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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz
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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Starosta městyse svolává

VII. veřejné
zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice,
které se koná ve středu

11. září od 18 hodin

Čáp na střeše kostela v Ledenicích v úterý 27. 8. Poslední pohled na Ledenice před odletem za moře?
Autor fotografie jic

ZE ZASEDÁNÍ
RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice ze dne 24. 7. 2019
Rada městyse projednala a vzala na vědomí:
 záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2019 v ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice.
 výsledek šetření stížnosti na ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice od České školní inspekce (ČŠI) ze dne 30. 6. 2019.
 žádost o zrušení nájemní smlouvy pozemku par. č. 1625/3 o výměře
2
41 m (lesní pozemek, na kterém je budova) z důvodu prodeje stavby
na něm umístěné (č. e. 109).
Rada městyse projednala a schválila:
 Dohodu s městem Borovany, kterou zmocňuje město Borovany
k podání žádosti o dotaci ze SFŽP týkající se společného majetku, a
to odstranění havarovaného vrtu BJ-1.
 souhlas s umístěním a prostorovým uspořádáním stavby „Zasíťování
pozemků par. č. 3920/278 a 3920/280 v k. ú. Ledenice“.
 Rozpočtovou změnu č. 7 za období červenec 2019.
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE ZE DNE 24. 7. 2019
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu starosty o aktuálních záležitostech městyse Ledenice a o činnosti Rady městyse ze dne 20. 6. 2019.
pokračování na str. 2

v zasedací místnosti
Úřadu městyse Ledenice
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pokračování ze str. 1
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:
 výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Pořízení osobního
automobilu pro městys Ledenice“. Jako nejvhodnější nabídka byla
podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou firmy CB AUTO a.s., Dr. Milady Horákové 1477, 370 05
České Budějovice.
 výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Modernizace restaurace v Ledenicích – GASTRO část“. Jako nejvhodnější nabídka
byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou od firmy SALMON GASTRO s. r. o., Budějovická
220, 252 42 Jesenice.
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s investorem stavby
„Ledenice – Ohrazeníčko – vodovod a splašková kanalizace na pozemcích par. č. 2506/1 a 2273/23 v k. ú. Zborov“ za smluvní cenu.
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 žádost o koupi pozemku par. č. st 112 o výměře 32 m2 (zastavěná plo2
cha a nádvoří) a části pozemku par. č. 1630/1 o výměře 230 m (jiná

plocha/manipulační plocha) v k. ú. Zborov. A souhlasí s prodejem
pozemku par. č. st. 112 za za smluvní cenu a části pozemku par. č.
1630/1 za za smluvní cenu.
 žádost o koupi pozemku par. č. st. 111 o výměře 39 m2 (zastavěná
2
plocha a nádvoří) a části pozemku par. č. 1630/1 o výměře 203 m
(jiná plocha / manipulační plocha) v k. ú. Zborov.
A souhlasí s prodejem pozemku par. č. 111 za za smluvní cenu a části
pozemku par. č. 1630/1 za smluvní cenu.
 žádost o koupi části pozemku par. č. 343/14 o výměře cca 17 m2, která navazuje na pozemek par. č. 310 v k. ú. Ledenice. A nesouhlasí
s prodejem.
Zastupitelstvo městyse se seznámilo:

 s žádostí obce Komařice o napojení na společný vodovod Borovany
– Ledenice adresovanou starostovi Borovan panu Jenknerovi a jím
přeposlanou na městys Ledenice. Zastupitelé městyse Ledenice, vědomi si zajištění pitné vody pro své občany, nedoporučují napojení
obce Komařice s přilehlými osadami na společný vodovod Borovany – Ledenice.

Co vás zajímá
V polovině srpna započaly opravné práce
koryta tzv. farské stoky. Oprava bude provedena od vpustku u Budějovické ulice až k rybníku Lazna. Tento vodní tok je ve vlastnictví
Povodí Vltavy, které opravu provádí i financuje. (Foto 1)
Restaurace Na plácku na ledenickém náměstí prochází kompletní rekonstrukcí.
V srpnu začaly stavební práce, které změní
čelní pohled na restauraci. Bylo zbouráno
vstupní schodiště a úzká terasa kolem budovy. Ta bude nahrazena novou, větší a vstupovat na ní bude možné přímo z budovy
restaurace.
V ledenické průmyslové zóně na konci
Trocnovské ulice je již v provozu nová stavba
firmy AL-Systém a před dokončením je budova firmy Super levné PC. Další výstavba na
sebe jistě nenechá dlouho čekat a proto bylo
nutností vybudovat v této oblasti vodovodní
řad a kanalizaci. (Foto 2)
Chodník v ulici 5. května byl měl být dokončen v dohledné době. (Foto 3)
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
základní informace
Kontakty a obsazení školy
Telefon: 387 995 365
Ředitel školy: Mgr. Vladislav Šesták,
e-mail: reditel@zs.ledenice.cz
Zástupce ředitele školy, výchovný poradce:
Mgr. Ivana Šestáková,
e-mail: i.sestakova@zs.ledenice.cz
Kancelář školy:
účetní ekonom – Lenka Kleinová,
e-mail: skola@zs.ledenice.cz
personální a mzdová účetní
– Martina Davidova,
e-mail: ucetni@zs.ledenice.cz
ZUŠ: vedoucí BA. Eliška Mrázová,
e-mail: zus@zs.ledenice.cz
MŠ: vedoucí Mgr. Petra Čedíková,
e-mail: skolkavedouci@zs.ledenice.cz
ŠD: Marie Špulková,
e-mail: druzina@zs.ledenice.cz
ŠJ: vedoucí Jitka Čechová,
e-mail: jidelna@zs.ledenice.cz
Metodik prevence: Mgr. Aneta Majerová,
e-mail: a.majerova@zs.ledenice.cz
Komunikace a ŽK:
BAKALÁŘI – (zákonní zástupci dětí a žáků
MŠ a ZŠ mají svá přístupová práva)
Webové stránky školy:
www.skolaledenice.cz – naleznete zde detailní informace o škole a všech jejích součástech, řády, dokumenty, vzdělávací programy,
úplaty, kontaktní informace,…
Organizační změny
ZŠ 13 tříd, rozdělený je 1. až 4. ročník
ZUŠ – nová vedoucí BA. Eliška Mrázová
zvětšení kapacity ZUŠ ze 115 na 145 míst
Titul
Získali jsme titul Finančně gramotná škola.
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ
TELEFONNÍCH KONTAKTŮ
Právě pracujeme na změně volání do školy
v rámci pevné linky. V brzké době dojde ke
zrušení volacího automatu a budete tak moci
volat přímo na konkrétní telefon.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

kancelář školy, ŘŠ, ZŘŠ, školník
mzdová účetní
sborovna – hlavní budova
sborovna – pavilon
ZUŠ
ŠD
ŠJ
MŠ – Koťátka
MŠ – Ježci
MŠ – Pejsci
MŠ – Sluníčka
Druhým telefonním kontaktem budou mobilní čísla na jednotlivá střediska.
Všechny změny a nová telefonní čísla najdete na www.skolaledenice.cz
Organizace školního roku
2019/2020 v základních školách,
středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
Č. j.: MSMT-2939/2018-3
Dne 19. února 2018
Období školního vyučování ve školním
roce 2019/2020 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v úterý 30. června 2020.

Termín jarních prázdnin
3. 2. – 9. 2. 2020
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
10. 2. – 16. 2. 2020
Benešov, Beroun, Rokycany, Č. Budějovice, Č. Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
17. 2. – 23. 2. 2020
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov,
Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice,
Tachov, Louny, Karviná
24. 2. – 1. 3. 2020
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
2. 3. – 8. 3. 2020
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Mělník,
Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Plzeň-město,
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice,
Nový Jičín
9. 3. – 15. 3. 2020
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily,
Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár
nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
Náchod, Bruntál

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020
je tzv. ostatním svátkem podle zákona č.
245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy
1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním
roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou podle sídla školy stanoveny takto:

zdroj: msmt
Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy

Podzimní prázdniny připadnou na úterý
29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v
pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek
3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí
6. ledna 2020.

NABÍDKA PRONÁJMU
Restaurace Na plácku Ledenice
Městys Ledenice v souladu se zák. o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, oznamuje,
že nabízí k pronájmu objekt pohostinství na adrese Ledenice, Náměstí čp. 68, za účelem provozování pohostinské činnosti.
2
Předmětem nájmu je celý objekt postavený na pozemku parc. č. st. 16 o výměře 728 m v k. ú.
Ledenice. V objektu je samostatný salónek a velký sál restaurace s možností rozdělení na dva
menší prostory, kuchyně, sklady, chodby, sociální zařízení. Velká část budovy je podsklepena.
Osobní prohlídka objektu je možná po domluvě se starostou městyse (tel. č. 606 751 152).
Počátek nájmu dohodou po skončení nutných oprav uvedeného objektu.
Na vybraného nájemce bude proveden přepis elektroměru, plynoměru a vodoměru.
Písemné nabídky je možné podávat do 10. října 2019 na adresu:
Městys Ledenice, Náměstí čp. 89, 373 11 Ledenice nebo osobně do 10. října 2019 do
11.00 hodin na podatelně Úřadu městyse Ledenice.
Požadujeme k nabídce doložit:
¡ platné živnostenské oprávnění k provozování pohostinské činnosti
¡ praxi v pohostinské činnosti

NABÍDKA PRONÁJMU

Hospůdka na návsi
Ohrazení
Městys Ledenice v souladu se zák. o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, oznamuje, že nabízí k pronájmu objekt Hospůdky
na návsi v Ohrazení č. p. 16 za účelem provozování pohostinské činnosti.
Osobní prohlídka objektu je možná
po domluvě se starostou městyse (tel. č.
606 751 152).
Písemné nabídky je možné podávat
do 30. září 2019 na adresu:
Městys Ledenice, Náměstí čp. 89, 373 11
Ledenice nebo osobně do 30. září 2019 do
11.00 hodin na podatelně Úřadu městyse
Ledenice.
Požadujeme k nabídce doložit:
¡ platné živnostenské oprávnění
k provozování pohostinské činnosti.
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Jaká byla letošní pouť?
Již tradičně odstartovalo ledenickou pouť dřevosochání ve farské
zahradě. Obě letošní dřevořezby řezbářů Martina Míky a Jana Hanze
Štěbětáka zůstanou v Ledenicích. Dřevořezba nazvané Hudební múzy
(Martin Míka) bude umístěná u vchodu do budovy ZUŠ a druhá Sokol
(Jan Hanz Štěbeták) nemůže stát nikde jinde, než před zrekonstruovanou sokolovnou (foto 1).
Stejně tradičně proběhlo zahájení pátečního večera na farské zahradě. Návštěvníky přivítali moderátor JaroslavVlášek se starostou Jiřím
Benedou (foto 2).
A pak již byl čas na zábavu. Přicházející diváky vítal obr s ještě většíma rukama, kterého si nejvíce oblíbily děti. Celý večer hrála kapela Leťáci. Chybět nemohla ani pohádka, kterou si užili děti i dospělí a
ohňovým vystoupením vyvrcholil páteční program ve farské zahradě
(foto 3, 4, 5, 6).
1
Pouťový program byl připravený i v sobotu a to hned na několika
místech v Ledenicích.
Začínalo se po šestnácté hodině ve sportovním areálu, kde se jel již devatenáctý ročník soutěže mopedů, pořádaný ledenickým moped klubem (více v samostatném článku Moped klub Ledenice). V tu samou chvíli vrcholily přípravy na vernisáž v kulturním domě U Králů, kde
připravovali lodní modeláři svou výroční výstavu k 50 letům založení klubu (foto 7 a 8). I farská
zahrada znovu v podvečer ožila. Program začal známými melodiemi se Swingovým kvartetem
rozhlasového orchestru Václava Hlaváče a věřím, že si diváci, kterých přišlo opravdu hodně,
skvěle užili koncert ledenické skupiny Gipsy Suno, která výborně zahrála jak romské, tak i současné populární písně. (foto 9)
Ti dříve narození si ještě pamatují, že se v ledenické sokolovně pořádaly o pouti zábavy od
pátku až do neděle. V současné době jsou dvě. V pátek se po sokolovně rozléhaly disco rytmy DJ
Basslickera, kterého v sobotu vystřídala rocková zábava. Oproti třem zábavám v letech minulých se ujalo současné „pondělní modření“, nebo tzv. modré pondělí. /Tenhle pojem v souvislosti s poutí je známý snad jen v Ledenicích. Termín modré pondělí si většinou spojujeme
s Velikonocemi a pašijovým týdnem, kdy se v tento den kostely zdobí modrým respektive fialovým suknem. V našem případě je však význam „modré“ nutný hledat jinde. Jedná se totiž o doslovný překlad německého „blauer Montag“, kde se slovu „blau“ připisuje také význam
„podnapilý, neschopný práce (po nedělní pitce)“. Zdroj: https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/podle-tradice-by-se-o-modrem-pondeli-nemelo-pracovat.html/. Poprvé jsme se s ním setkali,
když v Ledenicích o pouti v průjezdu u Veselých otvírala svou příležitostní restauraci Veselá klobása. Tu v posledních dvou letech nahradili
s pivním stanem přímo na náměstí ledeničtí hasiči. Jsou zde na návštěvníky připraveni od pátku a ledenické pouťování se zakončuje právě v jejich stanu v pondělí večer (foto 10).
V neděli byla tradiční pouť, s pouťovou mší svatou, stánkovým prodejem a pouťovými atrakcemi. U kruhového objezdu byly vystavené
mopedy, U Králů pokračovala výstava…
jk
Fotografie na dvoustraně jk a jic
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IV. ročník

Ledenického
bramborování
8

Rok se s rokem sešel a už se zase můžete těšit na 4. ročník Ledenického bramborování.
Tentokrát se uskuteční v sobotu 21. září od 14 hodin na ledenickém náměstí. Ve skutečnosti je to ale již pátý ročník, protože ten
úplně první jsme nazvali Nultým zkušebním ročníkem, abychom
zjistili, zda jsme schopni vše organizačně a hlavně technicky zajistit, zda se nám přihlásí soutěžní týmy a zda se formát pořadu bude
návštěvníkům líbit. A jak se zdá, zatím se nám se všemi nástrahami
podařilo vypořádat. Nejtěžší zkouškou jsme si prošli hned při nultém ročníku, kdy se zhruba hodinu před začátkem akce prohnala nad
Ledenicemi silná vichřice, doprovázená kroupami. Chvíli to vypadalo, že akci budeme muset zrušit, protože byly polámané stany,
muzikantům stan dokonce odletěl, všechno bylo promáčené, zima
byla neskutečná, bramboráčky se na plynových hořácích nechtěly
péct, chvílemi přeprchalo, a přesto všechno diváci přišli a vydrželi.
A i proto chystáme letošní ročník.

Na co se můžete těšit?

9

10

Samozřejmě na soutěž o nejlepší ledenickou cmundu. Zúčastní
se jak zkušené cmundovací týmy, tak i nováčkové. Jedno stanoviště pro soutěžní tým je stále volné. Máte-li chuť připojit se
k nám a zúčastnit se kuchařského souboje, rádi vás přivítáme
(kontakt 606 443 518 J. Křížová).
Celým odpolednem vás průvodním slovem bude provázet Jaroslav Vlášek, těšit se můžete na skvělou muziku kapely Hudební
kroužek a program zpestří vystoupení skupiny APO – skákací boty.
Chybět nebudou ani bramborové speciality kuchaře a rautového
specialisty Michala Doska. A ani děti se dozajista nebudou nudit,
kromě balonkování a různých soutěží se mohou vydovádět na skákacím hradu.
Ledenické bramborování je o bramborách a brambory jsou jídlo. A o jídlo i pití pro všechny návštěvníky se postarají především
spolky a místní živnostníci. Svou účast s různými druhy občerstvení přislíbili například ledeničtí hasiči, členky ZO zdravotně
postižených Borovany-Ledenice, Svaz žen ze Zborova, ZO Českého červeného kříže z Vrcova, Jan Junek prodej zmrzliny, Obchod
U Dobráka a možná i další.
Nenechte si tento den ujít. Na náměstí vás neomylně povede
vůně majoránky a česneku. Čekat na vás bude zábava, dobré jídlo
a hlavně ochutnávky a hodnocení soutěžních cmund.
jk
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Loučení s létem
v Zalinech
V sobotu 24. srpna 2019 uspořádal Osadní
výbor Zaliny ve spolupráci s SDH Zaliny,
Mysliveckým spolkem Třezalka a maminkami loučení s létem v mysliveckém stylu. Od
13.30 se k Pazdernickému rybníku sjížděli
děti a dospělí a mohli se těšit na bohatý program a výborné občerstvení. Na začátku všechny čekala přednáška o lukostřelbě, kterou nám
udělal pan Jaroslav Holub z Borku. Ukázal
nám sportovní luk s příslušenstvím a i luk
olympijský, který se používá při mistrovství.
Všechny nejvíce zaujalo profesionální střelení
zvířecí atrapy na dálku a to, že si mohli luk
osobně vyzkoušet. Po ukázce lukostřelby si
každé dítě vyzvedlo taštičku, do které si dávalo odměny z každé disciplíny (střelba z luku,
střelba ze vzduchovky, myslivecká terminologie, bosochodníček, skákání v pytli, poznávání zvířecích stop a mláďat, přelévání vody,
pytlíčky s překvapením atd.). Po splnění všech
disciplín se všechny děti rozutekly na veliký
skákací hrad, za jehož zapůjčení děkujeme
HZS Jihočeského kraje. Pro děti to byl jistě
nejkrásnější zážitek z celého odpoledne.
A protože po náročném odpoledni vyhládlo
nejen dětem ale i dospělým, bylo pro všechny
připraveno občerstvení. Každý si mohl opéct
špekáček, ukrojit maso z krásně pečené kýty na
rožni a nechybělo ani vychlazené pití, které
v teplém odpoledni jistě přišlo vhod.
Doufáme, že se loučení s létem všem líbilo a těšíme se na další společné setkání. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
této akce a městysi Ledenice za finanční podporu! Děkujeme!!
Za tým maminek Jiřina Bláhová

POVINNÉ

ČIPOVÁNÍ PSŮ
Vážení přátelé,
Evropská unie svým zákonným předpisem nařizuje všem chovatelům psů provedení čipování psů. Pouze očipování psa
v zájmovém chovu právně potvrzuje stále
legislativně platnou povinnost chovatele mít
každoročně psa očkovaného proti vzteklině. Jedinou výjimkou je provedené tetování před datem 3. července roku 2011.
Povinnost načipování platí od 1. ledna
roku 2020. Kód čipu musí být uveden
v očkovacím průkazu. Avšak majiteli ani
veterináři nevzniká povinnost čipování
zvířete registrovat.
Čipování je celkem jednoduchý výkon,
vyžaduje však fixaci zvířete.
Aplikaci lze provést v průběhu ambulancí:
Ledenice – úterý 17–18 h, čtvrtek 16–17 h
Borovany – úterý 16–17 h, čtvrtek 17–18 h,
případně lze telefonicky domluvit i jiný čas
(728 886 330).
MVDr. Pavel Kolář

NAVŠTIVTE ŠKOLKU PRO SENIORY
V našem zařízení nabízíme fakultativní službu Školka pro seniory, v rámci Terénní pečovatelské služby, kterou poskytujeme tělesně a zdravotně postiženým lidem a seniorům.
Školka pro seniory je nabízena nejen pro odlehčení rodinám, které se
chtějí o své blízké starat a nechtějí je umístit do některého ze sociálních
zařízení, ale je i pro samotné seniory a seniory, kteří už v nějakém zařízení jsou, ale chtějí si zpříjemnit den a využít tak nabízených služeb a
aktivit právě v našem zařízení.
Pro zájemce může být po dohodě zajištěna celodenní strava a doprava
pro imobilní do našeho zařízení a zpět. Během dne nabízíme různé aktivity, hry, poslech hudby, vycházky po okolí, výlety do přírody anebo jen povídání si s pečovatelkou, která je klientům po celý den k dispozici. Možné je využít společenskou
místnost s počítačem a internetem, jídelnu s občerstvením, nově zrekonstruované pokoje pro
odpočinek či relaxaci a krytý altán s přilehlou zahradou.
Tuto službu je možné využít i při jednorázové potřebě zajistit si osobní či rodinné záležitosti.
Na základě individuální domluvy přizpůsobíme službu konkrétním potřebám a požadavkům
klienta nebo rodiny.
Školka je otevřena od pondělí do pátku, od 7.00 – 14.30 hodin, v našem zařízení Borůvka,
Borovany. V případě zájmu využít tuto službu je potřeba se objednat s dvoudenním předstihem,
na telefonním čísle 387 981 969, e-mailem na info@boruvka-borovany.cz nebo osobně na adrese Petra z Lindy 147, Borovany.
Borůvka, Borovany
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Yauwais Cup
vyhrála podruhé Rodinná sešlost
Za rok zaútočí na hattrick
Po roční pauze se v Ledenicích uskutečnil turnaj v pěti sportech
Yauwais Cup. Šestý ročník hrálo osm čtyřčlenných týmů a obhajoba
z roku 2017 se povedla týmu Rodinná sešlost.
Turnaj se hrál systémem čtyř základních skupin po dvou týmech a
následné nadstavby. Ve skupině se hrál fotbal, volejbal, nohejbal a tenis. Speciální disciplínou bylo stání na kloubnících. Sporty pro play-off
a zápasy o umístění se losovaly.
Vítězství z roku 2017, kdy turnaj hrálo 16 týmů, obhájila domácí
Rodinná sešlost. Jediným týmem mimo Ledenice byli Moulové, kteří
se zúčastnili všech šesti ročníků a patří mezi stálice turnaje. Navíc z jejich sestavy byl vybrán i nejuniverzálnější a tudíž i nejlepší hráč celého
turnaje - Martin Kubeš.
Rodinná sešlost ve finále porazila Čtyřlístek až v rozhodujícím pátém sportu. A to navíc musela otáčet nepříznivý stav z 0:2. Nejprve totiž prohrála v nohejbalu i volejbalu. Snížení přišlo po velké tenisové
bitvě. Vyrovnání pak zařídil fotbal a o vítězi muselo rozhodnout pro
diváky oblíbené stání na kloubnících.
Vítězný tým tak má v pořadí druhé vítězství a příští rok může zaútočit na „zlatý“ hattrick, který drží z prvních tří ročníků tým Miláčků.
„Jsme rádi, že jsme dokázali obhájit vítězství. Nebylo to vůbec jednoduché, kvalita turnaje byla velká. Za rok se pokusíme zaútočit na hattrick a vyrovnat tak z prvních třech turnajů Miláčky. A kdo ví, pak je
třeba i překonat,“ uvedl kapitán Rodinné sešlosti Jan Fencl.
Šestý ročník uspořádala Ledenická sportovní spolu se spolkem Joudové. „Letos se turnaj hrál jen v osmi týmech kvůli rozsáhlé rekonstrukci ledenického sportovního areálu. Zatím nevíme, jestli se příští
rok vrátíme k více týmům, protože všem tato krátká varianta relativně
vyhovovala. Poprvé se nehrál turnaj od rána do večera, ale pouze odpoledne,“ uvedl hlavní organizátor Yauwais Cupu Michal Heřman.
Výsledky Yauwais Cupu 2019:
Finále: Rodinná sešlost – Čtyřlístek
Nohejbal: 0:2; Volejbal: 0:2; Tenis: 4:3; Fotbal: 4:2
Superzápas - stání na kloubnících: 1:0
Celkové pořadí:
1. Rodinná sešlost; 2. Čtyřlístek; 3. Moulové
4. Joudové I.; 5. Joudové II.; 6. Pupkáči; 7. Čeho Čeho; 8. Pohodáři
Nejlepší hráč turnaje:
Martin Kubeš (Moulové)
Sestavy:
Čtyřlístek: Luboš Hajný, Miroslav Strouha, Stanislav Jindra, David Fyrbach
Pohodáři: Jan Mráz, Jan Racek, Václav Hinterhölz, František Kopecký
Rodinná sešlost: Jan Fencl, Tomáš Fencl, Pavel Hinterhölz, Jan Pavlík
Pupkáči: Michal Heřman, David Borovka, Josef Kesl, Karel Havelka
Moulové: Tomáš Choutka, Jiří Sedlák, Martin Kubeš, Josef Polomčák
Joudové I.: Ladislav Kodada, Milan Martan, Josef Koblasa, Milan Farkota
Joudové II.: Miloslav Tichý, Roman Dědič, Jaroslav Čech, Pavel Krofika
Čeho Čeho: Jiří Čech, Petr Čech, Jiří Homer, Martin Zourek
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nabízí svým čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Johan Theorin
Amelia Cobb
David Walliams
Marianne Dubucová
Julija Ščetinkina
Petra Braunová
Petra Bártíková
Ivona Březinová
Jitka Vítová
Ilona Fišerová
Eva Bešťáková
Daisy Meadows
Francesca Simon
Klaus Peter Wolf

Příběh o Jarmalandu – Bitva o Salajak
Ema a její kouzelná ZOO – Vystrašený tuleň
Ema a její kouzelná ZOO – Rozpustilá panda
Nejhorší děti na světě 2
Nejhorší děti na světě 3
Prázdniny pošťáka Myšáka
Pohádky o princeznách
Kuba nechce prohrávat
Medvídek na zahradě
To si piš!
Květuška se vrací
Ohnivý kamínek
Ovečka Kudrlinka
Kamarádky kouzelných zvířátek
Darebák David a podivná zvířata
Vyprávění o koních
Nová dobrodružství prasátka Peppy
Nejkrásnější pohádky o vílách

Pro dospělé čtenáře:
Alena Blanářová
Kamila Holásková
Eva Dolejšová
Viktorie Hanišová
Libka Safr
Markéta Harasimová
Marcela Mlynářová
Lenka Lanczová
Jenny Colgan
Liz Fenwick
Jiří Cukr
Eva Šranková
Barbara Erskinová
Daniel Cole
Petra Dvořáková

Slzy od smíchu
Rozinka
Já a moji muži
Rekonstrukce
Lásky, vrásky, bublinky
Potemnělý ráj
Kdo neharaší, není chlap
Těžká noc
Nekonečná pláž
Návrat do Cornwallu
Procházka po jihočeských hradech
a jejich zříceninách
Hříchy mocných
Strom duchů
Hadrový panák
Dědina

ZO SPCCH
BOROVANY – LEDENICE
Dodatečné blahopřání členkám Anně Mlsnové z Ledenic a Věře
Laczkové, které své životní jubileum oslavily v červenci.
Milá děvčata, není přece naší vinou,
že nám roky tak rychle plynou,
mějte úsměv na tváři, nemyslete na stáří.
Vše nejlepší, žádné stesky, vždyť je život přece hezký.
Přejí členové ZO

¡ Odjezd na zájezd 12. 9. do Žďáru nad Sázavou je z Borovan
v 6.15 hod. a z Ledenic v 6.30, vždy z autobusového nádraží.

¡ Koupání v Gmündu – je zamluvený autobus na 16. října

z Ledenic v 8.00 hod., dále Borovany, Jílovice. Zájemci se
hlásí jako obvykle u paní Votrubové a paní Himlové.
¡ 13. září se koná rekondice SPCCH na Šumavě v Nové Huti,
zúčastní se i členové z naší ZO.
¡ 21. září se zúčastníme Ledenického bramborování, které se
opakuje po 2 letech.
Všechny informace podá na tel. č. 724 771 343 paní Jarmila Himlová.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová
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MOPED KLUB
LEDENICE
Slovo MOPED u nás tak zdomácnělo, že
všichni určitě vědí, jaký stroj si pod ním představit. A kdyby náhodou ne, tak je to zjednodušeně řečeno kombinace motocyklu a bicyklu,
jednostopé motorové vozidlo určené pro jednu
osobu a krátké vzdálenosti s objemem motoru do
3
50 cm . Slovo Moped je zkratka ze slov motor
s pedály. (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Moped). Vyráběl se v České republice v letech
1957–1964, patří tedy mezi již historické stroje –
veterány.
Letos to již bude 20 let, kdy se parta mopedových nadšenců dala dohromady a založila
Moped klub Ledenice. Od té doby pořádají
výpravy po celém Jihočeském kraji. Mezi pravidelné výlety patří i víkendový výjezd do
kempu Osika na Jindřichohradecku nebo jednodenní jízda ke Staňkovskému rybníku. Před
každým výjezdem musí být stroje podrobené
důkladné prohlídce a servisu, aby ze startovní pozice (tradičně Ledenice před Restaurací
Na plácku) bezpečně a bez závady dojely po
vlastní ose až do cíle. Zatím se vždy podařilo
všem účastníkům dojet do cíle bez nehody, ale
o menší poruchy nouze nebývá. V tomto ohledu je moped ke svým vlastníkům velice vstřícný, protože téměř každá závada se naštěstí dá
opravit. A každý mopedista je i skvělý technik
svého stroje. Proto na výlety, kromě kolony
mopedistů, jede i doprovodné vozidlo vybavené nářadím a náhradními díly.
Na výlety vyráží 13 až 15 strojů. Kdo by si
myslel, že je to doména mužů, byl by na omylu, pravidelnými účastnicemi jsou v Ledenicích i ženy.
V roce 2000 přišli mopedisté s nápadem,
udělat o pouti v Ledenicích závody mopedů.
Nápad se ujal a letos se jel již devatenáctý ročník závodu mopedů na ledenickém okruhu.
Sice byl trochu komplikovaný kvůli probíhající rekonstrukci sportovního areálu, ale jak se
říká: „Když se chce, všechno jde“. A tak se
20 závodníků a 3 závodnice představili velkému počtu natěšených diváků s jízdou zručnosti.
Výjimečnou atmosféru tohoto závodu dotváří
i vtipné komentáře moderátora Jardy Vláška
a výkon startéra Milana Bláhy zvaného Miláně, který v uniformě příslušníka jakési policie
pouští jednotlivé závodníky na trať. A pokud
o pouťové neděli neprší, mohou se návštěvníci
Ledenic pokochat nádherně udržovanými mopedy tovární i vlastní výroby s tuningem i bez
na výstavě u kruhového objezdu.
Členové Moped klubu Ledenice děkují
Úřadu městyse Ledenice za finanční podporu a za vstřícnost – zapůjčení sportovního
areálu na pouťovou soutěž.
jk
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LEDENICE ZÍSKALY
V LÉTĚ PĚT POSIL
VELKÁ MARODKA
ALE ZKAZILA ZAČÁTEK
SOUTĚŽE
Fotbalisté TJ Slavoj Ledenice vstoupili do
nové sezony s obměněným kádrem. Vedení
během léta přivedlo několik nových hráčů a
tým chtěl v soutěži atakovat horní část tabulky. Vinou zranění ale start soutěže Slavoji nevyšel. Pomoci museli i bývalí hráči.
Kvalita kádru se zdá být dostatečně silná,
aby Ledenice hrály o přední pozice v I. B třídě
(skupina D). Slavoj obhajuje 5. místo z uplynulé sezony a původním cílem bylo toto umístění
vylepšit. „Bohužel vzhledem k velké marodce
na začátku sezony jsme tuhle myšlenku museli
rychle opustit,“ uvedl předseda fotbalového
Slavoje Zdeněk Vitoušek.
Ledenice během léta přišli kvůli zranění
o několik hráčů. Největší absence je zkušený
špílmachr Miroslav Kadlec, který si poranil
koleno. Kvůli rekonstrukci areálu hrají Ledenice celý podzim na hřištích soupeřů, a když
se všechny faktory spojí, má Slavoj při startu
do nové sezony velkou nevýhodu.
Nejvíce to bylo znát v prvním kole ve Studené. Ledenice ve značně kombinované sestavě prohráli i přes lepší začátek, kdy měly
v úvodních 20 minutách mnohem více ze hry,
vysoko 0:6. Před uzávěrkou zářijového čísla
hrál Slavoj ještě druhý zápas na hřišti Lomnice
nad Lužnicí. V základní sestavě museli nastoupit tři hráči nad 40 let a další pak ještě
v průběhu.
Slavoj i tak dokázal v Lomnici domácí zaskočit a vyhrál 5:1. „To nikdo nečekal, body
z Lomnice moc týmů vozit nebude. Podařilo
se nám dát první gól, domácí znervózněli a dokonale jsme využili protiútoků. Lomnice byla
sice v zápase lepší, ale v defenzivní činnosti
pracoval celý tým výborně,“ uvedl po druhém
zápase trenér Slavoje Stanislav Jindra. „Škoda, že jsme nebyli kompletní, věřím, že jsme
mohli mít plný počet bodů.“
Po uzávěrce zpravodaje se řešila poslední
změna v kádru. Do Rakouska bylo zažádáno
o přestup sedmnáctiletého Antonína Šrajera,
který s Ledenicemi od léta trénuje a hrál i přípravné zápasy. Z dalších posil přišli místní
Václav Hinterhölz a další mladík Jan Štrosser
(Spartak Trhové Sviny). Mužstvo dále doplnili zkušenější Ondřej Švarc (Brloh) a Jakub
Čermák (Borovany).
Vedení klubu dovolilo na jednu sezonu
přestoupit Viktorovi Svobodovi do SKP České
Budějovice, které hraje divizi dorostu. „SKP
projevilo o Viktora velký zájem a protože mu
rok v divizi může jen pomoci, rádi jsme oběma
stranám vyhověli,“ dodal vedoucí mužstva Michal Hladík.
Více informací o klubu, reporty a ohlasy
jsou pravidelně aktualizovány na stránkách
www.tjslavojledenice-fotbal.cz
(ls)
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SOFTBALOVÝ
KLUB ŽRALOCI
LEDENICE
Konec léta a začátek podzimu bude v softbalovém areálu nabitý. Začíná play off jak
mužské, tak ženské extraligy. Naše dámy obhajují už po druhé za sebou zlaté medaile. Pánové minulý rok získali bronz, ale cíle jsou
samozřejmě vyšší a letos by chtěli usednout na
trůn. Základní část extraligové soutěže již vyhráli a k favoritům bez pochyby patří. Co se
týče žen, tak ty k favoritkám též patří. Skvěle
poskládaný tým v čele s Veronikou Peckovou
a dalšími zkušenými hráčkami rozhodně budí
velký respekt. Pokud by se nám povedlo vyhrát v obou kategoriích, jednalo by se o věc,
kterou v České republice ještě nikdo nedokázal. Nečeká vás však jen softbal. V kiosku si
během zápasu můžete dát dobré pivo nebo
něco k jídlu. Těšit se můžete i na předzápasové
soutěže o hodnotné ceny.
Od 7. září začínají naši pánové, ženy od
21. září. Budeme se na vás těšit.
Tomáš Lacina

Po prázdninách končí jarní část
softbalové sezóny.
Jak se zatím vedou Žraloci?
Mládež:
Teeball – coachball – v divizi JIH zatím drží
3. místo
Žákyně – v divizi ZÁPAD drží celkově 4. místo
Žáci – v divizi JIH – vedou tabulku soutěže
– 1. místo
Kadeti – divize JIH – zatím vždy vítězí
v turnajích a drží – 1. místo
Juniorky – ve 2. lize juniorek drží – 3. místo
Junioři – Extraliga juniorů – 3. místo
V dospělých kategoriích muži B ve 2. lize
mužů se pohybují mezi 3. a 5. místem, muži A
suverénně vedou základní část mužské Extraligy a ženy drží zatím 2. místo v Extralize žen.

PROVOZ MOŠTÁRNY
V BOROVANECH 2019
Moštárna v Borovanech bude v letošním roce už šestým rokem v provozu. Ročně se v ní
zpracuje 100 – 300 hl moštu (podle toho, kolik se urodí jablek). Přibližně 3/4 vylisovaného
moštu na místě pro zájemce pasterizujeme do Bag in box systému, skleněných lahví nebo i
PET lahví.
Moštárna se nachází v areálu služeb Města Borovany na Třeboňské ulici a je v provozu po
předchozí dohodě od září v úterý a v sobotu, v případě velkého zájmu i v pátek. Moštárna zralá jablka a hrušky na moštování i vykupuje. Zde uvádíme ceník a kontakty pro letošní rok:
výkup jablek (zralé, padanky)
2 Kč/kg
výkup hrušek (pouze tvrdé)
3 Kč/kg
ovoce k lisování
3 Kč/kg
pasterizace na místě s plničkou bag in box: 5 Kč/litr
(možno i do vlastních nádob (PET nebo skla)
bag (plastový sáček 5l s kohoutkem)
20 Kč/ks
box (kartonová krabice na bag)
15 Kč/ks
Provoz moštárny:
úterý 9.00 – 18.00 (pátek 9.00 – 16.00)
sobota 9.00 – 16.00
Ovoce musí být zdravé a nepřezrálé, obaly na mošt možno mít vlastní.
na moštování i výkup ovoce je nutno se předem objednat na tel č. 724 643 050
správce moštárny – Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže

V září se však rozjíždí další kola základních částí lig, dospělé kategorie čeká Český
pohár a účast na evropských pohárech nejlepších týmů, tak hodně štěstí!
Hana Korčáková

Fotbalisté Zborova
dobyli Hodějovice
Na začátku srpna se zúčastnili zborovští
fotbalisté fotbalového turnaje „Memoriál Ladislava Janečka“ v Nových Hodějovicích. Naši
kluci neprohráli ani jeden zápas. Ve finále zaslouženě porazili i silný tým z Mladého a turnaj tak překvapivě vyhráli. Zvítězit v turnaji se
jim povedlo po docela dlouhé době. Všem
zúčastněným děkuji za bojovnost a přeji, aby
se fotbalistům Zborova dařilo i v nadcházející
sezoně.
Jiří Holeček

Fotbalisté Zborova
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Letní přívesnické tábory
Během letošních prázdnin uspořádal softbalový klub Žraloci Ledenice již tradičně dva přívesnické tábory. Celý první tábor byl tématický, jeho náplní byla zážitková hra na téma Egypt.
Asi největším zážitkem pro děti byla návštěva radničního sklepení, ve kterém se na vlastní kůži
mohly přesvědčit, co se stane, když oživne mumie.
Druhý tábor byl již tradičně tvořivý a děti si při něm vyzkoušely různé talenty. Například modelářství, zpěv, tanec, divadlo, aranžování, vaření a další. Na páteční odpoledne, kdy tábor končí, pozvaly děti rodiče. Z výrobků, který celý týden vytvářely, připravily výstavku a předvedly
všechno, co se za týden v talentovém táboře naučily. A jako překvapení samy připravily výborné
občerstvení.
Oba tábory jsou pokaždé zcela zaplněné. Na první týden jsme dokonce měli i několik náhradníků. Veliký dík za to, že se tábory konají, patří samozřejmě vedoucím: Jirasovi Korčákovi, Terezce Hajné, Aničče Kyliánové a Míše Peckové.
Tábory se letos moc vydařily a tak zase za rok ahoj.
Hana Korčáková

Zborovský turnaj
v plácané
Skoro už tradičně na sklonku léta (neděle 24. 8.) se uskutečnil již
5. ročník ve Zborovské plácané. Na místní horké antuce bojovalo
o body v turnaji 24 lidiček převážně ze Zborova, což je super. Dokázali, že se umějí skvěle bavit a přitom i trochu sportovat. Pro děti jsme připravili skákací hrad, kde se pěkně vyřádily. Za krásného letního počasí
jsme se pořádně zapotili, i když nešlo až tak o to, kdo vyhraje. Nakonec
všichni popřáli našemu patronu turnaje p. Levému k jeho krásným kulatým 70 narozeninám a všichni přislíbili účast v dalším ročníku. Děkuji všem, co se podíleli na organizaci turnaje a hezkého dne se sousedy.
Budeme se těšit opět za rok…
Jiří Holeček
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DO TŘETICE
Seriálové Mistrovství ČR,
pouťová výstava a ještě přibude veliká soutěž lodních modelů. To jsou akce lodních
modelářů, pořádané u příležitosti 50 let trvání klubu. Akcí
bylo ve skutečnosti trochu více. Začali jsme na
rybníce Lazna pořádáním žákovského krajského přeboru začátkem měsíce června. Za
dva týdny se konalo na stejném místě (a v Ledenicích poprvé) Mistrovství ČR lodních modelářů všech kategorií jako první akce v rámci
oslav – kromě plachetnic. Další akcí byla výroční pouťová výstava, která ukázala naše špičkové hodnoty. Zde musím poděkovat panu
Pavlu Šímovi ze Zborova za nádherně vypracovanou vzpomínkovou expozici k námi
uspořádanému Mistrovství světa v roce 2005
v Borovanech a panu Lubošovi Fyrbachovi za
precizní zpracování prezentace fotografií od

založení klubu až po současnost. V rámci oslav se v září ještě uskuteční soutěž na rybníce
Lazna. Mezitím se však ještě v první polovině
července odehrálo Mistrovství světa v Maďarsku, kam v reprezentaci za ČR odjeli čtyři ledeničtí junioři a jeden senior. Ani ve snu se
nikomu z nás nezdálo to, k čemu došlo za
účasti pětadvaceti nejlepších juniorů z celého
světa. Náš Dominik Juhasz vybojoval první
místo, Karel Fyrbach třetí místo a v seniorech
Tomáš Hlach také bronz. Tedy jedno zlato a
dvě bronzové medaile. Všechny tři modeláře
bylo možné vidět v červnu v Ledenicích na
Lazně. Jsme mistři světa a tento nevídaný
úspěch je velikým dárkem k našemu padesátiletému výročí, reprezentace ČR a hlavně
městyse Ledenice.
A do třetice oslavy zakončíme v sobotu
14. září od 13.00 hodin na rybníce Lazna veli-

kou soutěží za účasti modelářů z celé ČR.
Bude se bojovat o živou posvícenskou husu a
mnoho dalších pěkných cen a v soutěži o Piráta roku o láhev ohnivé vody a metrový salám.
Všichni se už těší na vynikající keramické pirátské medaile od pana Svatoslava Kodytka.
Za touto trofejí k nám jezdí mnoho modelářů.
Po setmění se na vodě rozsvítí brankové
boje a začne soutěž osvětlených modelů lodí.
Samozřejmě se bude jednat o pestrou ojedinělou podívanou. V samém závěru budou oslavy
zakončeny ohňostrojem. Po celou dobu bude
zajištěno občerstvení.
Máme mnoho přátel, kamarádů a příznivců
mezi vámi a hlavně mezi podnikateli, kteří nás
velikou měrou podporují, a v právě v našem
letošním oslavném roce jich ještě mnoho přibylo. Vám všem moc děkujeme.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz
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MYSLIVECKÉ HODY
Sobota 2. 11. 2019
Kulturní dům U Králů v 19.00

Program:
k poslechu živá hudba
myslivecká tombola
speciality myslivecké gastronomie
Předprodej vstupenek od 2. 9. 2019 v cukrárně u Fabiánů,
Náměstí 207 Ledenice.
Přijďte se dobře najíst, napít, popovídat a zatančit

MO ČRS Ledenice

ČLENSKÁ SCHŮZE
čtvrtek 26. září od 18 h, Sál u Králů
(účast členů MO nutná)

září 2019

VOLEJBALOVÝ PODZIM 2019
DOMÁCÍ ZÁPASY
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽENY A
STŘ 4.9. SLAVOJ LEDENICE A – JISKRA TŘEBOŇ
STŘ 18.9. SLAVOJ LEDENICE A – PEDAGOG ČB
STŘ 25.9. SLAVOJ LEDENICE A – SOKOL KŘEMŽE
STŘ 9.10. SLAVOJ LEDENICE A – SLÁVIA ZF ČB
STŘ 23.10.SLAVOJ LEDENICE A – DAČICE

17.00
17.00
17.00
19.30
19.30

OKRESNÍ PŘEBOR ŽENY B
PO 2.9. SLAVOJ LEDENICE B – SKP ČB C
PO 16.9. SLAVOJ LEDENICE B – DYNAMO ČB
PO 23.9. SLAVOJ LEDENICE B – KŘEMŽE B

17.00
18.00
17.00

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI A
ČTV 5.9. SLAVOJ LEDENICE A – LOKO ČB B
ČTV 26.9. SLAVOJ LEDENICE A – KAPLICE
ČTV 10.10.SLAVOJ LEDENICE A – SKP ČB A

17.00
17.30
17.00

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI B
ÚT 3.9. SLAVOJ LEDENICE B – SLOVAN ČB B
ÚT 17.9. SLAVOJ LEDENICE B – TRHOVÉ SVINY
ÚT 8.10. SLAVOJ LEDENICE B – LOKO ČB C

17.00
17.00
17.00

PŘIHLASTE SVÉ DĚTI NA KROUŽEK

SPORTOVNÍ
PŘÍPRAVKA
Dům dětí a mládeže České Budějovice ve spolupráci se softballovým klubem Žraloci Ledenice připravil v Ledenicích od října
kroužek pro budoucí sportovce. Děti ve věku tři až osm let se mohou
přihlásit na Sportovní přípravku.
Pravidelné tréninky jsou naplánované na úterý od 16 hodin a
v době dobrého počasí se bude chodit do sportovního areálu.
V případě nepřízně počasí a přes zimu bude kroužek probíhat
v sokolovně.
Roční cena kroužku je 500 Kč (říjen 2019 – květen 2020) a přihlášení je možné pouze přes formulář na stránkách www.ddmcb.cz.
Pro více informací pište dotazy na herman@ddmcb.cz.
Kapacita kroužku je omezená.

PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
– pokračujeme –
Téma: Ledenicko v literatuře
Kdy: čtvrtek 3. 10. 2019 od 18.00 hod.
Kde: společenská místnost v DPS

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 630, Ledenice

mobil: 602 662 693

UZÁVĚRKA
příštího vydání
zpravodaje

je 25. září
Své příspěvky
můžete zasílat
na e-mail:
kultura@ledenice.cz

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

září 2019
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EPIGON A s. r. o. Ledenice
oznamuje,

že dne 21. 9. 2019
v době od 8 h do 10.30 h
bude probíhat prodej obilí v areálu firmy
na Budějovické ulici
Ing. Petr Pokorný
Tel. č. 387 995 204, 723 534 629

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

15

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks.

Prodej: 24. 9. a 22. 10. 2019
Ledenice – u Restaurace Na plácku v 10.10 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Info: Po-Pá 9-16 hod., Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

¡ otevřeno
PO–ČT
9.00-17.00
PÁ
9.00-15.00
¡ pánské stříhání KAŽDÝ DEN
¡ dárkové poukázky v prodeji
¡ v případě nepřítomnosti v provozovně, zvoňte na domovní zvonek
¡ objednávky na tel. čísle 607 930 786

Ivana Brůhová,
Náměstí 145, Ledenice

16

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

září 2019

Ledenický zpravodaj. Vydává městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČ 245 135. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 11x v roce zdarma. Registrační značka MK ČR E 10890. Odpovědný redaktor Jaroslava Křížová. Příspěvky zasílejte na adresu: kultura@ledenice.cz nebo doručte osobně na úřad městyse. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatele a nemusí být totožné
s názory redakce. Předem nevyžádané materiály se nevrací. Anonymy nebudou otištěny. Za všechny příspěvky děkujeme. Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky. Náklad 1020 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 25.9.2019, vyjde 7.10.2019. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

