, Sporerová, Žáčková, Hartová)
w double dance HIP HOP (Herdová, Sabó)
w individual junior akrobacie (Elena Herdová)
w tým junior.
Tým Peewees obsadili krásné 4. místo.
SHARKS JUNIOR si zajistili postup na Mistrovství Evropy, které se koná ve Slovinsku
27. 6. - 28. 6. 2015.

29. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE VE ZBOROVĚ U PŘÍLEŽITOSTI DNE VÍTĚZSTVÍ
Volejbalové jaro ve Zborově je už po dlouhá léta spojeno s turnajem pořádaným u příležitosti ukončení II. světové války. Za dob
socialismu pořádaný k datu 9. května u příležitosti osvobození Prahy Rudou armádou, nyní
8. května na státní svátek Dne vítězství. Turnaj
vznikl pod patronátem tehdejšího Školního zemědělského podniku Hluboká nad Vltavou a
od dob porevolučních jej pořádá společnost
AGROM Zborov v čele s panem Miroslavem
Vítem starším. Letos to byl již 29. ročník.
Tímto turnajem prošla řada výborných hráčů a
zúčastnilo se plno týmů. K tradičním týmům
patřila družstva pořádajícího školního zemědělského podniku a posléze společnosti
AGROM Zborov, tým SSM Zborov poté jen
Zborov, družstva z obcí Doubravice, Nedabyle, Ledenice, Ohrazení a plno dalších. V několika ročnících se odehrával turnaj právě na
hřišti v Doubravici. Ke všem ročníkům se dochovalo plno fotografického materiálu, který
je archivován ve dvou kronikách tohoto turnaje. Vítězové jsou zapsáni i na čestné listině
u putovního poháru. A kdo bude vítězem
jubilejního 30. ročníku volejbalového turnaje
ve Zborově, uvidíme příští rok. Pořadatel pan
Vít slibuje nějaké to překvapení, tak se
necháme příští rok překvapit.
Letošní ročník se odehrál na nově položeném antukovém povrchu za příjemného slunného počasí a účasti 4 týmů. Vítězné vavříny
získalo spolu se sladkým dortem družstvo
Doubravice, druhý skončil tým Nedabyle, třetí
byl Zborov a čtvrtý skončil tým AGROM.
Michal Vazač

červen 2015
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ŽRALOCI JSOU V PŮLCE SEZÓNY
Jak se vede týmům v polovině hrací sezóny?
Před sezónou jsme odehráli řadu přípravných turnajů:
¡ ženy byly na turnaji v Holandsku,
¡ muži – dva ledenické týmy se zúčastnily turnaje v Belgii,
kadeti odehráli přípravný turnaj v Ledenicích, kde byl jedním
z účastníků také tým z Chorvatska,
¡ kadetky celou zimu hrály kvalifikaci do meznárodní little legue,
kam se nakonec podařilo probojovat pouze Petře Šestauberové.
¡ pět juniorů se připravuje na Mistrovství světa juniorů v Kanadě 2016.
V širším kádru juniorské reprezentace jsou Kuba Hajný, Jonáš Hajný,
Marek Volf, Tomáš Gabriška a Jiří Pivnička. Tato příprava je mimořádně náročná nejen časově, fyzicky, ale také finančně.
Současné výsledky:
¡ Extraliga mužů – zde se nám nedaří tak, jak bychom si představovali. Zatím se dělí Žraloci o předposlední místo v tabulce s pražskou
Kotlářkou. Tato soutěž je opravdu velice vyrovnaná a ačkoli hrajeme lépe než loňskou sezónu, nedaří se vítězit.
¡ Extraliga žen – po posledním skvělém víkendu se ledenické ženy
dostaly na 6. místo v tabulce a míří stále výš.
¡ 2. liga muži – nová soutěž, kam se ledenické béčko probojovalo loni
z 3. ligy. Zde se jim také daří a zatím vedou ligovou tabulku.
¡ 3. liga žen – zatím je béčko ledenických žen na 8. místě a věříme, že
si do konce sezóny polepší v této soutěži, kterou hrajeme letos také
poprvé.
¡ Extraliga juniorek – zatím naše loňské kadetky zůstávají dole v tabulce a v této velice kvalitní soutěži se jim příliš nedaří.
¡ 2. liga kadetů – zatím se dělí se Sezimovým Ústím o 1. místo.
¡ 2. liga žáků – po minulém vítězství se žáci posunuli v tabulce na 2. místo.
¡ Extraliga teeball – zatím 5. místo v tabulce.
¡ Stříbrný superpohár v teeballu – skvělé vítězství nejmenších softbalistů a postup na Zlatý superpohár do Prahy, s velkou mezinárodní
účastí (ve skupině máme také tým z Číny).
Hana Korčáková
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Zveme Vás na cyklistickou
projížďku tratí vytrvalostního
běžeckého závodu

SILVA NORTIKA RUN
Délka tratě 85,6 km.
Registrace startujících před startem
na náměstí v Horní Stropnici.
V případě nehody na trati mohou účastníci jízdy
použít služeb dispečera běžeckého závodu.
V cíli bude pro cyklisty připravena pamětní medaile
a nápoj. Možnost občerstvení.
Start 6. 6. v 8:30 hlavní náměstí Horní Stropnice.
Cíl sportovní areál Horní Stropnice. Časový limit 12 h.
Organizátoři – Občanské sdružení Silva Nortica Run,
www.silvarun.eu

Dynamic

Lucie SEDLÁKOVÁ
Tel.: 720 200 183

VODA
– TOPENÍ –
PLYN
VLADIMÍR DOLEJŠ

lucie.sedlakova@re-max.cz

Váš realitní makléř pro oblast Zborov, Ledenice a okolí.
Žiji tady již 33 let, zajistím Vám skvělý servis a férové jednání.

¡ INSTALACE TOPENÍ
¡ INSTALACE VODOVODŮ
¡ MONTÁŽ TEPELNÝCH
ČERPADEL
¡ MONTÁŽ KLIMATIZAČNÍCH
JEDNOTEK

LEDENICE 632,
373 11 LEDENICE

TEL.: 723 953 821
vodatopenidolejs@seznam.cz

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací

373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz
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TIP PRO VOLNÝ ČAS
Ó MUZEJNÍ NOC - TAJEMSTVÍ PŘÍRODY
pátek 5. červen od 17 h
Do areálu Památníku Jana Žižky z Borovan Vás zve Jihočeské
muzeum v Č. Budějovicích.
Z programu:
¡ bubenické vystoupení Fedrfechtýři,
¡ divadlo LUK pro děti,
¡ ukázky sokolnictví,
¡ skupina Weekend,
¡ komentované prohlídky,
¡ edukační program,
¡ poradna pro houbaře,
¡ hry pro děti,
Podrobné info na www.muzeumcb.cz
Ó „TROCNOVSKÝ DĚTSKÝ DEN“
NA ZAHRADĚ KRČMY JANA ŽIŽKY V TROCNOVĚ
sobota 13. 6. od 14 h
Výhry, občerstvení, sladkosti, špekáčky, nápoje, nanuky a dobrá
nálada zajištěny.
Při této příležitosti bude pro vás také ve společenské místnosti
připravena včelařská výstava, která přiblíží malým i velkým život včel a jejich význam pro přírodu i společnost.
Zveme všechny děti, rodiče, babičky i dědečky…
Ó ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2015
neděle 5. 7. v 19 h
Klášter Borovany – nádvoří
Vstupné 350 Kč
Předprodej vstupenek: www.cbsystem.cz
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BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO DĚTI
sobota 20. červen
začátek v 9 h, prezence od 8,30 h., startovné 30 Kč
Turnaje se mohou zúčastnit děti od 7 do 15 let.
Přezůvky, pálku, pití a dobrou náladu sebou.
Míčky dodá pořadatel.
Drobné občerstvení od rodičů vítáno.
Zveme všechny rodiče a jejich děti na

DĚTSKÝ DEN
VE ZBOROVĚ
Sobota 13. 6.
Začátek v 15 h na dětském hřišti
Na programu soutěžě, písničky, dovednostní úkoly,
skákací hrad a občerstvení.
Moc se na Vás všechny těšíme.
Za svaz žen Lucie Juhasová

POZVÁNKA NA KURZ

PODMALBA NA SKLO
Přijměte pozvání na kurz podmalby na sklo, který proběhne
v neděli 21. 6. od 14 hodin v hasičské zbrojnici v Ohrazeníčku.
Lektor kurzu je pan Honiss (www.podmalba.wz.cz)
Délka: 3 hodiny, cena: 180 Kč
V ceně kurzu je lektorné a veškerý potřebný materiál.
Na kurz je nutné se předem přihlásit.
Kontakt: Helena Jaloševská (tel. 777 084 601)

Využijte slevu 25 %
na životní a úrazové
pojištění
Akce platí do konce června

Volejte 606 542 670
Pavel Blažek
Pojišťovna Allianz
Pojištění aut, majetku, úrazu i života
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MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET

JARNÍ SLEVY UHLÍ
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina, hnědé uhlí, brikety

PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7.00 - 11.00
11.30 - 16.00
sobota
7.00 - 12.00

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

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

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

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

mobil: 602 662 693
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