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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Zapište si do diáøe…
9. − 10. červenec
SVATOPROKOPSKÁ POUŤ
VE ZBOROVĚ
16. červenec
YAUWAIS CUP
Program ledenické pouti a dalších pořadů
v srpnu až říjnu naleznete ve zvláštním vydání Ledenického zpravodaje, který vyjde
na přelomu července a srpna.

UPOZORNĚNÍ
V horkých letních dnech si můžete odpočinout v příjemném prostředí farské zahrady

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse ze dne 1. června
Rada městyse schválila:
 zápis do kroniky městyse Ledenice za rok
2015 sepsaný kronikářem Mgr. Jiřím Cukrem s tím, že do zápisu budou doplněny
připomínky členů Rady městyse. Rada městyse schválila jednorázovou odměnu kronikáři Mgr. Jiřímu Cukrovi za rok 2015.
 výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka a montáž
dětských herních prvků v lokalitě Ledenice
pod Laznou“ ze dne 1. 6. 2016 a doporučuje
starostovi s vybranou dodavatelskou firmou
Bonita Group Service s. r. o., Tišnov uzavřít
smlouvu o dílo s cenou ve výši 493.960 Kč
bez DPH.
 výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Zborov – obnova místní komunikace“ ze dne 1. 6. 2016 a doporučuje
starostovi s vybranou dodavatelskou firmou
WINGS CZ s.r.o. České Budějovice uzavřít
smlouvu o dílo s cenou ve výši 346.260 Kč
bez DPH.
 výsledek výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Oprava povrchu MK Za
Humny v obci Ledenice, místní části Zborov“ ze dne 1. 6. 2016 a doporučuje starostovi s vybranou dodavatelskou firmou
WINGS CZ s. r. o. České Budějovice
uzavřít smlouvu o dílo s cenou ve výši
215.915 Kč bez DPH.
Rada městyse vzala na vědomí:
 poskytnutí neinvestiční dotace městysu Ledenice ve výši 170.000 Kč na akci „Zborov

– obnova místní komunikace“a pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2016.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 15. června
Rada městyse pověřuje:
 starostu městyse zadáním zakázky „Zborov
– oprava místních komunikací v k. ú. Zborov“ a provedením výběru dodavatele na
tuto zakázku, jejíž předpokládaný rozpočet
je do 250 tis. Kč bez DPH.
Rada městyse schválila:
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích městyse Ledenice parc. č. PK 1668, 1575/1
v k. ú. Ohrazení s E.ON Distribuce a. s.,
pro stavbu s názvem „Ohrazení, K 1571/2,
Dvořáková – NN“ za jednorázovou úhradu
za omezení vlastnického práva ve výši
2.800 Kč bez DPH dle platného ceníku
městyse Ledenice.
 uzavření „Smlouvy o provedení stavby“ pro
vybudování zpevněné plochy na pozemku
městyse Ledenice parc. č. 2634/66 (ostatní
plocha) v k. ú. Ledenice, za účelem zajištění
přístupu ke stavbě „Přístavba truhlárny na
p. č. 2889/7, 2634/67 a 2889/3 v k. ú. Ledenice“ s investorem stavby TRUHLÁŘSTVÍ
FENCL s. r. o., Ledenice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO RODIČE DĚTÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Schůzka zákonných zástupců
dětí MŠ se bude konat
ve čtvrtek 25. srpna od 18 hodin
ve 4. třídě mateřské školy
u „sluníček“
(vchod od výtahu, 1. patro).
Vezměte s sebou: tužku, papír,
na sebe pohodlné oblečení
(sezení na koberci).
NUTNÁ ÚČAST JEDNOHO
Z RODIČŮ.
PODMÍNKA – BEZ DĚTÍ!!!
Kamila Saláková, vedoucí učitelka MŠ
 rozpočtovou změnu č. 3/2016 na období
červen, červenec 2016 ve znění dle přílohy
zápisu.
Rada městyse stanovila:
 úhradu za jednorázový pronájem částí pozemků parc. č. 4651/1, 100, 4651/2 a
4656/8 (veřejné prostranství) v Ledenicích
za účelem umístění pouťových atrakcí na ledenické pouti, která se uskuteční 14. 8.
2016. Rada městyse pověřuje starostu podpisem nájemních smluv.
Rada městyse projednala:
 žádost Ivany Hronkové ze dne 3. 6. 2016
o vybudování zpomalovacích retardérů na
komunikaci před vjezdem do Ohrazení a
rozhodla, že městys Ledenice o vybudování
zpomalovacích retardérů neuvažuje. Uvedený pozemek parc. č. 1676/14 v k. ú. Ohrazení je ve vlastnictví Jihočeského kraje.
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Dle harmonogramu probíhají práce na výstavbě retenční
nádrže Dolní Hradský

Již při vyslovení názvu sedmého dne v týdnu se dá poměrně lehce odvodit význam tohoto slova.
Je to den, kdy si mnozí z nás rádi
odpočinou po celotýdenním pracovním vypětí a chystají se nabrat
síly do dalšího kola. Někdo jde
s dětmi na procházku, někdo sedne
na kolo a projede se po malebném
okolí, někdo si vyjde na hřiště za
sportem, aktivně nebo pouze jako
fandící divák, někdo si chce dát po ilustrační foto
obědě dvacet.
Výčet těchto nedělních aktivit je jistě daleko širší a bohužel
k němu patří i sekání trávy či řezání dřeva na zimní období.
Letošní jaro bylo po dlouhé době dostatečně deštivé a veškerá
zeleň překypuje životem, ale myslím si, že při troše snahy lze přírodu zkrotit i v pracovní dny nebo v sobotu.
Snažme se proto všichni zachovat si alespoň v neděli trochu klidu na odpočinek a neprovokovat sousedy nadměrným hlukem zahradní techniky, kdy právě křovinořezy či motorové pily dokáží
svým ječivým zvukem pokrýt široké okolí.
Věřím, že trocha ohleduplnosti nikomu moc neublíží a hlavně
prospěje dobrým sousedským vztahům.
Děkuji.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

DROBNÝ ELEKTRODPAD
MŮŽETE ODKLÁDAT
DO KONTEJNERU
V červenci bude v Trocnovské
ulici umístěn červený kontejner na zpětný odběr drobného
elektrozařízení a baterií firmy
Asekol.
Do stacionárního
kontejneru
Patří:
baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např.
kalkulačka, rádia, drobné
počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně
Nepatří:
televizory, počítačové
monitory, zářivky, úsporné žárovky a velké domácí spotřebiče jako např.
ledničky, pračky, chladničky a podobně.
Veškerá elektrozařízení
(bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat na sběrný dvůr městyse.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní Anně Kautské, naší nové obyvatelce, která za
symbolickou cenu darovala městysu Ledenice čtyři krásné obrazy. Věřím, že pro všechny najdeme vhodné umístění v prostorách
obecních domů.
Děkuji
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

V termínu od 27. června do 18. července bude na silnici do
Růžova (od křižovatky 5. května až za odbočku na Vrcov
u skládky) probíhat nová pokládka asfaltového povrchu.
Silnice bude částečně uzavřena, průjezd bude s omezením
možný.
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Zastupitelé se rozloučili
s končícím ředitelem základní školy
Na středu 22. června přijal Mgr. Josef
Cukr pozvánku od starosty Jiřího Benedy
na zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice. Zde se s dlouholetým ředitelem rozloučili
všichni zastupitelé v čele se starostou obce.
Z úst starosty zaznělo mimo jiné i: „ ředitelem ledenické školy jste byl dlouhých 27 let a
za tu dobu se mnohé změnilo. Přišly změny
v legislativě i financování a mnohdy byly velice výrazné, ať se již týkaly rozdělování finančních příspěvků školám, požadavků na
vybavení, změn v učebních plánech a mnohé
další. Vést školu za těchto podmínek a v neustálých změnách je pro ředitele velmi nelehké a já bych Vám velmi rád vyjádřil upřímné
poděkování za to, že jste to zvládl a svému nástupci Mgr. Vladislavu Šestákovi předáváte
fungující školu“.
Při této příležitosti jsem pana ředitele Mgr.
Josefa Cukra požádala o krátký rozhovor.
Pane řediteli, jak již zmínil starosta, stál
jste v čele školy celých 27 let.Vzpomenete si
na chvíli, kdy jste se stal ředitelem? Jak tehdy
škola fungovala a s jakými plány jste do Ledenic přicházel?
Vzpomínám si velice dobře, protože jsem
tuto práci dělat nechtěl, ale nakonec jsem byl
přemluven. Vše se odehrálo na poslední chvíli, takže jsem nevěděl vůbec nic o řídící práci,
o prostředí a systému práce ledenické školy a
neznal jsem ani všechny učitele, kteří zde tehdy učili. Byl jsem, jak se říká, hozen do vody.
Musel jsem se tedy začít postupně a důkladně se vším seznamovat, abych mohl na
práci školy navázat a případně zavést do této
práce některé nové prvky podle svého uvážení. Brzy jsem poznal, že škola má dobře vypracovaný systém práce a organizačně dobře
funguje.
Přišel ale listopad 1989 a celé plánování
dostalo úplně jiný směr. Začalo se odvíjet od
polistopadových změn, které probíhaly v celé
společnosti, to znamená i ve školství.
Ty plány, které se podařilo realizovat,
není třeba popisovat. Ty jsou v Ledenicích viditelné na každém kroku. Z kterého máte největší radost?
Největší radost mám asi z jednoho možná
veřejností méně vnímaného kroku, ale pro
školu a její další vývoj velice důležitého, a tím
bylo to, že se podařilo velice rychle najít společnou řeč se zřizovatelem školy, kterým byl
tenkrát obecní úřad a s tehdejším starostou p.
Františkem Jelínkem. Jsem velmi rád, že tyto
dobré vztahy přetrvávají dodnes a vím dobře, o čem mluvím, protože bez této velmi
dobré spolupráce by na každém kroku nebylo vidět nic, anebo by toho bylo podstatně
méně. Není to ale jenom to, co vidíte zvenku. Drobnými stavebními úpravami se zlepšil i interiér školních budov, školní třídy
byly a jsou postupně vybavovány novým
školním nábytkem, učebními pomůckami a
výpočetní technikou. Například k dnešnímu

dni škola vlastní 40 počítačů a 9 interaktivních tabulí, které se používají ve výuce, běžná
je elektronická žákovská knížka a elektronickou cestou probíhá i zápis do třídních knih a
komunikace s rodiči žáků. Jsem rád, že v tomto moderním směru se počítá s dalším rozvojem.
Co Vás mrzí nejvíce, že se nepodařilo uskutečnit?
Možná snad výstavba nového pavilonu
pracovní výchovy, na který je již několik let
zpracována projektová dokumentace a zatím
se tento záměr nepodařilo uskutečnit.
Jak na Vás osobně, v roli ředitele školy,
dopadaly polistopadové změny v celé společnosti?
Bylo to náročné období hlavně časově.
Změny se týkaly prakticky úplně všeho. Bylo
třeba vytvořit nové vnitroškolní předpisy tak,
aby byly v souladu s nově vznikající legislativou. Změnit učební plány, později vytvořit
vlastní školní vzdělávací programy, obnovit
fond učebnic a podle nich upravit tématické
plány učiva.
V této době mohly také školy získat právní
subjektivitu a stát se tak samostatnými podniky bez závislosti na tehdejším Školském úřadu
České Budějovice. U nás jsme tak učinili již
1. ledna 1996 a zároveň jsme této příležitosti
využili ke sloučení všech školských zařízení
v Ledenicích. Předběhli jsme tak zákon, který
toto nařizuje od 1. ledna 2003 o celých sedm
let. Pochopitelně, že přibylo starostí, protože
sloučením základní školy, základní umělecké
školy, mateřské školy, školní družiny a školní
jídelny vznikla svým složením velice pestrá
organizace, kde každé pracoviště má svá urči-

tá specifika, která se od sebe liší. Toto bylo
třeba naučit se vnímat a začít podle toho pracovat. Museli jsme se naučit samostatně hospodařit a rozhodovat úplně o všem co se týče
celého provozu. Pochopitelně, že tímto krokem
jsem také pocítil, že na řediteli takového zařízení začíná ležet poměrně velká míra zodpovědnosti vlastně úplně za všechno.
Určitě není jednoduché uřídit takový podnik jako je škola. Co vztahy mezi pedagogy,
ale i mezi učiteli a dětmi a jejich rodiči?
Můj názor je ten, že se v ledenické škole
vytvořil za ta léta kvalitní tým zaměstnanců,
který dokáže táhnout za jeden provaz a je na
něj spolehnutí i ve vypjatých situacích, které
při školní práci mohou nastat a také nastávají.
Velmi si cením toho, že si vždy všichni zaměstnanci nechali vysvětlit vzniklý problém,
pochopili situaci, i když to pro ně mnohdy nic
příjemného nebylo a snažili se co nejlépe splnit zadané úkoly. Nikdy jsem nemusel řešit
žádné vážné případy porušení pracovní kázně.
Myslím si, že dobré vztahy mezi pedagogy se i
v dobrém slova smyslu přenáší na chování
dětí, popřípadě působí kladně i na vztah
většiny jejich rodičů ke škole.
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem zaměstnancům za dobře odváděnou práci ve prospěch ledenické školy, za to,
že to se mnou tak dlouho vydrželi, zřizovateli
školy potom za dobré vztahy a příjemnou spolupráci. Novému vedení školy přeji pevné
nervy a mnoho pracovních úspěchů.
Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor.
Dovolte mi, popřát Vám pevné zdraví, pohodu a spokojenost v soukromém životě.
jk
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Konec školního roku 2015–2016 v ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Akce školy:

¢ Základní škola:
Celkový počet žáků
181
Počet žáků na I. stupni
109
Počet ročníků
9
Počet tříd
9
Počet učitelů
14
Vyznamenání
87
Z toho samé jedničky
35
Žáci dostateční
32
Žáci nedostateční
5
Pochvaly
43
Napomenutí třídního učitele
6
Třídní důtky
1
Ředitelské důtky
1
Snížená známka z chování
1
Vycházející žáci:
Z 9. ročníku
21 žák
z toho gymnázium
4 žáci
střední odborné školy
17 žáků
Ze 7. ročníku učební obor
1 žák
Z 5. ročníku víceleté gymnázium 1 žák
Do 1. ročníku nastoupí v září 29 žáků.
¢ Základní umělecká škola:
Počet žáků
Počet absolventů
Počet učitelů
Vyučované obory: hudební
Vyučované předměty: flétna, klavír
klarinet, kytara, zpěv,
přípravná hudební výchova
¢ Mateřská škola:
Počet dětí
Počet tříd
Počet učitelů
¢ Školní družina:
Počet žáků
Počet oddělení
Počet vychovatelek
¢ Školní jídelna:
Počet vařených obědů
Počet zaměstnanců

131
13
6

106
4
8
60
2
2
300
5

Školní projekty:
¡ „Svatomartinský rohlíček“
– žáci pečou rohlíčky
¡ „Školní Mikuláš“ – 9. třída
¡ „Deváťáci za katedrou“
– žáci 9. třídy jeden den učí místo učitelů
¡ „Celé Česko čte dětem“ – žáci 4. třídy
čtou každý měsíc pohádku dětem v MŠ
¡ „Čteme společně“ – žáci 9. třídy čtou
společně s žáky 1. třídy v rámci hodin Čj

Září
¡ Zahájení školního roku
¡ ZŠ − Třídní schůzka (1. a 2. třída)
¡ ZŠ – focení prvňáčků
¡ ZŠ – Legiovlak (8. a 9. třída)
¡ ŠD – divadlo Z bedny
¡ ŠD − Školní družina
– výtvarná soutěž „Ahoj prázdniny“
Říjen
¡ MŠ – Bramborování
¡ ZŠ – přírodovědná vycházka (4. třída)
¡ ZŠ – exkurze ÚM (9. třída)
¡ MŠ – divadélko Luk
¡ ZŠ – Malé divadlo (7., 8. a 9. třída)
¡ ZŠ – Celé Česko čte dětem (4. třída)
¡ MŠ – Jablíčkové mlsání
(pečeme a vaříme s jablky)
¡ ZŠ – Exkurze na výlov nádrže
u ČOV Ledenice – projekt JČU (5. třída)
¡ ZŠ – výstava umění – galerie Mariánská
ČB – architektura ČB (7. třída)
¡ ZŠ – Vzdělání a řemeslo
– výstaviště v ČB (8. a 9. třída)
¡ ZUŠ – koncert
¡ MŠ – divadélko Kos
Listopad
¡ ZŠ – Malé divadlo ČB (7. třída)
¡ ZŠ – informační odpoledne pro rodiče žáků
¡ ZUŠ – koncert žáků
¡ ZŠ – Svatomartinský rohlíček
– školní projekt (9. třída)
¡ MŠ – divadélko Okýnko
¡ ZŠ – přírodovědná vycházka (5. třída)
¡ ŠD – divadélko Okýnko
¡ ZŠ – celé Česko čte dětem (4. třída)
¡ ZŠ – malé divadlo ČB (3. třída)
¡ ZŠ – exkurze Budvar ČB (9. třída)
¡ MŠ – divadlo Téměř divadelní společnost
¡ ŠD – turnaj v kulečníku
Prosinec
¡ ZUŠ – koncert
¡ ZŠ – adventní návštěva ledenické
farnosti a kostela (9. třída)
¡ MŠ – mikulášská nadílka
¡ ZŠ – školní Mikuláš
¡ MŠ – pečení vánočního cukroví
¡ MŠ – návštěva adventní výstavy Ledenice
¡ MŠ – divadélko Luk
¡ ZŠ – muzeum ČB (9. třída)
¡ ZŠ – putování po historických památkách
ČB (9. třída)
¡ ZŠ – celé Česko čte dětem (4. třída)
¡ ZŠ – 3. třída zahájení plaveckého
výcviku (Borovany)
¡ ZUŠ – koncert
¡ MŠ – štědrý den v MŠ
¡ ZŠ – rybí hody - příprava vánočního kapra,
polévky a salátu (5. třída)
¡ MŠ – divadlo Sluníčko
¡ ZUŠ – koncert pro žáky ZŠ
¡ ZŠ – sportovní soutěžení (4. třída)
¡ MŠ – 6. třída zpívá koledy dětem v MŠ

¡ ZŠ – vánoční besídky tříd
¡ ZŠ – vánoční promítání
¡ ŠD – týden dobrých skutků
Leden
¡ ZŠ – celé Česko čte dětem
¡ ZŠ – informační odpoledne pro rodiče žáků
¡ MŠ – divadélko Kos
¡ ZUŠ – přehrávky žáků
¡ ZŠ – zápis žáků do 1. třídy
¡ ZUŠ – koncert
¡ MŠ – divadlo Viďadlo
¡ ŠD – olympiáda (Xbox)
Únor
¡ ZŠ – čtenářská gramotnost
(žáci 3. třídy představují svou knihu)
¡ ZŠ – beseda o rodičovství a funkci rodiny
(8. a 9. třída)
¡ ZŠ – celé Česko čte dětem (4. třída)
¡ ŠD – turnaj ve stolním tenisu
Březen
¡ MŠ – divadlo Kos
¡ ŠD – divadlo Kos
¡ ZŠ – celé Česko čte dětem
¡ ZŠ – zahájení plaveckého výcviku (4. třída)
¡ ZŠ – malé divadlo ČB (7. třída)
¡ ZŠ + ŠD – velikonoční výstava pro veřejnost
¡ MŠ – divadlo Okýnko
¡ ZŠ – matematický Klokan
¡ ZŠ – exkurze (truhlářství Fencl)
¡ ZŠ – recitační soutěž (1. – 4. třída)
¡ MŠ – pečení velikonočního cukroví
¡ ZŠ – hudební pořad
¡ ZŠ – deváťáci za katedrou (školní projekt)
¡ ZŠ – sběr papíru
¡ MŠ – návštěva ledenické knihovny
¡ ŠD – turnaj v šachu
Duben
¡ MŠ – projekt Úraz není náhoda
¡ ZŠ – celé Česko čte dětem
¡ ZŠ – přírodovědná vycházka (5. třída)
¡ ZŠ – exkurze Temelín (8. a 9. třída)
¡ ŠD – návštěva ledenické knihovny
¡ ZŠ – okresní kolo OVOV (vybraní žáci)
¡ ZŠ – ukázka dravců
¡ ZUŠ – koncert
¡ MŠ – ukázka dravců
¡ MŠ – divadélko Kos
¡ ZŠ – botanická zahrada v Praze (5. třída)
¡ MŠ – čarodějnický rej
¡ ZŠ – čarodějnice (1., 2., 3. a 4. třída)
¡ ZŠ – návštěva ledenické knihovny (2. třída)
¡ ŠD – turnaj ve stolním fotbale
Květen
¡ ZŠ – okresní kolo soutěže mladých
zdravotníků (ČB)
¡ MŠ – divadlo
¡ ZŠ – turnaj v kuličkách (4. třída)
¡ MŠ – výlet (Nové Hrady, Selibov)
¡ ZŠ – celé Česko čte dětem
¡ ZŠ – exkurze zpracovna ryb a sádky
Třeboň (5. třída)
¡ ZŠ – informační odpoledne pro rodiče žáků
¡ ZUŠ – 1. absolventský koncert
pokračování na str. 5
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
pokračování ze str. 4
¡ ZŠ – jazykové zkoušky YLE
(výběr žáků 7. třídy)
¡ MŠ - divadlo Okýnko
¡ ZŠ – školní akademie
¡ ZŠ – školní projekt Čteme společně
(1. a 9. třída)
¡ ZŠ – okresní kolo Pythagoriády ČB
(vybraní žáci 6. třída)
¡ ZŠ – přírodovědná vycházka (4.třída)
¡ ZŠ – fotografování tříd školy
¡ MŠ – fotografování
¡ ZŠ – výstava Titanic, večerní představení
Vinohradské divadlo Praha (9. třída)
¡ ŠD – turnaj v kuželkách

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jako by to bylo včera, kdy jsme se na začátku školního roku vítali se všemi dětmi. Navzájem jsme se seznamovali a všichni jsme se
těšili na společně strávené chvíle plné radosti,
poznávání a her.
Vstup do mateřské školy je velkým zlomem hlavně pro ty nejmenší, kteří zažívají
první chvíle odloučení od rodičů. K jejich pohodě a úspěšné adaptaci na nové prostředí přispěly nejen paní učitelky svým empatickým
chováním, starší kamarádi, ale i sami rodiče.
Jak už se mnohokrát osvědčilo, zde platí pravidlo „Klidný rodič, klidné dítě“!
Troufám si říct, že nás všechny společná
práce s dětmi naplňuje a dělá šťastnými. Není
nad to, když dítě vaším přičiněním poznává
svět, zdokonaluje své schopnosti, učí se toleranci, vstřícnosti, láskyplnému chování, kdy
začíná chápat a poznávat pravidla soužití ve
společnosti.
Tento školní rok jsme toho zažili opravdu
hodně. Ve 2. pololetí jsme si společně uspořádali karnevalový a čarodějnický rej, upekli
jsme si koláčky, muffiny, housky jako opravdoví pekaři. Zhlédli jsme mnoho krásných divadelních představení. Moc děkujeme všem,
že za námi jezdí a hrají nám pro radost.
Děkujeme panu Vondruškovi, který nám i
letos představil své krásné dravce.
S velkou pílí jsme se připravovali na vystoupení ke Dni matek.
Třída Koťátek a Ježků vyjela do Selibova,
do pohádkové kovárny, kde si dali dostaveníčpokračování na str. 6

Třída Koťátek v Mysletíně

Červen
¡ MŠ – den dětí
¡ MŠ - divadlo
¡ ZŠ – celé Česko čte dětem
¡ ZŠ – výlet (sýpka Horní Stropnice, 5. třída)
¡ ZUŠ – koncert
¡ ZŠ – výlet (Gmûnd, 7. třída)
¡ ZŠ – mezinárodní jazykové zkoušky
(Č. Budějovice, vybraní žáci)
¡ ZŠ – výlet (planetárium Č. B. 1. a 2. třída)
¡ ZUŠ – koncert
¡ MŠ – rozloučení s předškoláky
¡ ZŠ – výlet (Jindřichův Hradec, 5. třída)
¡ ZŠ – výlet (Tábor, 3. a 4. třída)
¡ ZUŠ – výlet (plavba lodí v Č. B.)
¡ ZŠ – sportovní den školy

¡
¡
¡
¡

ZŠ – předávání vysvědčení žákům 9. ročníku
MŠ – turistická vycházka (Mysletín)
ŠD – turnaj v kuličkách
Ukončení školního roku

Zahájení nového školního roku 2016–2017:
čtvrtek 1. září 2016
Připomínám internetové stránky naší školy:
www.skolaledenice.cz
Vedení ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice děkuje
svým zaměstnancům za odvedenou práci
ve škol ním roce 2015–2016 a také všem os tatním, kteří byli ochotni se ško lou spo lupracovat.
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ
Opravená stavení, vystavěné nové haly na zemědělské stroje, na balíky slámy, stáje, kravín…
Kam vaše oko dohlédne všude pastviny s pasoucím se dobytkem, s bojácnými ovečkami,
hříbaty, které se nehnou na krok od mámy… Školka pro odrostlá hříbata a „dům pro stárnoucí
koňské seniory“… Všude čisto, nezapáchající hnůj, usměvaví a vstřícní lidé, kteří vědí, co je
dřina v každém ročním období…
A když vyjdete výš, rozprostře se vám jako na dlani nádherné panorama okolí, umocněné
slunečními paprsky…Nelze si v duchu neříct: „A to je ta krásná země!“
Ze všech koutů na vás dýchá souznění lidí s přírodou a zvířaty…
ANO – TO JE MYSLETÍN.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat panu Tomáši Lamáčkovi, který nám cestu na statek umožnil, všem zaměstnancům za milé přijetí, uvítacímu psímu výboru a zvláště pak paní
Dejčmarové, která s námi celé dopoledne strávila.
V neposlední řadě děkujeme našim (vašim) dětem, jež bravurně zvládly ujít pěšky tak velký kus cesty a být hodné.
Myslíme, že tento zdařilý výlet přispěl k obohacení našeho života o další hezkou vzpomínku a pro nás byl sladkou tečkou za skoro uplynulým školním rokem.
Tak zase někdy na shledanou!
za kolektiv učitelek MŠ Hana Fyrbachová

Třída Sluníček na dravcích

Loučení s předškoláky
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
ko s čerty, hastrmany, vílami a
jinými pohádkovými bytostmi.
Třída Sluníček a Pejsků zhlédla
didaktickou pohádku Princ Bajaja
přímo na hradě v Nových Hradech. Na hradním nádvoří je přivítal šašek, děti obzvláště zaujal
živý kůň, který vozil prince a šaška a také opravdové brnění a
zbraně a obrovský dřevěný drak.
Celá pohádka byla vtipně vyprávěna šaškem a děti si od něho na
památku přivezly rolničky na krk.
Den dětí jsme oslavili na zahradě MŠ velkým sportovním dopolednem, kdy děti skákaly do písku,
běhaly ve dvojicích na oválu, plnily vědomostní úkoly, zdolávaly
slalom mezi kužely. Na závěr si
křídami vyzdobily vstupní chodník do školky svými veselými obrázky. Za jejich nasazení byly
odměněny sladkou zlatou medailí
a tento den jsme si velice užili.
S velkou odvahou jsme uskutečnili několika kilometrový turistický výlet za zvířátky na osadu

červenec–srpen 2016

pokračovámí ze str. 5

Mysletín, kde nám bylo všem
moc hezky.
V červnu jsme se rozloučili
s předškoláky, pro které po prázdninách začne nová životní etapa,
vstup do základní školy a my jim
přejeme mnoho úspěchů.
A teď?
Už se těším na prázdniny,
každý rok je trochu jiný.
Kampak letos − kdo to ví?
K babičce a dědovi,
chytat kapry u rybníka,
hrát si s dětmi na vodníka,
sjíždět řeky, slézat skály,
ať sluníčko hřeje, pálí ...

Oslava dětského dne a sladká odměna

Už se těším na prázdniny,
každý rok je trochu jiný.
Do tábora s kamarády,
poznat nové zámky, hrady,
nové kraje, nové tváře,
kolem ohně, při kytaře.
Nebo moře, s vodou slanou?
Po prázdninách na shledanou ...
Za kolektiv učitelek a dětí MŠ
Ivana Martínková

Hurá na Mysletín (třída Pejsků)

Truhlářská tradice v Ledenicích stále žije
Tradice výuky truhlářských učňů v Ledenicích sahá až na samý počátek
rozvoje truhlářství v Ledenicích. Tehdy měl téměř každý truhlářský mistr ve
své dílně alespoň jednoho truhlářského učně, většinou syna, kterého učil řemeslu, aby mohl následně živnost převzít. V roce 1896 byla v Ledenicích
založena odborná pokračovací škola, kde se vzdělávali řemeslně nadaní
žáci, včetně budoucích truhlářů. Tato škola byla krátce po druhé světové
válce zrušena a nebyla již obnovena. V roce 1951 bylo založeno VD Ledenický nábytek a v roce 1969 započal i rozvoj učňovského školství. Po několika letech, kdy výuka probíhala v provizorních podmínkách, se v roce 1978
středisko přestěhovalo do budovy čp. 212 na rohu Mysletínské a Trocnovské ulice, kde sídlí dodnes. Za celou dobu existence prošlo rukama truhlářských mistrů odborného výcviku na 1000 truhlářů, kteří se v Ledenicích
učili pro podniky z celého jihočeského kraje. V současné době je středisko
praktického vyučování obor truhlář a tesař soukromou firmou a odbornou
výuku zajišťuje pro Střední školu polytechnickou v Českých Budějovicích.
Bývaly doby, kdy v jednom ročníku bylo i několik ledenických žáků. Nyní
je však situace taková, že již několik let nepatřil mezi truhlářské učně nikdo
z Ledenic. Ale důkazem, že truhlářská tradice v Ledenicích žije, je Jiří Straka, který 22. června výborně zvládl zkoušky (prospěl s vyznamenáním) a získal tak výuční list v oboru truhlář. Jak říká
vedoucí učňovského střediska pan Jaroslav Šimek: „Na Jirkovi bylo od první chvíle vidět, že má
dřevo pod kůží a že práce s ním ho baví.“ A aby ne, truhlářské řemeslo se u Straků dědí. Truhlářem
je otec, strýc, děda a i babička pracovala v truhlářské výrobě. Jirka se rozhodl pokračovat ve studiu
a tak se po prázdninách nepostaví k ponku, ale znovu zasedne do školní lavice.
Gratulujeme Jirkovi k získání výučního listu a v budoucím studiu přejeme mnoho sil a
úspěchů.
jk

Závěrečné učňovské zkoušky
Ve dnech 7. a 8. června se konaly závěrečné učňovské zkoušky oboru tesař. Žáci mají
praktickou část na učilišti SPV truhlářů, Trocnovská 212, Ledenice. Teorii vyučuje Střední
škola polytechnická v Nerudově ul. v Českých Budějovicích.
V letošním roce učňovský obor tesař dokončilo 8 žáků, všichni s celkovým hodnocením
prospěl, bohužel nikdo neměl vyznamenání.
Rovněž se 7. 6.− 9. 6. konala závěrečná učňovská zkouška oboru truhlář. Bohužel ke
zkoušce šel pouze jeden učeň, rodák z Ledenic Jiří Straka, který bude pokračovat v rodinné tradici truhlářů.
Bc. Jaroslav Šimek, vedoucí SPV Ledenice
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci červenci oslaví své jubileum
70 let
Josef Špulka
Anna Smolíková
Marie Bílková
Václav Vincik
Anna Valentová
Milan Borovka
75 let
Jaroslava Koktová
81 let
Josef Chrt
82 let
Anna Švaňová
Marie Horalová
Karel Rems
František Řimnáč
83 let
Vlasta Fraňková
85 let
Anna Farková
86 let
Karel Jílek
Růžena Benedová
V měsíci srpnu oslaví své jubileum
70 let
Zdeněk Volf
Marie Míková
75 let
Olga Kvapilová
80 let
Bohuslav Klečka
Jaroslava Hartová
83 let
Vlasta Fraňková
85 let
Miloslav Klein
Ludmila Pokorná
86 let
Růžena Popelová
89 let
Noemi Bláhová

Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zve řejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 387 995 437, 606 443 518, pří pad ně e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Jiřím Vlkem z Ohrazeníčka,
zemřel dne 18. června ve věku 72 let.

Vážení občané Ledenic,
rádi bychom Vás pozdravili z třeboňského domácího hospice.
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o. p. s. poskytuje domácí
hospicovou péči pro obyvatele Třeboňska a blízkého okolí. Náš
paliativní tým (zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovnice, pečovatelky, psycholog, duchovní) vyjíždí do rodin, které pečují o své těžce nemocné blízké. Odbornou zdravotně – sociální péčí umožňujeme pacientům zůstat v kruhu rodiny a prožít tak
plnohodnotně poslední dny života člověka. Je to vzácný čas rodinného života a my jsme přesvědčeni o jeho nezastupitelné hodnotě. Naše práce vyrůstá z principů paliativní péče, z nichž
plyne naše snaha a povinnost zajistit to, že pacient nebude trpět nesnesitelnou bolestí, nebude
v posledních dnech života osamocen a bude žít v co nejvyšší možné důstojnosti. Hospicová péče
se tedy stará o pacienta, ale i jeho rodinu, komplexně – po stránce fyzické, psychické i spirituální, vždy pravdivě a vždy v souladu s přáním pacienta. Náš hospic je nestátní neziskovou organizací, která je odkázaná na příjmy z darů, grantů a na podporu obcí. A tak jsme velmi vděčni
obyvatelům Ledenic, kteří prostřednictvím Tříkrálové sbírky přispěli na provoz třeboňského
domácího hospice. Děkujeme za Vaši štědrost, bez které se neobejdeme.
Za celý tým Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň Mgr. Petra Brychtová, ředitelka o.p.s.

INFORMACE Z KNIHOVNY
KNIŽNÍ NOVINKY
Pro děti a mládež:
Věra Karhanová
Zápas na rožmberské hrázi
Věra Karhanová Prázdniny kočky Lízy
Martina Zíková
Vyprávění o víle Bezince
Vlastimil Peška
Nové povídání o pejskovi a kočičce
Irena Kaftanová Pohádky z jasmínového keře
Lenka Pecharová Po stopách Karla IV.
John Green
Will Grayson, Will Grayson
Emer Stamp
Čuníkův supertajný deník
Lily Small
Zvířátka z Kouzelného lesa
Adam Blade
Best quest 13 – Říše zla
Petra Gherbetz
Šikulové potřetí
Simpsonovi – komiksové šílenství
Stroje na statku
Moje traktory
Chytré nápady

11.30−18.00
ZAVŘENO
11.30−18.00

Pro dospělé čtenáře:
Oldřiška Ciprová Láska a majestát
Melita Denková
Prvorozený
Hana Whitton
Prsten princezny Judity
Klára Mandausová My dokonalé
Vladimír Kos
Květen 1945 v jižních Čechách
Franziska Stalmann
Šampaňské a heřmánkový čaj
C. Ingelman-Sundbergová
Půjčiti stříbro, loupiti zlato
Brambory na vloupačku
Robert Galbraith Ve službách zla
Luca di Fulvio
Chlapec, který rozdával sny
Jojo Moyesová
Jeden plus jedna
Marie Kondo
Zázračný úklid
Elke Reith
Zvířecí ponožky

Vlastimil Vondruška

HUSITSKÁ EPOPEJ IV
1438−1449 Za časů bezvládí
Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Snad žádná jiná historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní jako právě husitství.
Ta doba je pro dějepisné líčení o to složitější, že obě strany, katolická i
kališnická, měly svým způsobem pravdu, ale obě současně páchaly
bezpráví. Snad poprvé se v naší literatuře objevuje dílo, které se odehrává v obou znepřátelených táborech, aniž by jeden upřednostňovalo
před druhým. Snaží se postihnout důvody, proč se chudí postavili proti
bohatým, prostí proti vzdělaným, Češi proti Němcům, a jak dopadl střet rozumných s fanatiky.
Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě.
Čtvrtý díl začíná smrtí císaře Zikmunda. Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten
však záhy také umírá a v zemi se znovu rozhoří domácí válka, kterou však tentokrát proti sobě
vede šlechta podporovaná městy. Již třetí generace rodu Prokopů prožívá drobné soukromé starosti, ale podílí se také na dramatických zemských událostech. Vyprávění nás zanese do Prahy,
na Tábor, do Plzně i Písku a dalších měst, ale také na rožmberská a poděbradská panství a rovněž
do Horních Uher.

Změna výpůjční doby
Místní knihovny Ledenice srpen–září:
Pondělí
Středa
Čtvrtek
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Místní knihovna Ledenice
v měsíci červenci UZAVŘENA
z důvodu REVIZE knihovního fondu a dovolené.
Otevřena opět v pondělí 1. srpna
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Válečný pomník Mrzli vrh
Na slovinsko-italských hranicích probíhaly během první světové
války tuhé boje. Díky řece Soči vstoupila tato horská oblast do válečných dějin pod názvem sočská fronta (též jižní, italská). Zde byl od
podzimu 1915 nasazen i 91. pěší pluk z Českých Budějovic, v jehož řadách bojovalo mnoho mužů z našeho okolí. Ti, kteří během bojů zahynuli, byli pohřbíváni od listopadu 1915 na speciálně zřízeném hřbitově
nedaleko města Tolmin. Součástí hřbitova se stal i kamenný pomník,
který ovšem časem prakticky zanikl a jeho poslední dochované relikty
se podařilo objevit a identifikovat až v roce 2013. Od té doby podnikala česká strana, zastoupená zejména Klubem vojenské historie Čeští
lvi České Budějovice, ve spolupráci se slovinskými historickými sdruženími kroky na jeho záchranu.
O příspěvek na obnovu pomníku byl v loňském roce požádán také
městys Ledenice, protože jedním z padlých a pohřbených na tomto
hřbitově byl vojín Bohdan (Theodor) Sládek z Ledenic. Rada městyse
schválila 18. března 2015 poskytnout k tomuto účelu částku 5 000 Kč.
Stejnou sumou přispěly Ledenice před pěti lety na obnovu hřbitova
v ukrajinském Užhorodu, kde je pohřben četník, legionář a ledenický
rodák Štěpán Čábela. Na obnově pomníku na Mrzlem vrhu se finančně
podílely i další obce a 60 000 Kč poskytl Jihočeský kraj, drobné práce
vykonali studenti Jirsíkova gymnázia. Oprava byla dokončena v září
2015 a slavnostní odhalení památníku se uskutečnilo v sobotu 11. června 2016 v pravé poledne za deštivého počasí. Akci zaštítilo české velvyslanectví ve Slovinsku, reportáž o ní odvysílala 12. června Česká
televize v hlavní zpravodajské relaci Událostech.
Mgr. Jiří Cukr

Noc kostelů
Málokdy se stane, že by v kostele panovala tak živelná
atmosféra jako na letošní Noci kostelů v Ledenicích. Hlavním bodem programu bylo totiž vystoupení místních Gipsy
Suno. Cajónem* poháněné septeto se nenechalo netradičním prostředím zastrašit ani zbytečně svázat a dokázalo působit dostatečně energicky i bez mikrofonů a zesilovačů.
V gypsy style verzích představila skupina jak tradiční
žánrový repertoár, čerpající převážně z folkloru, tak také
osobité úpravy populární hudby, například Zuzany Navarové a Nerezu. Celým vystoupením Gipsy Suno navíc
prostupovalo čiré muzikanství, které se ukazovalo hlavně
při četných sólech na klarinet a housle. Závěr koncertu se
tedy přes počáteční ostych publika neobešel bez vyvolávání přídavku. Zaslouženého.
Petr Šrajer
Autor je studentem FF UP Olomouc, obor hudební věda – žurnalistika.
* Cajón je perkusivní hudební nástroj latinskoamerického původu. Většinou se jedná o kvádr vyrobený ze dřeva s ozvučným
otvorem na jedné straně.

(foto: Klub vojenské historie Čeští lvi České Budějovice,
czechlions.rajce.idnes.cz)
BOHDAN (THEODOR) SLÁDEK se narodil 2. 2. 1876 a zemřel 29. 9.
1915. Vedl hostinec v domě čp. 86, kde se říkalo U Tedorů. Později zde
byl hostinským jeho zeť Rudolf Beránek (manžel dcery Gabriely). Bohdan Sládek byl synem Jakuba Sládka z čp. 61 (1841–1920), synovcem
dlouholetého starosty Jana Sládka (1839–1912), bratrancem hudebního
skladatele a sběratele lidových písní Ferdinanda Sládka (1872–1943) a
bratrancem učitele Theodora Sládka (1894–1974). Jeho jméno je zvěčněno na ledenickém pomníku padlým.

ZO SPCCH BOROVANY − LEDENICE
V červenci oslaví naši členové své životní jubileum. Jsou to paní Marie Zegermacherová 65 let, paní Jaroslava Koktová 75 let, pan Josef Špulka 70 let.
Členové Vám ze srdce přejí:
Ať každý den Vašeho života je naplněný láskou a štěstím.
Když se však objeví nějaký ten stín, vzpomeňte si na ty,
kteří Vás mají rádi.
K narozeninám vše nejlepší, hlavně zdraví, životní pohodu.
Paní Koktové děkuji za přispění svého času a chuti pro náš výbor ZO.
¡ Na otáčivé divadlo do Týna nad Vltavou je možné se nahlásit u paní Himlové,
tel. 724 771 343. Termín 22. července divadelní hra „Noc na Karlštejně“. Odjezd z Borovan v 19.30 h dále pak z Ledenic v cca 19.40 h. Vstupenky možno
vyzvednout u paní Himlové, Prosím zaplatit i s dopravou. Cena vstupenek
150 Kč členové, 200 Kč nečlenové. Doprava 100 Kč.
¡ 10. září pořádáme zájezd po Šumavě − Český Krumlov, Muzeum voskových
figurín, hrad Rožmberk(zde si dáme oběd), Vítkův Hrádek, Vyšší Brod, klášter, Závišův kříž, Poštovní muzeum.
¡ 29. září − členská schůze.
Všem členům a jejich rodinám přeji hezké a klidné prožit letních prázdnin
s vnoučaty a se sluníčkem.
za ZO Jarmila Himlová, předsedkyně
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Ledenická farnost připravuje:
¡ Neděle 14. 8. v 9,30 poutní mše svatá,
hostem bude P. Petr Hruška
Po mši je možná prohlídka kostela.
Něco ze života P. Petra Hrušky Th.D.
( *16. ledna 1965, Plzeň)
Na střední škole jsem se v tanečních zamiloval do nádherné dívky, která mi dodala chuť
chodit do kostela, a já pak objevil cestu
k osobní víře a později i povolání ke kněžství… Motivoval mě příklad mého někdejšího
přítele Vaška Chrousta, který kaplanoval
v Plzni a obdivoval jsem na něm, jak dovedl
druhým zprostředkovávat lidské přijetí, Boží
lásku a odpuštění. Prostě jsem to chtěl taky tak
umět a dělat. Později jsem pochopil, že tady
jde ještě o něco mnohem náročnějšího (ale
taky mnohem krásnějšího). A už jsem z toho –
i přes svoji několikerou zamilovanost do dalších žen – nevycouval...
Můj táta pocházel také z Plzně, maminky
rodina přišla ze Šumavy, z Ostružna u Sušice.
Rodiče, kteří vychovávali ještě o dva roky
starší sestru a o jedenáct let staršího bráchu,
pro mě byli jak oporou, tak inspirací k poctivému životu i k víře v milujícího a spravedlivého
Boha. Táta se k této víře protrpěl jako politický vězeň v jedenáctiletém komunistickém
kriminále, maminka si ji přinesla z rodné
Šumavy.
Základní školu i Střední průmyslovou školu elektrotechnickou jsem absolvoval v Plzni.
Po vojně, která tehdy trvala dva roky, jsem začal studovat teologii v Litoměřicích a v Praze.
Na teologii, která tehdy byla kontrolovaná ministerstvem kultury, mě dlouho pánové od StB

odmítali pustit, protože můj táta zase odmítal
spolupracovat s nimi a zradit tak své přátele.
Vyměkli až tehdy, když mě po třetím odmítnutí táta vzal s sebou na ministerstvo kultury a
tváří v tvář šéfovi odboru církví vyčetl, jak to,
že syn musí trpět za otce. A možná i proto, že
„perestrojka“ v Sajuzu byla už v plném
proudu, mě tentokrát už ke studiu přijali.
Během svého studia teologie v Praze
jsem si na rok odskočil do Komunity Blahoslavenství v německém Rees, což byla má
první velká – a veskrze pozitivní – zkušenost
se „světem za železnou oponou“. Protože jsme
teologické fakultě na komunismu přezdívali
„vyšší ministrantský kurz“, kvalitnější teologické vzdělání jsem pak po roce 2000 doháněl
tři roky v Irsku, kde jsem studoval pastorační
vedení na All Hallows Colege (MA) a spiritualitu na Milltown Institute (STL). Nakonec
jsem si pak už zase na obnovené a dnes již
kvalitnější pražské Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy dodělal i doktorát
v pastorální teologii na (Th.D.).
Co se týče pracovních štací, po vysvěcení
na jáhna (1994) a o rok později na kněze jsem
dva roky sloužil jako „spolufarář“ ve Společné
duchovní správě v Klatovech, poté pět let jako
administrátor farnosti Chodov. Od roku 2004
jsem na Chebsku. Od roku 2006 navíc zastávám funkci ředitele Farní charity Cheb.
Kromě toho jsem fušoval do vodní turistiky (33. pionýrský oddíl Walden). Na ten
„Walden“ jsem dodnes hrdý (bylo to takové to
vandrování v duchu Setonových „Dvou divochů“ a „Rolfa zálesáka“…), za to, že jsem
kvůli tomu souhlasil stát se pionýrem, se do-

dnes stydím. Později jsem se zamiloval do výkonnostní cykloturistiky (Slavia VŠ Plzeň
TOM 4712) a na čas i do závodní cyklistiky
(Sokol Bolevec). Trochu jsem také lezl po horách (učarovaly mě hlavně Západní Tatry) či
jezdil na běžky (především Šumava a Slavkovský les).
Před třemi či čtyřmi roky jsem znovu na
„stará“ kolena objevil kolo jako prostředek relaxace a udržování si kondice, před půl rokem
jsem se zbláznil do vytrvalostního běhání
a momentálně trénuji na „poutní maratón“.
A při tom žasnu, kolik krás jsem si tady kolem
Chebu zpoza volantu či ze sedla kola vůbec
nevšimnul!
A zážitek nejsilnější? Těžko říct. Silná je
pro mě každá chvíle, kdy vnímám (a těch chvil
je poměrně hodně), že někdo ve svém životě
prožívá něco z toho, co jsme si zformulovali
jako poslání naší farnosti: Žít život sloužící
Životu. Velmi často tohle zažívám díky našim
spolupracovníkům ve farní charitě, kteří jsou
znovu a znovu schopni přicházet k osamělým
lidem v různých zařízeních zdravotní a sociální péče v Chebu a být průvodci mnoha skutečně nádherných, ale často velmi bolavých
„tváří a osudů“… Stejně tak mě těší nadšení
mladších lidí či studentů, kteří se stávají dobrovolníky našeho dobrovolnického centra a
často mezi nás, „staré struktury“, přinášejí příjemně osvobodivý úsměv „tváří“ a nadšení
„osudů“ zatím poctivě hledajících svoji cestu
životem.
osud zpracovala Jana Kofránková
Aktuální informace naleznete na:
www.ledenice-farnost.cz

NAZARET
Bílá pastelka
– výstava dětských kreseb
Sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých se v České republice koná každoročně
už od roku 2000, vždy 15. října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole.
Výtěžek sbírky je určen na výukové programy pro zrakově postižené, aby mohli i přes své postižení žít samostatný a nezávislý život.
Z Nazaretu každým rokem vyráží do ulic Borovan Hanka Špuláková.
Děti i učitelé borovanské školy již pátým rokem při této sbírce aktivně pomáhají. Aby věděli, k čemu vybrané peníze slouží, navštívily je
pracovnice Tyfloservisu z Českých Budějovic a předvedly různé pomůcky, které pomáhají nevidomým zvládnout úkoly běžného života.
Děti pak nakreslily bílou pastelkou svět, ve kterém se setkávají
všichni bez rozdílu.
Na obrázky se můžete podívat do konce července v prostorách borovanského kláštera – místnost pod knihovnou, jsou součástí výstavy výtvarných prací klientů neziskovek.
Výkresy jsou očíslovány a vy můžete svým hlasem rozhodnout, čí
svět se Vám nejvíce líbí.

Namaluj si...
Zveme Vás do Ateliéru v zahradě borovanského kláštera, kde si můžete
celé léto zkusit sami namalovat keramiku a udělat někomu milému
(nebo sobě) radost originálním dárkem.
V červenci a v srpnu je otevřeno od úterý do neděle od 10 do 17 hodin, v září pak od úterý do pátku od 12 do 16, v sobotu od 10 do 17 hodin.

Srdečně Vás zveme na

VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ
KLIENTŮ NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ
v prostorách borovanského kláštera
místnost pod knihovnou
Výstava trvá do konce července
Koná se za podpory města Borovany
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Dětský den
po indiánsku
Na neděli 29. května jsme se členy komise
pro mládež, kulturu a sport, RC Ledňáček
a dalšími dobrovolníky připravili již tradiční
ledenický dětský den. Tentokrát na téma indiáni. Za teplého a slunečného počasí si děti
mohly projít trasu od školní družiny až k rybníku Lazna. Po trase pro ně byla připravena
stanoviště, na kterých si mohly vyrobit indiánskou čelenku, náramek z těstovin, nebo z hlíny
vytvořit amulet. Kdo chtěl, mohl si nechat pomalovat obličej indiánskými motivy. Kromě
toho se plnily úkoly: přechod po laně, střelba
z luku, hod kostí na cíl, poznávání zvířat a zvířecích stop, hod kroužkem na paroží a skládání indiánských puzzlů. Na konci stezky čekal
na děti ještě buřtík. Na závěr celého odpoledne
se děti, ale i dospěláci pobavili u vtipně sehrané pohádky O Popelce.
Veliké poděkování všem zúčastněným indiánům, díky za pomoc s přípravou kostýmů, díky
za fungující občerstvení pro děti i dospělé a díky
rybářům za zapůjčení rybářské boudy.
jk

Dětský den
v Ohrazení
U nás byl den dětí o něco déle,
ale zato povedený. Na děti čekala
dobrodružná cesta z Ohrazení lesem k Zalinům. Cesta byla plná
úkolů, kterých se děti chopily na
jedničku. Cestou potkaly také vojáky, u kterých si mohly zastřílet
(moc jim tímto děkujeme). Každý
došel do cíle se splněnými úkoly
a plný zážitků. Na děti čekal na
konci za odměnu nanuk, bonbonky
a čokoládky. Na hřišti pro ně byly
připraveny další atrakce. Ale nejlepší byli vikingové. Rozložili stan a
vyprávěli dětem o vikinzích, ukazovali jim fotky a pak si s nimi zahráli
na bitvu. Kluci byli nadšení, bojovali ze všech sil. Také jim moc děkujeme, že za námi přijeli a tak pěkně se
dětem věnovali. A děkuji všem dětem, které se dětského dne zúčastnily a užily si ho spolu s námi.
Libuše Holubová
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Milí přátelé a studenti Komunitní školy,
školní rok máme úspěšně za sebou, zvládli jsme i několik exkurzí,
zážitkových víkendů, a nejrůznějších výletů. S Petrem Stupkou jsme si
uvařili asijskou, indickou kuchyni, ugrilovali jsme kapří karbanátky a
salát. Pátky jsme si odpočinuly při rytmu salsy a bacaty.
Na léto jsme si při pra vi li dva pří měst ské tá bo ry a to v ter mí nech 25. 7. – 29. 7. a druhý termín je 15. 8. − 19. 8. Více zde:
http://www.ksborovany.cz/primestske-tabory/. Pokud chcete dát své
děti jen na jednotlivé dny, je to také možné. Pokud budete mít dotazy,
můžete nás kontaktovat i telefonicky 604 736 064. Děti se mohou těšit
na plno zábavy, výletů, atrakcí a soutěží.
Od 19. 9. začíná nový semestr. Nabídku kurzů jsme si dovolili
rozšířit o kurzy:
¡ Španělský jazyk pátek 19 – 20 h. Začátečníci 1550,¡ Ruský jazyk
úterý 17 – 18 h. Začátečníci 1550,Stávající kurzy poběží od září beze změny. Podrobné informace
o kurzech na: http://www.ksborovany.cz/podkrovi/

Salsa

Sobotní jóga a páteční Salsa
Od září začínáme pravidelně s jógou a to vždy v sobotu od 10 h.
Cena hodiny je 60 Kč. Jógu předcvičuje kvalifikovaná cvičitelka jógy a
fyzioterapeutka M. Forstová.
Salsa: od září opět začínáme tančit v rytmu salsy a merengue a to
s Miguelem Gutierezem a Lisandrou (kubánská tanečnice). Cena kurzu
Salsy je 800 Kč (10 x 80 Kč).

Nenechte si ujít
Do diáře si jistě poznamenejte termín čtvrtek 15. září. Od 17 hodin
bude v Podkroví v Podzámčí beseda k více než aktuálnímu tématu.
Migrace a současná Česká republika.
Na úvod setkání bude představen fenomén migrace v kontextu českých dějin. Dále bude diskutována současná česká situace z pohledu
ekonomické migrace a z pohledu počtu žadatelů o mezinárodní ochranu. Vše bude debatováno v kontextu událostí loňského roku v Evropě.
Naše pozvání přijal pan Salim Murad.Vyučuje na katedře společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.
Těšíme se na vás.
Za Komunitní školu mi dovolte, abych Vám popřála krásné slunečné léto, pohodovou dovolenou a v září se na Vás budeme těšit.
JB

Lesní pedagogika

Jak jsme v Ohrazeníčku pletli košíky
V sobotu 4. června jsme se v Ohrazeníčku v hasičské zbrojnici sešli
na kurzu výroby košíků z vrbového proutí. Díky podpoře městyse Ledenice si účastníci mohli zdarma vyzkoušet toto tradiční, ale náročné
řemeslo. Obzvláště pro začátečníky je to řemeslo náročné − na trpělivost, čas a také na sílu v rukou (i všelijakých jiných svalů). Na štěstí
pro nás měl náš učitel Jan Smrt z Milevska dostatek trpělivosti, a tak
pod jeho dohledem jsme vytvořili devět krásných košíků, každý vlastnoručně upletený a doslova originál.
Pro mě osobně je nejlepší zážitek to, že z hromady proutí, která mezi
námi v úvodu ležela, jsme dokázali uplést košíky, které pokud a dokud
se nerozpadnou, budou ještě dlouho sloužit.
Helena Jaloševská (Ohrazeníčko)

Vaření s Petrem Stupkou
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LEDENICKÁ DOPLÁCNÁ 2016
V sobotu 18. 6. se konala na volejbalových kurtech již tradiční ledenická „doplácná“. Toto ukončení volejbalové sezony bylo letos výjimečné. Podtitul „Turnaj jubilantů“ mluví za vše. Tento rok se sešlo
několik hráčů a jedna hráčka, kteří oslavili kulaté narozeniny − dokonce počtem pravá „volejbalová šestka“. Kromě jubilantů se turnaje
zúčastnili další volejbaloví nadšenci. Účast byla hojná − celkem 5 družstev, některé po 5, některé po 6. Zastoupeny byly všechny věkové
kategorie od 15 do 63 let jak muži/chlapci tak ženy/dívky. Zkrátka
pestrý výběr.
Bylo rozhodně na co koukat. Diváci si přišli na své. Skvělé výkony,
obětavé pády i neskutečné zákroky. Nechyběl ani humor a samozřejmě
sportovní duch a dobrá nálada. K tomu všemu něco dobrého k zakousnutí a k uhašení velké žízně. Počasí vyšlo na jedničku, takže co více si
přát!
Rozhodně dříve než za rok se můžeme těšit na další setkání při volejbale!
Marcela Švaňová

Konec volejbalové sezóny
Na ukončení sezóny volejbalu s dětmi jsme si připravili malé překvapení. Pro starší žákyně a
studentky jsme pozvali družstvo z TJ Pedagog, se kterým sehrály přátelské utkání. Byl to jejich
vůbec první zápas klasického šestkového volejbalu. Přestože se děvčata teprve sehrávala a začátek byl z jejich strany hodně nervózní, skončil zápas krásně nerozhodně 2:2. Všechny dostaly
sladkou odměnu a těšíme se na příští rok, na další zápasy a turnaje.
Pro mladší žákyně a žáky obvykle organizujeme závěrečný turnaj v barevném minivolejbale.
Tentokrát jsme netradičně připravili šipkovanou s hledáním pokladu. Děti byly úžasné. Vyznačenou trasu s plněním mnoha úkolů zvládly na jedničku. V cíli čekal velký poklad, který jsme
využili hned u táboráku. Opečené špekáčky po takovém výkonu chutnaly opravdu všem.
KRÁSNÉ LÉTO! KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
Za volejbalový oddíl TJ Slavoj LEDENICE přeje Marcela Straková a Marika Čouzová

YAUWAIS
CUP
BUDE PRO 20 TÝMŮ
Letní turnaj v kolektivních
a silových sportech
Yauwais Cup – je plně obsazen
Hrát se bude ve sportovním
areálu 16. července
„Letos do turnaje zasáhne 20 týmů a
hrát se bude fotbal, nohejbal, volejbal a tenis. Silový sport je opět stání na kloubnících. Z kapacitních důvodů jsme museli
snížit počet týmů a zrušit stolní tenis,“ říká
ke čtvrtému ročníku ředitelka turnaje
Tereza Cukrová.
Předešlé tři ročníky vyhrál vždy tým ledenických Miláčků ve složení Petr Králík,
David Fyrbach, Tomáš Lamáček a Miroslav Strouha. „Po třech vítězstvích chceme
přenechat pohár dalším týmům. Na turnaj
se rádi přijdeme podívat, ale jen jako diváci
nebo pomůžeme s organizací,“ říká kapitán
Petr Králík.
Turnaj se uskuteční 16. července v ledenickém sportovním areálu. Díky zapůjčení
sportovišť od městyse Ledenice nebude pro
tento den v čase 7.00 – 20.00 možné využít
antukové kurty ani travnatou plochu za
brankou.
Pořadatelé děkují všem sponzorům, bez
kterých by se turnaj nemohl uskutečnit –
městys Ledenice; Věci na fotbal; Kovoobrábění, železářství a výroba reklamy Šustr;
Hospůdka Na hřišti; E.ON Česká republika; Ledenická sportovní; Budějcká Drbna.
Večer po turnaji zahraje kapela Pěšáci.
(mhe)
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NEVÍDANÉ ÚSPĚCHY
Žraloci Ledenice mají největší počet hráčů
v reprezentačních výběrech ze všech klubů v ČR
Letošní léto bude pro Žraloky ve znamení evropských a světových akcí. Klub má v současné
době své zástupce ve všech kategoriích českých reprezentací (v mládežnických i dospělých,
mužských i ženských). Jsou to hráči, kteří prošli náročným výběrem. Jsme jediný klub v České
republice, který tohoto úspěchu dosáhl.

Naši nejlepší hráči a hráčky se zúčastní těchto akcí:
Mistrovství Evropy žen do 22 let − Pardubice
Michaela Pecková (foto 1), coach Aleš Pavel
¡ 15.−24. 7. Mistrovství světa žen − Surrey (Kanada)
Veronika Pecková, Lucie Petrásková (naše hostující hráčka)
a Tereza Pochobradská (naše hostující hráčka) (foto 2)
¡ 11.−16. 7. Mistrovství Evropy mužů − Montegranaro (Itálie)
Petr Frejlach, Patrik Kopečný, Jiří Korčák (foto 3)
¡ 22.−30. 7. Mistrovství světa juniorů − Midland (USA)
Marek Volf, Jakub Hajný, Jonáš Hajný, Marin Turek (náš hostující hráč) (foto 4)
a coach Jaroslav Korčák
¡ 1.−6. 8.
Mistrovství Evropy juniorek − Sant Boi (Španělsko)
Michala Regnerová, Michaela Staňková (foto 5)
Všem gratulujeme k nejužšímu výběru do reprezentace a přejeme
hodně štěstí a úspěchů.
Na hřišti budeme promítat přímé přenosy z těchto akcí, přijďte podpořit ledenické hráče!
¡ 4.−9. 7.

1

3

2

5

VÝZVA − PROSBA
TJ Sokol Ledenice připravuje na září
Den spolků, jehož součástí bude také
výstava o historii Sokola v Ledenicích.

Prosíme každého, kdo má doma nějaké dobové
fotografie, ale i další materiály o zapůjčení na tuto
akci. Veškeré materiály budou v pořádku vráceny.
Den spolků se uskuteční v sobotu 10. září.
4

Prosíme, kontaktujte Hanu Korčákovou, tel.: 724 094 869.
Děkujeme za vaši ochotu pomoci nám.
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EXKURZE PŘÍMO PRO HASIČE
Naskytla se nám skvělá příležitost navštívit
Jadernou elektrárnu Temelín
V sobotu 19. 6. jsme se společně sešli před hasičárnou. Naše celá
25členná výprava vyrazila směr Temelín. Exkurze probíhala nejprve
v informačním centru v zámečku, kde nám byla představena samotná
elektrárna, jak vlastně funguje. Poté jsme se rozdělili do čtyř skupinek a
každá se svým průvodcem absolvovala prohlídku elektrárny, která byla
velmi zajímavá. Nebyla to však prohlídka jen samotné elektrárny, ale
protože jsme hasiči, zajímali nás naši profesionální kolegové, kteří
slouží v jaderné elektrárně a i k těm jsme se podívali. Čtyřicet pět metrů
vysoká plošina, několik cisteren, vyprošťovací auto, hasičská sklápěčka, bagr či záchranný člun, to je jen hrstka věcí, s kterou tamní hasiči
disponují. K prohlídce přidal místní hasič i pár zajímavých historek.
Bylo to skvělé a všem se moc líbilo.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Aleši Dudovi ml., který vše domluvil a panu Julkovi Sabó, který nám celou exkurzi zajistil.
Děkuji jménem všech z účastněných.
Matouš Janovský

Celá ledenická výprava v přednáškovém sále informačního centra

Postup na mistrovství
České republiky dorostu
Ledeničtí hasičtí dorostenci v akci
3. června se konala okresní soutěž dorostu, kam jsme odjížděli s jistými ambicemi. V tom, že chceme postoupit dál, se nám snažili zabránit
soupeři ze sousedních Borovan a z Dolního Bukovska, protože z této
soutěže do vyššího krajského kola mohl postoupit jen jeden. Ledeničtí
kluci však ztratili jen jeden bod, a to v běhu na 100 m překážek, kde
skončili druzí za Dolním Bukovskem. Jinak se ve všech disciplínách
umístili první a to znamenalo jediné, postup do krajského kola, které se
konalo 12. 6. v Českém Krumlově.
Jako první začíná běh na 100 m překážek a hned při této disciplíně
bylo jasné, kdo bude určovat tempo celé soutěže. Po té jdeme na test požární ochrany. Zde kluci ukazují, že nejsou jen skvělí sportovci, ale že
jsou i chytří J. Jako jediní se bez chyby v testu pouštějí do další, kterou
je naše oblíbená štafeta 4 x 100 m překážek. V prvním pokuse se ukazuje kvalita týmu, kde s časem 63 s jsou suverénně první. Však když
máme na víc, proč to tedy neukázat. Druhý pokus 62 s! Poslední nás čekal požární útok. Sice jsme věděli, že nemůžeme být horší než první, ale
chtěli jsme si zachovat čisté konto a nikomu nic nedarovat. A když se
čas zastavil na krásných 28 s, mohli jsme se začít teprve pořádně radovat. Z krajské soutěže si odvážíme nejen čtyři první místa, krásné poháry, ale hlavně postup do vysněného republikového kola, které se koná
4.−5. července na domácí půdě na atletickém stadionu na sokolském
ostrově v Českých Budějovicích.
Budeme moc rádi, když nás přijdete podpořit. Budeme to potřebovat !!!
Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům, SDH Ledenice a
městysi Ledenice za podporu.
Vedoucí družstva Matouš Janovský

Disciplína požární útok

Část expedice u turbíny

Ledeničtí reprezentanti:
Zleva horní řada: Jiří Veselý, Aleš Duda, Jan Brenkus, Tomáš Jirák,
Matouš Janovský. Zleva spodní řada: Miloslav Boček, Tomáš Gabriška, Ondřej Steinhäusl a Jan Herda

Běž nebo to nestihneš, Jan Herda a Ondřej
Steinhäusl při požárním útoku
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Ovčácké slavnosti již po desáté
v Borovanech, neděle 7. srpna 2016
Po roce se přiblížil čas, kdy si ovečky říkají o ostříhání, vlna jim během jarních deštivých dní narostla, kolovrátky se ošívají a našim
přadlenkám již svrbí prsty. Srpen je tu co nevidět a tak Vás všechny srdečně zveme na 10. ročník Ovčáckých slavností v Borovanech, kde
budete moci vidět ruční stříhání ovcí, předení a pletení nastříhané
ovčí vlny. Ale opět nejen to……
Pro návštěvníky na první srpnovou neděli připravujeme řemeslný
jarmark s řadou tvořivých dílen pro děti a dospělé, ukázky výcviku a
práce ovčáckých psů, výstava plemen ovcí, dojení a ochutnávka ovčího
mléka, ruční i elektrické stříhání ovčí vlny, předení a pletení šály
z čerstvě nastříhané vlny.
Ovečky budete moci poznávat všemi smysly. Kromě vůně čerstvě
nastříhané vlny a výrobků z ní, určitě nezůstaneme nic dlužni chuťovým
pohárkům. Návštěvníci budou moci ochutnat ovčí speciality − sýry,
klobásy, guláš. Nebude chybět ani zmrzlina z ovčího mléka z borovanské farmy Mlsná ovečka.
Této tradiční akce se každoročně účastní rodiny s dětmi, senioři,
chovatelé ovcí, řemeslníci, pletařky a přadleny. Cílem slavností je
osvěta chovatelství ovcí a drobných živnostníků – zpracovatelů ovčích
produktů (masa, mléka, vlny, kůže). Akce je zajímavým tipem na nedělní rodinný výlet a příjemně strávený společný čas. Tak se těšíme
v neděli 7. srpna na viděnou. Více informací a aktuální program najdete
na www.rosacb.cz.
za Rosu Helena Jaloševská

Městys Ledenice pořádá výlet

Mandlstein (874 m n. m.)
Mandlstein (874 m n. m.) je výrazný rakouský vrchol na státní hranici s výhledem
do Čech a památníky odsunu. Z N. Hradů půjdeme po hranici a rakouské straně
přes zaniklou vesnici Jedlici na Mandlstein a Skalku (801 m n.m.), dojdeme
do Šejb (autobus). Podle konkrétní varianty ujdeme asi 18 až 20 km.
Trasa je náročnější, ale dvě nadšené výpravy už ji zdárně ušly.
Průvodce Milan Koželuh a možná psové Jonáš a Tim, o Janě nemluvě

Sobota 17. září
8,30 hod. odjezd Ledenice autobusové nádraží
8,40 hod. Borovany autobusové nádraží
Předpokládaný návrat 19,30 h. Cena: 200 Kč dospělí, 100 Kč děti do 15 let.
Přihlásit se můžete v knihovně v Ledenicích nebo telefonicky pí Křížová
389 604 755 a 606 443 518, e-mail: kultura@ledenice.cz.

POZVÁNKA
do Zborova
Ó 9. − 10. červenec
SVATOPROKOPSKÁ POUŤ
VE ZBOROVĚ
¡ Pouťový fotbal a volejbalový turnaj
¡ Country zábava pod stany
¡ jarmark
Ó 27. srpna
XXI. ROČNÍK
NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
DVOJIC VE ZBOROVĚ

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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Stálá expozice o dramatických událostech Novohradska, odsunu, vysidlování, ale i dávné historii sahající až do středověku. Návštěvníci si mohou prohlédnout historické i současné fotografie a
předměty bývalých obyvatel Novohradska. Výstavní prostor je rozdělen do 5 sekcí: historie osidlování Novohradska, fakta o odsunu,
příběhy z doby odsunu, dosídlené obce a zaniklé obce.
ADRESA + KONTAKT:
Kamenná (bez č. p.) v čele zemědělského areálu
374 01 Trhové Sviny
GPS: 48°46’47” s. š.,14°40’16” v. d.
+420 724 379 858, +420 607 279 813
info@vysidlene-obce.cz, http://www.vysidlene-obce.cz/
Provozní doba:
¡ na základě telefonického objednání
¡ Po – Ne

MYSLIVECKÝ DEN PRO DĚTI
V sobotu 20. srpna 2016 od 10 do 16 h pořádá MS Hubert Ledenice
za finančního přispění městyse Ledenice myslivecký den pro děti na
téma „krmelce pro zvířátka a co do nich patří“.
Místo: bažantnice MS Hubert (za ČOV doprava a dojdete až tam).
Z programu:
¡ průběžné zahájení pro ty, kteří nestíhají přijít včas 10−11 h,
¡ výstava trofejí, zbraní a povídání o nich,
¡ střelba ze vzduchovky na lovecké terče,
¡ soutěž o nejhezčí obrázek ze světa zvířat,
¡ plnění vědomostních a dovednostních soutěží z oboru zoologie,
botaniky, kynologie,
¡ stavba nového krmelce pro srnky,
¡ pohybové soutěže.
Již tradičně krásné ceny pro každého.
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno. Děti mají vše zdarma.
Všichni jsou srdečně zváni i s rodiči.
Bližší info: 776 767 311, p. Borovka František

Výkup borůvek v Ledenicích
Tel. č. 724 687 690

Zdravíčko
BOROVANY

1. 7. 2016
OTVÍRÁME PRODEJNU
ZDRAVÉ VÝŽIVY
Žižkovo nám. 149, 373 12 Borovany
Otevírací doba:
PO–PÁ
9,00–12,00 13,30–17,00
SO
8,00–11,00

Tel.: 724 200 317

Přijmeme zaměstnance do pneuservisu
Vzdělání v oboru výhodou

BIO potraviny, bezlepkové potraviny
BIO koření, čaje, byliny
BIO kosmetika, esenciální oleje
přírodní doplňky stravy
www.zdravicko-borovany.cz

červenec–srpen 2016
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Studentka gymnázia nabízí doučování
německého a anglického jazyka
Tel. 606 200 244
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MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
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 - 11.00

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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