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Zdarma

Zapište si do diáře…
Neděle 13. květen
KONCERT KE DNI MATEK
Čtvrtek 17. květen
LEDENICKÝ ROK 1278-2018
Přednáška na téma
Vybrané kapitoly z hospodářských
a sociálních dějin let 1850-1945
na Ledenicku
Sobota 19. květen
JÍZDA PRO RŮŽI
Sobota 19. květen
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
- MEMORIÁL JAROSLAVA
CUKRA
Sobota 19. květen
TURNAJ O POHÁR MĚSTYSE
LEDENICE VE VOLEJBALE

Jaro v Ledenicích

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 4. 4. 2018
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 12. 8. 2018. Nájemci pozemků jsou Emil Chaloupka, Roman Holý, Jaroslav Holý.
Rozsah jednorázového pronájmu je graficky
vyznačen na snímku z mapy, který bude
přílohou nájemních smluv. Rada městyse pověřuje starostu podpisem nájemních smluv
s výše uvedenými nájemci.
Rada městyse zrušila:
 usnesení č. 16 ze zasedání rady městyse,
konaného dne 7. 2. 2018, týkající se návrhu
Smlouvy č. 1040012150/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, z důvodu
rozšíření rozsahu věcného břemene.
Rada městyse schválila:
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040012150/001 na pozemcích městyse Ledenice parc.č. 344/5,
344/19, 343/13, 343/24, 343/26, 343/25,
327/4, 327/6, 340/3, 334/10, 327/12, 343/4,
340/18, 343/27, 343/4, 343/38, 340/13,
340/12, 340/11, 342/3, 4646/3, 4646/1,
333/15, 4656/2, 4656/9, 356/5, 4627/3,
4627/19, 3595, st. 397, 4656/1, 3921/3,
4628/3, 4627/21, 374/1, 343/37, 343/19,

343/16, 327/1, 343/14, 4651/2 v k. ú. Ledenice s E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu
„Ledenice Na Oborách – VN, TS a NN“ za
jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva ve výši 283100 Kč bez DPH dle
platného ceníku městyse Ledenice.
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040012150/022 na pozemcích ve vlastnictví k podílu ½ městyse
Ledenice parc.č. 343/20 v k. ú. Ledenice
s E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu „Ledenice Na Oborách – VN, TS a NN“ za jednorázovou úhradu za omezení vlastnického
práva ve výši 600 Kč bez DPH dle platného
ceníku městyse Ledenice.
 pronájem sálu U Králů v Ledenicích na soukromou akci žadatelce Karolíně Herdové
v pátek 6. 4. 2018.
Rada městyse projednala:
 žádost pana Šimka se záměrem umístění
stavby – průmyslové budovy dle přiloženého situačního plánku na části pozemku
č. 3920/139 k. ú. Ledenice a schválila umístění tak, že žádná její část nesmí zasahovat
do pozemku komunikace p. č. 3920/138.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 25. 4. 2018
Rada městyse projednala a schválila:
 zadání zakázky na rekonstrukci střechy budovy č. p. 68 a pověřila starostu městyse vypsáním výběrového řízení.

Pátek 25. květen
110 LET VÝROČÍ
VYSVĚCENÍ KAPLE
V OHRAZENÍČKU
Pátek 25. květen
NOC KOSTELŮ
KONCERT ZŠ, ZUŠ A MŠ
Sobota 2. červen
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY – na rybníku Parčáček
Sobota 2. červen
KRAJSKÝ ŽÁKOVSKÝ
PŘEBOR LODNÍCH
MODELÁŘŮ
Neděle 3. červen
DĚTSKÝ DEN

HASIČSKÉ SOUTĚŽE
Sobota 12. květen od 8 h
LEDENICKÝ DVOJBOJ
seriálová soutěž pro mladé hasiče
MEMORIÁL FRANTIŠKA
JANÁČKA – od 13 h
Rada městyse souhlasí:
 se zvýšením kapacity školní družiny z 90 na
105 míst pro žáky prvního stupně ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice.
 s využitím volné učebny v budově základní
školy pro činnost nového oddělení školní
družiny. K této změně dochází vzhledem ke
zvýšenému počtu přihlášených dětí. Nápokračování na str. 2
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CO VÁS ZAJÍMÁ?

ZE ZASEDÁNÍ RADY

Pane starosto, u hřbitova se buduje nové parkoviště?
Trochu Vás opravím. Nebuduje se nové parkoviště, ale upravuje se to současné, nevyhovující.
Po dobu oprav není možné parkovat přímo u hřbitova. Náhradní parkoviště je vyznačeno
na louce pod hřbitovem. Oprava by měla být hotová do konce měsíce května.
Pokud by čtenáře zajímalo financování, je hrazeno z rozpočtu městyse Ledenice. Zakázku
ve výběrovém řízení vysoutěžila firma Stavitelství Matourek, Rudolfov s nejnižší finanční
nabídkou 2 264 000 Kč vč DPH.
Můžete čtenáře informovat o ledenické restauraci Na Plácku, která je již více než rok
zavřená?
V současné době probíhá dlouhodobě plánovaná rekonstrukce volné plochy za budovami
restaurace č. p. 68 a č. p. 70 (obě ve vlastnictví obce). Tato plocha bude sloužit jako parkoviště pro obě zmíněné budovy, ale především jako přístupová komunikace k plánované budově
školních dílen. Na budově restaurace se připravuje oprava střechy, jak se čtenáři mohli dočíst
v zápisu z jednání rady městyse, a výměna oken. Další stavební úpravy v interiéru budovy
budou prováděny průběžně po dohodě s budoucím nájemcem.
Před chvílí jste se zmínil o budově školních dílen? Bude se stavět nová budova?
Tak to prozatím určitě ne. V plánu je pouze adaptace objektu bývalé kotelny na učebny základní školy. Aktualitou je, že se nám na tento projekt podařilo v letošním roce získat dotaci.
Poslední otázka, proč vozy ledenických hasičů v poslední době parkují stále na ulici
(Fr. Sládka)?
Cisterny parkují na ulici, protože právě probíhají stavební úpravy a zateplení budovy požární zbrojnice Ledenice.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor

jk

pokračování ze str. 1
klady na případné vybavení budou hrazeny
z rozpočtu městyse Ledenice jako zřizovatele školy.
 žádost o povolení navýšení kapacity školní
jídelny při ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice vzhledem ke zvýšenému počtu žáků až na maximální schválenou kapacitu všech zařízení
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice, ze současného
stavu 300 strávníků na požadovaný stav
350 strávníků.
Rada městyse schválila:
 účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za
rok 2017 na základě doporučení Finančního
výboru městyse Ledenice, který projednal
účetní závěrku ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice dne
26. 3. 2018. Zápis Finančního výboru č. 2 je
přílohou zápisu.
Rada městyse doporučila:
 Zastupitelstvu městyse schválit účetní závěrku městyse Ledenice za rok 2017 na
základě doporučení Finančního výboru
městyse Ledenice, který projednal dne
26. 3. 2018. Zápis Finančního výboru č. 1
je přílohou zápisu.

Oprava parkoviště u hřbitova

Restaurace Na Plácku

Bývalá budova kotelny

Rekontrukce volné plochy za budovami čp 68 a 70
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SMS INFOKANÁL
V SOULADU S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

AKTUALIZACE DATABÁZE
Městys Ledenice zajišťuje pro své občany službu „SMS InfoKanál – městský rozhlas do kapsy“. Dne 25. května 2018 začne v ČR platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
které má zvýšit ochranu osobních dat občanů EU. Zavedení této legislativy se dotkne i poskytování služby SMS InfoKanál. V pátek 11. května obdrží občané, kteří jsou zaregistrování k odběru zpráv prostřednictvím služby SMS InfoKanál, SMS zprávu s výzvou, aby udělili tzv.
informovaný souhlas se zpracováním svých osobních dat v rámci této služby. Občané, kteří
chtějí být i nadále zaregistrováni, musejí tento souhlas udělit do 22. května 2018, pokud souhlas nevyjádří do uvedeného termínu, budou ze systému SMS InfoKanálu obce vyřazeni.
Souhlas lze udělit jednoduše odpovědí na SMS s touto výzvou ve tvaru IK LEDENICE, případně
udělit informovaný souhlas písemně na podatelně ÚM Ledenice. Občané dostanou o uděleném
souhlasu potvrzovací SMS.
Nevyužíváte ještě službu SMS Info Kanál?
Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
Přihlásit se můžete takto:
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně v kanceláři účtárny městyse Ledenice.
Jak registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách městyse.
Hledejte tento obrázek na úvodní straně webu. Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/LEDENICE
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci
později upravit nebo registraci zrušit.
Registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti městyse Ledenice a jeho orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
Bydlíte-li přímo v Ledenicích:
REGISTRUJmezeraLEDENICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele místních částí Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny a Zborov je SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraNAZEVMISTNICASTImezeraCISLOPOPISNE
- dvojslovné názvy oddělte mezerou
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
Registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti městyse Ledenice a jeho orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 387 995 357
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.
Odvolání souhlasu
Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích
orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál můžete kdykoliv odvolat formou odregistrace
prostřednictvím SMS ve tvaru:
ODREGISTRUJ nebo ODREG na číslo +420 387 995 357,
a nebo formou písemného podání prokazatelně doručeného na adresu MěÚ (osobně, datovou
schránkou obce nebo doporučenou zásilkou).
V případě nejasností se obracejte na ÚM Ledenice – odd. kultury,
tel.: 389 604 755, e-mail:kultura@ledenice.cz.

LEDENICE A VÝSTAVY – VÝZVA OBČANŮM
V únorovém Ledenickém zpravodaji jsme se na občany obrátili s výzvou o zapůjčení
materiálů na uspořádání letošní pouťové výstavy na téma sběratelství.
Tato výzva i nadále trvá a rádi přivítáme každého, kdo by chtěl svou sbírku,
nebo její část, ukázat návštěvníkům.
A protože nás celý rok provází významné výročí Ledenic, 740 let od první písemné
zmínky, rádi bychom na výstavě přiblížili i život v Ledenicích v dobách minulých nebo
ukázali předměty související s dávnou i nedávnou ledenickou minulostí. Máte-li doma historické předměty (staré kuchyňské potřeby, jako například váhy, mlýnky na kávu, máselnice),
různé nástroje a nářadí, dopravní prostředky (dětský kočárek, bicykl, trakař), ale i historické oděvy, cedule, pozvánky, diplomy, novoročenky, jízdenky, vstupenky nebo upomínkové předměty na konané akce a podobně, budeme rádi za jejich zapůjčení.
Kontaktní osoba: Jaroslava Křížová, tel. č. 387 995 437
mobil: 606 443 518, e-mail: kultura@ledenice.cz
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Text informativního souhlasu
se zpravováním osobních údajů
pro SMS InfoKanál
Služba je určena pro občany městysu Ledenice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních
údajů za účelem informování o činnosti obce a
jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva,
místních poplatcích apod.; informování během
krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a
činnostech komerčních subjektů a neziskových
organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné
sbírky, kulturní a další akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj
však není možná Vaše registrace do služby.
Souhlas můžete kdykoli odvolat.
Odregistrace prostřednictvím SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ nebo ODREG na číslo
+420 387 995 357, nebo formou písemného
podání prokazatelně doručeného na adresu
ÚM Ledenice (osobně, datovou schránkou
obce nebo doporučenou zásilkou). Odvolání
souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo orientační a případně
ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané
ulici o ní budete informováni). Vaše osobní
údaje budou předány provozovateli služby a
v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším
subjektům zapojeným do procesu informování
(např. orgánům krizového řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách budou
uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a
to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých
povinností. Proti uchování těchto záznamů
můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem
služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných
na Vaše telefonní číslo.
Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci
služby, a požadovat jejich opravu v případě
nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování
můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat ( Úřad městyse Ledenice, Náměstí
89, 373 11 Ledenice, tel. č. 387 995 357,
e-mail: podatelna@ou.ledenice.cz, nebo pověřence pro ochranu osobních údajů obce).
Ohledně uchování provozních a lokalizačních
údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s.,
info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
¡ 2. 4. Ledenice - nepovolené pálení
¡ 22. 4. Borovany - požár
rodinného domu
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Kdo je

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.?
Pozvánka na přednášku PhDr. et PaeDr. Jiřího Dvořáka, Ph.D. na téma

Vybrané kapitoly z hospodářských
a sociálních dějin let 1850-1945 na Ledenicku
Čtvrtek 17. 5.
Divadelní sál Ledenice, začátek v 18 h
O čem bude řeč?
V přednášce bude připomenuto šest válek: válka o Lombardii (1859), prusko-rakouská
válka (1866), italsko-rakouská válka (1866), „Velká“ čili první světová válka (1914–1918),
druhá světová válka (1939–1945) a „studená válka“ (1945–1991). Řeč bude také o jihočeských problémech s tvorbou komunikační sítě, silnic a mostů, včetně stavby železnice České
Budějovice – Velenice (1868–1869), která bohužel Ledenice minula, což se následně negativně podepsalo na jejich hospodářském a sociálním vývoji, protože býti u železnice přinášelo více výhod, nežli jen problémů. Mimořádně důležitá byla problematika vývoje truhlářství
v Ledenicích, a jejich „soupeření“ s Lišovem. Stručně se dotkneme každodennosti života
obyvatel na Ledenicku. V návaznosti na to bude poukázáno i na význam těžby a zpracování
křemeliny, kde zase, pro změnu, zvítězilo město Borovany.

V letech 1980–1987 působil jako učitel na
Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích. Poté se stal odborným asistentem na
Pedagogické fakultě, v současnosti je odborným asistentem na Historickém ústavu
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Zabývá se novodobými dějinami 19. a 20. století, dějinami
věd a techniky, hospodářskými a sociálními
dějinami nebo historickou geografií. Je členem mnoha oborových společností (např.
Sdružení historiků ČR, Společnost pro dějiny věd a techniky), zasedá ve výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny
a v redakční radě časopisu Historická geografie. Jako místopředseda se podílí na
chodu Historického klubu při Jihočeském
muzeu. Rozsáhlá je jeho publikační a přednášková činnost.

GRATULACE
Významné životní jubileum oslavili v dubnu manželé Jaroslav a
Anna Krofikovi z Ledenic.
K 90. narozeninám pana Krofiky a 80. narozeninám paní Krofikové
jim osobně přišli pogratulovat starosta městyse Ledenice pan Jiří Beneda a matrikářka Zdenka Herdová.
S přáním všeho nejlepšího a především pevného zdraví se připojuje
i redakce Ledenického zpravodaje.

ZO SPCCH Borovany - Ledenice
¡ Stále máme volná místa do Podhájské na Slovensku v termínu 12. 5. - 19. 5. 2018.
Kdo tam ještě nebyl, udělejte si s námi hezkou dovolenou, každý rok je něco na koupališti
vylepšeno. Aquapark, teplé, léčivé bazény, wellness a nechybí ani bazén pro plavce.
Autobus nás doveze až před penzion. Letos to bude asi opravdu naposledy.
Ráda uvítám každého, kdo se k nám přidá.
Cena je 1500 Kč za dopravu, 120 EUR stojí ubytování se snídaní, cca 30 EUR vstupy do
koupaliště. Možnost stravování přímo v areálu.
¡ Do Gmündu pojedeme 6. června.
¡ Jednodenní zájezd pro členy máme naplánovaný 28. června.
Pojedeme do Týna nad Vltavou, lodí k zámku Mitrowicz, uvidíme vodní elektrárnu Hněvkovice, prohlédneme si Temelín formou přednášky s filmem, v Pořežanech navštívíme muzeum.
Na oběd si zajdeme v Týně nad Vlt.
Cena zájezdu: 240 Kč na vstupy, 100 Kč/hod. lodí, 90 Kč zámek a 50 Kč za muzeum.
Autobus uhradí SPCCH. Odjezd z Borovan v 7.30, dále z Ledenic.
Při nástupu se bude vybírat na vstupy.
¡ Pro členy máme vstupenky na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou.
27. 7. - Rebelové, 31. 8. - Poprask na laguně. Členové hradí 150 Kč a 100 Kč za dopravu.
Odjezd autobusu vždy v 19.30 z Borovan, dále z Ledenic.
¡ 15. září je domluvený jednodenní zájezd do Prahy.
Navštívíme botanickou zahradu s průvodcem, ZOO. V červencovém Zpravodaji upřesníme
ceny vstupů a dopravy. Odjezd bude v 7.30 z Borovan, dále z Ledenic.
Na všechny akce se můžete přihlašovat v Borovanech u paní Himlové, tel. 724 771 343,
v Ledenicích u paní Votrubové a paní Havelové.
Za ZO Himlová Jarmila, předsedkyně

Společenská kronika
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Jiřím Dědičem z Ledenic,
zemřel dne 29. března ve věku 68 let,
t s paní Marií Trumpfovou z Ledenic,
zemřela dne 1. dubna ve věku 85 let,
t s paní Martou Mouzkovou z Ledenic,
zemřela dne 2. dubna ve věku 75 let,
t s paní Růženou Popelovou z Ledenic,
zemřela dne 2. dubna ve věku 87 let,
t s panem Františkem Koubou z Ledenic,
zemřel dne 23. dubna ve věku 40 let,
t s paní Bohuslavou Hadačovou z Ledenic,
zemřela dne 25. dubna ve věku 80 let.
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Ledenické kostelní zvony
Osmičkový rok se hned několikrát proplétá historií ledenických kostelních zvonů. Proto si dnes představíme jejich bohatou
minulost, která byla ve 20. století velmi pohnutá.
Původně byly zvony zavěšeny ve zvonici, která stávala samostatně u kostela v prostoru hřbitova. Její podobu a bližší dějiny neznáme. Po přelití třech starých zvonů v první polovině
18. století došlo v roce 1782 k výstavbě současné zděné věže a
přemístění zvonů do ní. Jednalo se o kusy z let 1725 (120 kg),
1735 (580 kg) a 1743 (30 kg), které v roce 1826 ještě doplnil
čtvrtý zvon o váze 240 kg.
Během první světové války (1914–1918) došlo k zabavování
Doprava zvonů od věže k nápředmětů z kovů a slitin k armádním účelům. Stejně jako v mno- Snášení zvonů z věže během válečné rekvikladnímu vozu v březnu 1942
ha dalších obcích proběhlo i v Ledenicích snesení a odvezení zice v březnu 1942
zvonů. Rekvizice proběhla v našem městečku 25. září 1916, kdy
I druhá světová válka s sebou přinesla rekvizice zvonů. Dne 24. břez„přijelo 10 mužů s vozatajským spřežením a sňaly z věže oba větší zvony.“ Zvony z let 1735 a 1826 byly tedy následně roztaveny a posloužily na 1942 došlo v Ledenicích k odvozu třech zvonů pořízených v roce
1928. Od té doby byl ledenický kostel šest let bez zvonů, zůstaly zde jek výrobě zbraní pro válečné boje.
Zbylé dva menší zvony z let 1725 (tzv. poledňák) a 1743 (umíráček) nom staré z 18. století (poledňák a umíráček). Tento stav trval do jara
roku 1948, kdy se podařilo díky sbírkám organizovaným administrátona věži zůstaly. Na jaře roku 1918, ještě za války, se rozběhla jednání
rem Václavem Žitným a díky štědrosti místních obyvatel nashromáždit
s plzeňskou Škodovkou ohledně výroby náhradních velkých zvonů.
dostatek peněz a tři nové zvony nechat ulít. Zakázku opět provedla zkuZáměr se podařilo dokončit krátce po konci první světové války. Svěce- šená firma Rudolf Perner, celková cena včetně montáže se vyšplhala na
ní třech nových zvonů vyrobených z ocele se konalo 24. listopadu 1918 105 000 korun. Svěcení zvonů proboštem Karlem Bočkem proběhlo
a provedl ho budějovický biskup Josef Antonín Hůlka. Jejich hlas ne- 9. května 1948 a stalo se velkou slavnostní událostí. Do věže byly pak
zněl harmonicky, přesto na věži visely deset let, až byly v roce 1928 instalovány až 11. května a toho dne o třetí hodině odpolední se poprvé
darovány do Mladošovic.
rozezněly do krajiny. Zvony Maria (488 kg), Vavřinec (319 kg) a VácV Ledenicích je nahradily kvalitní ze zvonoviny (cca 78 % mědi, lav (194 kg) společně s poledňákem (s motivem sv. Jana Nepomucké22 % cínu), které vyrobila firma Rudolf Perner v Suchém Vrbném ho, 120 kg) a umíráčkem (s motivem sv. Barbory, 30 kg) visí ve věži
(areál Zvonárna směrem k Dobré Vodě). Největší zvon zvaný Václav dodnes.
(520 kg) zaplatil děkan a senátor František Jan Kroiher, druhý Vavřinec
V průběhu roku 1948 se podařilo pořídit nové zvony do kaplí v osa(180 kg) byl financován ze sbírek Okrašlovacího spolku a třetí nejmen- dách ledenické farnosti, které byly během války také zrekvírovány. Ješí Marek (120 kg) díky kampeličce a darům ledenických občanů. Zvo- jich svěcení proběhla 23. května v Ohrazeníčku, 1. června v Růžově,
ny posvětil monsignore Antonín Mráz 4. června 1928. Čtrnáct dní nato 6. června ve Zborově, 1. září v Radosticích a 28. září v Zalinech.
PhDr. Jiří Cukr
byly na věž instalovány nové hodiny.

Nové zvony připravené k posvěcení v květnu 1948

Poděkování
Děkujeme za projevenou soustrast i květinové dary všem, kteří se
dne 27. dubna zúčastnili posledního rozloučení s panem Františkem Koubou.
zarmoucená rodina

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se dne 10. dubna přišli rozloučit s paní Marií
Trumpfovou na její poslední cestě.
Za projevenou soustrast a květinové dary děkují
rodiny Trumpfových a Máchových

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se 5. dubna přišli rozloučit na poslední cestě s panem Jiřím Dědičem.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
rodina Dědičova
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Zalinští mladí hasiči zasahovali
V neděli 22. dubna se ve 14.00 sešli mladí hasiči ze Zalin pod vedením Ivanky Herdové k zásahu - čištění příkopů a stok. Do Zalin vedou tři
asfaltové cesty - směr na Ledenice, Kaliště
a Zvíkov. Rozhodli jsme se sebrat nepořádek
a odpadky ve stokách podél těchto cest. Myšlenka byla, že vysbíráme stoky až za hranici katastru Zaliny, avšak množství odpadků a velmi
teplé a slunečné počasí nám to nedovolilo. Zásah jsme ukončili v 17.00. Tři hodiny převážně
na sluníčku byly vyčerpávající. Následovala
zasloužená odměna pro všechny „makáče“ špekáčky, limonáda a pro dospělé pivo. Na
akci se podílelo 13 dětí a šest dospělých. Nejmladší účastnici Leničce Bláhové bylo v den
zásahu jeden rok a 193 dní. Všem zúčastněným bych chtěl touto cestou poděkovat.
Na závěr vzkaz pro všechny, kdo si tento
článek přečte: LIDI, CHOVEJTE SE SLUŠNĚ
ASPOŇ K PŘÍRODĚ! Děkuji Pavel Viktora

INFORMACE Z KNIHOVNY
PONDĚLÍ 11. června 2018 – DOVOLENÁ
Vyhlášení čtenáře roku
Již čtvrtým rokem vyhlašujeme „Čtenáře roku“. Tou nejpilnější
se stala opět p. Václava Slachová, která přečetla 477 knih a brožur.
Druhé místo patří p. Marii Cukrové, ta si v naší knihovně vypůjčila
celkem 183 knih. Na třetím místě se umístila p. Marie Míková
se 175 přečtenými knihami a časopisy. Všechny čtenářky jsou z Ledenic. I v dětské kategorii máme po všechny ročníky stejného vítěze a to sourozence Tomáše a Denisku Tůmovi z Ohrazení. Ti si
odnesli z dětského oddělení naší knihovny během roku neuvěřitelných 155 knih. Pochvalu zaslouží i Anička a Fanda Fraňkovi z Ledenic, kteří si vypůjčili 64 dětských knih.
Na jmenované dětské čtenáře čeká v knihovně sladká odměna.
Během měsíců března a dubna k nám zavítaly všechny třídy
zdejší mateřské školy a školní družiny. Máme velkou radost z toho,
že po těchto besedách přišly děti do knihovny i se svými rodiči, aby
se mohly stát novými čtenáři a vypůjčit si tak knihy, které si zde
prohlédly a zamluvily.

Pro děti a mládež:
Ester Stará
Juliette Parachini
Amelie Bennová
Ruth Martin
Allan Sanders
Ladislav Špaček
Lenka Heczková
Emilia Dziubaková

A pak se to stalo
Království poníků – Bláznivé závody
O malém kůzlátku
Malý průzkumník – Zvířecí říše
Malý průzkumník – Dopravní prostředky
Dědečku, už chodím do školy
Moje nejmilejší příběhy
Rok v lese

Pro dospělé čtenáře:
Táňa Keleová-Vasilková Jsi jako slunce
Marcela Mlynářová
Samorostka
Michal Viewegh
Muž a žena
Martin Moravec, Gabriela Koukalová – Jiná
Ladislav Zibura
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
Jan Kraus
Můj soukromý buzynes
Hana Marie Körnerová Pán hor III.
Caroline Robertsová
Vysněná kavárna na zámku
Jenny Colganová
Pojízdný krámek snů
Robert Bryndza
Do posledního dechu
Jo Nesbö
Macbeth
Susanna Kubelka
Roztržená šněrovačka
Michelle Francesová
Přítelkyně

Školní družina na besedě v knihovně

Milí příznivci Komunitní školy Borovany,
čas prázdnin se nám kvapem blíží a tak bychom rádi připomněli, že
i letos budeme pokračovat v naší tradici příměstských táborů. Vletošním roce máme pro vás tři termíny a to:
¡ 1. běh 23.-27. 7. Tábor je zaměřen na pohybové aktivity
a výlety - budeme hrát golf, kuželky, vyzkoušíme řadu dalších
sportů a budeme cestovat do známých neznámých koutů
našeho regionu.
¡ 2. běh 6.-10. 8. Tento termín je věnován Vývoji člověka zkusíme si různé experimenty z různých vědních oborů, budeme
se věnovat různým etapám ve vývoji člověka. Aktivity budou
propojeny s výtvarnými technikami a zábavnými hrami.
¡ 3. běh 20.-24. 8. Termín, který je jako vždy věnován lesní
pedagogice. Budeme se opět zábavnou formou seznamovat
s jevy přírody, dělat drobné pokusy, hry a exkurze.
Jednotlivé běhy stojí 1250 Kč v ceně je zahrnuto jídlo po celý den,
pití, exkurze, pedagog a materiál.
Přihlášky prosím posílejte na ksborovany@gmail.com ve tvaru: Jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, termín tábora a kontakt na rodiče.
Program se upřesní v červnu, bude poslán přímo rodičům přihlášených dětí. Přihlášky můžete ještě zasílat do konce května!!!!!!!!!
V případě dotazů volejte 604 736 064.
Lesní pedagogika bude 12. 5. a 20. 5. v 15.00 v podkroví,v případě
pěkného počasí veknu. V případě zájmu se informujte na telefonním
čísle 604 736 064.
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Výlet za narcisy
I na letošní jaro jsme naplánovali výlet do
Novohradských hor, tentokrát do okolí Pohoří
na Šumavě. Do obce, která byla až do roku
1945 živým a prosperujícím městečkem, ve
kterém žilo přes 1300 obyvatel. Jeho sláva
začala upadat po válce, kdy Pohoří musela
opustit většina odsunutých Němců, a pak
v padesátých letech, kdy se celá oblast ocitla
v pohraničním pásmu. Domy začaly chátrat,
některé spadly samy, jiné zbourali vojáci. Proto je malým zázrakem, že i dnes, téměř po
70 letech rozkvétají kolem 20. dubna v bývalých zahradách u zničených domů narcisy. Ně-
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kde už po domech nenajdete ani stopu, jen
narcisy září do dálky uprostřed louky, nebo
uvidíte jejich trs v malém remízku. A když se
podíváte pozorněji, uvidíte nedaleko i rybízové keře nebo ovocné stromy. To jsou mnohdy
jediné pozůstatky poměrně velkého městečka. A právě rozkvetlé narcisy byly cílem našeho výletu. Za nádherného ne jarního, ale
letního počasí, jsme se 21. dubna sešli na Pohoří s průvodcem Milanem Koželuhem. Ten
provedl naši skupinu téměř padesáti turistů
okolím Pohoří na Šumavě. Viděli jsme rozvaliny mlýnů, pozůstatky sklářské huti Paulína,
pitnou vodu jsme si mohli doplnit přímo u studánky a mezitím jsme obdivovali nádherné
květy narcisek.
jk

Pořádá Klub lodních modelářů
Ledenice ve spolupráci
s fa M-tes České Budějovice
a MO ČRS Ledenice.

Sobota 2. červen od 9 h
Rybník Lazna
Občerstvení pro soutěžící
i pro diváky zajištěno

Oddíl tenisu TJ Slavoj Ledenice

PROJEDNÁNÍ ROZVRHU
NA TENISOVÝ KURT
PRO ROK 2018
Projednání se uskuteční
do 15. května v Cukrárně u Fabiánů
v Ledenicích. Do tohoto termínu
je možné v cukrárně zaplatit
i oddílové příspěvky
Václav Fabián,
za TJ Slavoj Ledenice oddíl tenisu

POZVÁNKA

Turnaj o pohár městyse
Ledenice ve volejbale
se koná 19. 5. od 9.00 h
volejbalové kurty

NOC KOSTELŮ
Koncert žáků
ZŠ ZUŠ a MŠ Ledenice
Pátek 25. květen v 18 h

Pozvánka na 17. ročník Jízdy pro Růži

Kostel sv. Vavřince v Ledenicích

V sobotu 19. května od 8 hodin budou pořadatelé cykloturistické Jízdy pro Růži očekávat prvé cyklisty před radnicí v Borovanech, aby všem předali pamětní list, stravenku a mapku se základními pokyny pro jízdu. Start jízdy bude tradičně v 9.00 hodin. Místo pro otisky
pamětních razítek bude v Ledenicích opět na parkovišti u hřbitova. Aby jízda tradičním
účastníkům nezevšedněla, budou proti posledním ročníkům jízdy v druhé polovině trasy dvě
zajímavé změny.
Opět bude všem cyklistům připomenuto, že k příjemnému zážitku z jízdy je nezbytný
bezpečný návrat domů, o který se musí postarat každý sám. Na silnicích nemá cyklista přednost a každý jede na své vlastní nebezpečí.
V případě předpovědi nepříznivého počasí na 19. 5. bude akce odložena na sobotu 26. 5.
Rozhodnutí bude učiněno 18. 5. v 10 hodin. V případě nejasností volejte na borovanské infocentrum na č. t. 387 001 351, 387 001 356, kde budete informováni o případném odložení akce.
Příjemné počasí, bezpečnou jízdu, dobrou společnost a šťastný návrat všem přejí zájmová
sdružení Cyklopoutníci a Šnekolez!
Josef Malík

HASIČSKÉ SOUTĚŽE
¡ LEDENICKÝ DVOJBOJ
seriálová soutěž pro mladé hasiče
Sobota 12. květen od 8 h ve sportovním
areálu TJ Slavoj Ledenice.
Disciplíny: štafeta CTIF a požární útok.
¡ MEMORIÁL FRANTIŠKA

JANÁČKA

Sobota 12. květen od 13 h ve sportovním
areálu TJ Slavoj Ledenice.
Občerstvení po celý průběh soutěže
zajištěno.
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HIGHLAND GAMES
HORALSKÉ HRY V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH
Místo a termín konání:

Benešov nad Černou – hasičské hřiště – 2. června 2018

Program: 1. část
13.00-16.00 – Program v režii sportovního klubu KLÁDAKLAN –
registrace soutěžících
14.00 – Zahájení akce, nástup: dudáků, tanečníků, sportovců
a výstřelem z děla zahájení her
14.00–19.30
Seznámení s historií skotských her, technikou a provedením disciplín
(vrh závažím, vrh valounem, vrh kamennou taškou, hod závažím do
výšky, hod 5m kládou, kladivem a balíkem slámy, farmářský běh a
přetahování lanem)
Soutěžní odpoledne – pro nejmenší děti do 6 let za doprovodu rodičů
– pro starší děti zábavné soutěže odpovídající jejich věku
- pro dospělé – soutěže naostro!
Ukázky a výuka skotských tanců.
Hudební ukázky dovednosti dudáckého bandu.
Exhibice členů KLÁDAKLANU.
Vyhlášení výsledků sout.disciplín, předání originálních cen.
Ukončení akce výstřelem z děla.

POZVÁNKY ledenických rybářů
¡ Rybářské závody – Memoriál J. Cukra
rybník Horní a Dolní Jáma, Ledenice
Sobota 19. 5.
Prezence: od 5.00 h, zahájení: 6.30 h, ukončení: 12.00 h
¡ Rybářské závody pro děti
Rybník Parčák, Parčáček
Sobota 2. 6.
Prezence: 6.30 h, zahájení: 7.00 h, ukončení: 11.00 h

5. ročník Ledenického
trialového běhu
Dne 22. 4. 2018 se v Ledenicích uskutečnil další, v pořadí již pátý,
ročník Ledenického trialového běhu. Nemohli jsme si nechat ujít příležitost oslavit tento pátý ročník a to jak jinak než vytyčením nové pětikilometrové trati.
Počasí nám letos přichystalo překvapení ve formě vysokých teplot a
slunečného počasí. Toto hezké počasí přilákalo na Ledenický běh celkem 103 běžců, čímž se překonal rekord z loňského roku. Navzdory
tomuto téměř tropickému počasí běh všichni běžci zvládli a organizátoři nemuseli nikoho na trati zachraňovat.
Běh se koná pod záštitou TJ. Sokol Ledenice a o to více mrzí celý organizátorský tým, že se ledeničtí běžci zřejmě zalekli prodloužení trati a
na běh vůbec nedorazili. Více než polovina zúčastněných byla z Českých
Budějovic a okolí. Vítězem kategorie mužů se stal David Strnad z Českých Budějovic, Helena Foltová z Římova vítězkou ženské kategorie,
Markéta Kyptová z Č.B. vítězkou mezi ženami v kategorii běhu se psem
a Zdeněk Dudák z Branišovic v mužské kategorii běhu se psem.
Rádi bychom se také omluvili za zmatečné značení části trati v obci
a do příštích let slibujeme nápravu.
Všem zúčastněným sportovcům i divákům děkujeme a doufáme, že
se v příštích letech na hřišti opět potkáme. Další poděkování patří všem
sponzorům naší akce, bez kterých by byla realizace o poznání těžší.
Výsledková listina a odkaz na fotogalerii je na stránkách www.ledenickybeh.cz
Za celý organizátorský tým Tomáš Tachecí

Program: 2. část
20.00–24.00 – Taneční veselice za doprovodu kapel:
HAPPY TO MEET (Šumperk) a DICK O´ BRASS (Praha).
V místě bude zajištěno:
¡ vstup zdarma,
¡ vstup psů povolen jen na vodítku, pod dohledem svého pána,
¡ parkovací místa,
¡ prodej občerstvení + skotských suvenýrů + regionálních produktů,
¡ vyhrazený prostor pro postavení stanů,
¡ ubytování a stravování v okolí: na www.benesovnc.cz.
Dovolte, abych Vás pozvala na 1. ročník této atraktivní akce, která
má ambici stát se začátkem června každoroční zábavou pro malé,
větší (a současně oslavou jejich svátku) i všechny odrostlejší, na
sportovně-zábavní odpoledne, které navíc přináší poznání kultury a
zvyků tak odlišných od těch našich!
Veronika Zemanová Korchová, starostka obce

VOLEJBALOVÉ JARO 2018
DOMÁCÍ ZÁPASY
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽENY A
ST
PO
ST
ST

9. 5.
21. 5.
30. 5.
13. 6.

Slavoj Ledenice A – Hluboká B
Slavoj Ledenice A – Pedagog ČB A
Slavoj Ledenice A – Jiskra Třeboň
Slavoj Ledenice A – Tj Centropen Dačice

OKRESNÍ PŘEBOR ŽENY B
ST
ST
ST

16. 5. Slavoj Ledenice B – Pedagog ČB B
30. 5. Slavoj Ledenice B – SKP ČB C
13. 6. Slavoj Ledenice B – Trhové Sviny

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI A
ČT
ÚT
ČT
ČT

10. 5.
22. 5.
31. 5.
14. 6.

Slavoj Ledenice A – Meteor České Budějovice
Slavoj Ledenice A – ČZ Strakonice A
Slavoj Ledenice A – Tj Spartak Kaplice
Slavoj Ledenice A – Tj Sokol Písek

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI B
ÚT
ÚT

22. 5. Slavoj Ledenice B – Trhové Sviny
5 .6. Slavoj Ledenice B – Volejbal Zliv

Začátky zápasů v 17.30 hodin.

květen 2018
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LEDENICKÉ STŘÍLENÍ
Za účasti sedmdesáti střelců se 7. dubna odehrál již devatenáctý ročník střelecké soutěže O putovní pohár starosty městyse Ledenice.
V dopolední části se vystřídalo 33 závodníků v dětských kategoriích.
Odpoledne, které je určeno mládeži nad 15 let a dospělým, se v sokolovně pohybovalo 37 soutěžících. Menší účast oproti minulým letům
zřejmě způsobil pozdější termín soutěže a určitě i jarní počasí, které přišlo právě v sobotu 7. dubna. Průměrná účast z let minulých je okolo
90 soutěžících. I letos se stejně jako každý rok čekalo, zda loňský vítěz
obhájí pohár. Ani tentokrát se to nepodařilo. Po napínavém vyhlašování
byl absolutním vítězem s největším počtem bodů vyhlášen Milan
Holomel. Gratulujeme!
Závěrem poděkování realizačnímu týmu, díky němuž proběhla celá
soutěž hladce, bez technických potíží a s výborným zázemím.
jk
Výsledky:
Kategorie A , B - maximální nástřel 100 b
(terč o velikosti 15,5 cm, vzdálenost 7 m)
Kategorie C až G - maximální nástřel 150 b
(terč o velikosti 8,5 cm, vzdálenost 10 m)
kategorie A - děti do 9 let
1. Petr Jindra (81 bodů)
2. Zoran Čirkovič (74 b)
3. Anička Svobodová (68 b)
kategorie B- děti do 12 let
1. Jana Křížová (92 b)
2. Marek Fyrbach (87 b)
3. Matyáš Čouza (86 b)
kategorie C- mládež do 15 let
1. Tadeáš Míka (108 b)
2. Michaela Fixová (105 b)
3. Veronika Bláhová (97 b)
kategorie D - ženy do 45 let
1. Jana Votrubová (105 b)
2. Lenka Bláhová (102 b)
3. Veronika Pecková (96 b)
kategorie E - muži do 45 let
1. Milan Holomel (121 b)
2. Tomáš Kříž (116 b)
3. Ondřej Vacek (114 b)
kategorie F - ženy nad 45 let
1. Ivana Pecková (112 b)
2. Romana Sabó (107 b)
3. Jitka Tomandlová (93 b)
kategorie G - muži nad 45 let
1. Svatopluk Goszler (109 b)
2. Milan Pecka (106 b)
3. Julius Sabó (101 b)

Vítězové dospělých kategorií: Ivana Pecková, Jana Votrubová, Svatopluk Goszler a absolutní vítěz Milan Holomel

Minivolejbal a děti
Letošní sezonu 2017-2018 minivolejbalu jsme vzhledem k rekonstrukci tělocvičny zahájily až od půlky listopadu. Netušily jsme, kolik dětí dorazí na první tréninky a proto jsme se
nestihly během září a října přihlásit na turnaje pořádané Okresním volejbalovým svazem a
Krajským volejbalovým svazem. O to víc to byla škoda, protože nově začalo chodit trénovat
minivolejbal přes deset dětí ve věku 5-9 let. V současné době máme skoro třicet budoucích
volejbalistů ve věku 5-12 let.
Nakonec jsme se přece jen mohly zúčastnit turnaje trojic (modrý volejbal) v Lišově, který
pořádal SK Hlincovka. Odehrály jsme dvě kola ve dnech 6. 1. (Berenika Jarůšková, Veronika Bláhová, Adéla Švaňová) a 24. 2. (místo Adély Švaňové hrála Adéla Šindelářová). Děvčata se snažila a tak odměnou bylo 16. a 12. místo. Budu se opakovat, ale přesto, že máme
tréninky hodinku týdně, tak jsme nezůstaly poslední mezi ostatními týmy, které trénují
několikrát týdně.
Dále jsme byly pozvané dne 29. 3. na velikonoční přátelský turnaj v minivolejbale do Trhových Svinů, kde měly šanci zkusit štěstí i menší děti v oranžovém minivolejbale. Vezly
jsme dva týmy modrých (Verča Bláhová, Adélka Švaňová hrály ve dvojici, Adélka Šindelářová, Berunka Jarůšková a Mates Čouza - trojice) a dva týmy oranžových (Martin Volf s Justýnkou Homerovou a Majda Míková s Lucinkou Řimnáčovou). Někteří jeli a hráli poprvé,
ale všichni si to užili. V TS začali s volejbalem loni v září, což bylo znát i ve výsledku –
získali jsme dvě první a dvě třetí místa, k tomu diplomy a sladké odměny.
V červnu plánujeme na zakončení sezony turnaj ve žlutém, oranžovém i modrém minivolejbale. Doufáme, že se zúčastní co nejvíc našich dětí a že se rodiče přijdou podívat, jak se
všichni za půl roku zlepšili a co nového umí.
Nakonec bychom chtěly poděkovat všem, bez kterých bychom nemohly fungovat v prvé řadě paní Jarce Švaňové, dále členkám a členům Slavoje, kteří občas vypomůžou s tréninkem nejstarších a hlavně rodičům, kteří dopravují děti na turnaje.
MS, MČ
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Srdečně zveme všechny děti na 22. ročník soutěže

ŽRALOČÍ STEZKA
Žraločí stezka je přírodovědně tábornická soutěž,
kterou pořádá oddíl Žraloci Ledenice.
Soutěžit mohou dvou až pětičlenné hlídky, a to v kategorii
mladší (děti do 5. třídy) a starší (6.–9. třída).
Trasa je dlouhá cca 3 km a jsou na ní umístěna stanoviště
s úkoly jako např. vázání uzlů, morseovka, poznávání rostlin
a zvířat, zdravověda, šplh po provaze atd.

květen 2018

MYSLIVECKÝ DEN PRO DĚTI
V neděli 17. června 2017 od 10.00 do 15.00 hod.

pořádá MS Hubert Ledenice za finančního přispění
městyse Ledenice myslivecký den pro děti.
Místo: bažantnice MS Hubert (za ČOV doprava a dojdete až tam)
Na programu bude: výstava trofejí, zbraní a povídání o nich;
střelba ze vzduchovky a další …
Bližší informace v červnovém zpravodaji
nebo na tel. č.: 601 291 343, p. Borovka František

KDY: v úterý 22. 5. od 16.30 hod.

(ukončení cca 20.00)
KDE: fotbalové hřiště Ledenice
S SEBOU: přiměřené oblečení a obuv, svačina
Hlavní cena v obou kategoriích: PUTOVNÍ ŽRALOK
VELKÉ MNOŽSTVÍ CEN
Přihlásit se mohou jakákoliv družstva
(nemusí být členy žádného kroužku/oddílu),
a to u H. Korčákové mobil 724 094 869
Přijďte! Těšíme se na Vás!!

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

¡ otevřeno PO–ČT

9.00-17.00
PÁ
9.00-15.00
¡ pánské stříhání KAŽDÝ DEN
¡ v případě nepřítomnosti v provozovně,
zvoňte na domovní zvonek
¡ objednávky na tel. čísle 607 930 786

Ivana Brůhová, Náměstí 145, Ledenice
PLÁNUJETE DOVOLENOU? Pojeďte s námi!

PAVEL SLÁMA

UZÁVĚRKA

Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací

je 25. května

malířství – natěračství
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

příštího vydání
zpravodaje

Své příspěvky
můžete zasílat
na e-mail:
kultura@ledenice.cz

Osvědčená cestovní agentura, na trhu již od roku 1995.
Stačí zavolat nebo poslat e-mail!
Nabízíme pobytové, poznávací zájezdy, wellness pobyty pro jednotlivce
i kolektivy – pouze od renomovaných cestovních kanceláří.
Zájezd lze připravit na míru dle individuálních představ.

Last minute, výhodné slevy na děti.
CA Ing. Jitka Šafratová, K Hájovně 772, Srubec
tel: 723 737 820, 602 969 492
e-mail: safratova.jitka@centrum.cz, ck–safratova@volny.cz

květen 2018
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KOUPÍM BYT
v osobním vlastnictví,
může být i před rekonstrukcí,
prosím nabídněte...

Volejte 728 637 119
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Pro tuto lokalitu HLEDÁM
SPOLUPRACOVNÍKA nebo TIPAŘE,
který si chce dlouhodobě

vydělávat zajímavé finance,
volejte 728 637 119
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