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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz

tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

OZNÁMENÍ
DĚTSKÉ ORDINACE
MUDr. Jana Kaderová ordinuje
do 31. 12. 2020.
Od 1. 1. 2021 bude ordinace
zajištěna bez přerušení
novou lékařkou.
Bližší info v ordinaci.
K vyšetření je stále nutné se objednávat.

Zapište si do diáře …

V červenci byla na severovýchodním obzoru pouhým okem pozorovatelná kometa Neowise.
Dne 14. července ve 3:26 h ráno tímto krásným snímkem zachytil její průlet nad Ledenicemi Aleš
Herda.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 8. 7. 2020
Rada městyse projednala a schválila:
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060629/003 na pozemku parc. č. 4650/13 a 4650/2 v k. ú.
Ledenice pro stavbu „Ledenice, K 1277 –
kabel NN“ za cenu 2.500 Kč bez DPH.
Rada městyse projednala:
 možnost zavedení služby door–to–door
(svoz nádob od domu k domu) od roku
2021. A nesouhlasí se zavedením služby.
 žádosti o přidělení uvolněných bytů č. 40/B
a č. 46/B v domě s pečovatelskou službou.
Rada městyse schválila přidělení uvolněných bytů za předpokladu, že vybraní nájemci bytů budou schváleni magistrátem
České Budějovice, odborem sociálních
věcí.
 žádost o vyjádření ke stavbě energetického
zařízení pro územní řízení a souhlasí se zrušením stávajícího venkovního vedení NN,
vedoucí k domu č. p. 74 v k. ú. Zborov a
bude nahrazeno novým kabelovým vedením NN ze stávajícího pilíře přes komuni-

kaci do pilíře na hranici pozemku parc. č.
225/4.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 5. 8. 2020
Rada městyse projednala a schválila:
 Řád veřejného pohřebiště městyse Ledenice bez výhrad.
 žádost o poskytnutí finančního daru na
opravu keramické pece rodinného centra
Ledňáček, z. s.
 žádost o souhlas umístění vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č.
3832/1 v k. ú. Ledenice.
 návrh na vyřazení a případný odprodej
DHM (dlouhodobý hmotný majetek) a
DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000 Kč).
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v termínu 18. 9. 2020.
 žádost o jednorázový pronájem části pozemku par. č. KN 100 a 4766 v k. ú. Ledenice za účelem umístění pouťových atrakcí na
ledenické pouti v roce 2020.
pokračování na str. 2

¡ LODNÍ MODELÁŘSTVÍ
£ Sobota 12. 9. od 9.30 h, rybník Lazna
Žákovský přebor Jihočeského kraje
£ Neděle 13. 9. od 9.30 h, rybník Lazna
Tradiční ledenická padesátka
o živou posvícenskou husu
Soutěž Pirát roku
¡ Neděle 13. 9. od 13 h,
sportovní areál Ledenice
DĚTSKÁ SPORTOVNÍ
OLYMPIÁDA
¡ Sobota 19. 9. rybník Parčáček
Ledenice a rybník Lazna
DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
k 50. výročí rybářského kroužku
Program: 6.30 h prezence,
15 h program u rybníka Lazna
¡ Sobota 19. 9. od 8 h,
sokolovna Ledenice
NULTÝ ROČNÍK
PODZIMNÍHO TURNAJE
VE STOLNÍM TENISE
¡ Sobota 26. 9.
VÝLET DO NOVOHRADSKÝCH
HOR – Hřeben Tischbergu
Průvodce Milan Koželuh
¡ ZALINY
Sobota 19. 9. od 13 h
Hasičský srandamač
u rybníka Pazdernického
£ Neděle 20. 9.
Svatováclavská pouť
11 h mše svatá
14 h posezení s dechovkou
pouťové atrakce
£
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY MĚSTYSE LEDENICE
(pokračování ze str. 1)
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 5. 8. 2020
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 zadání výběrového řízení na akci „Ledenice, obnova místní komunikace – lokalita Za
školou“.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stezka Ledenice, úsek Ohrazeníčko – U Císaře –
ČSPH Ledenice“.
 zadání výběrového řízení na akci „Asfaltace místní komunikace Ohrazení“.
 zadání výběrového řízení na akci „Odbahnění rybníka Kačerovec“.
 nabídku prodeje pozemku parc. č. 762/2
2
v k. ú. Ledenice o výměře 1856 m (trvalý
travní porost).
Zastupitelstvo městyse projednalo
a neschválilo:
 žádost o koupi pozemku parc. č. 2608/3 v k.
2
ú. Ledenice o výměře 252 m (ostatní plocha/jiná plocha).

září 2020

Chodník
v ulici Dr. Stejskala
V polovině srpna byla dokončena rekonstrukce chodníku v ul. Dr. Stejskala, který
byl již dlouhá léta v dezolátním stavu. Práce
prováděla firma Strabag a. s. Soběslav. Během rekonstrukčních prací byl brán zřetel i
na názory obyvatel přilehlých domů. Stavební firma ve spolupráci s městysem Ledenice se snažila vyhovět oprávněným požadavkům občanů tak, aby byli s novým chodníkem co nejvíce spokojeni.

Stezka pro cyklisty a pěší
V červenci byla zahájena výstavba stezky pro cyklisty a pěší z Ledenic do Ohrazeníčka – autobusová zastávka. Hned na začátku stavby se projevily potíže s únosností podloží, které se podařilo vyřešit změnou technologie výstavby. Od vyřešení tohoto problému pokračují práce dle stanoveného harmonogramu. „Věřím proto, že stezka bude dokončena v řádném termínu a bude tak připravena pro příští sezónu. Její výstavbou se
snažíme zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců v tomto frekventovaném a poměrně nebezpečném úseku při příjezdu do Ledenic“, uvedl starosta Jiří
Beneda.

Foto: jic

září 2020

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
se konají v pátek 2. října 2020
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Seznam volebních okrsků na území
městyse Ledenice:
Volební okrsek místo konání voleb
¡ č. 1 – Ledenice společenská místnost
v Domě s pečovatelskou službou
Ledenicích
adresa: Ledenice, Školní čp. 588
(mezipatro – bezbariérový přístup
výtahem)
(pro voliče z Ledenic a Růžova)
¡ č. 2 – Zborov požární zbrojnice
ve Zborově
adresa: Zborov čp. 102 (1. poschodí)

(pro voliče ze Zborova)
¡ č. 3 – Ohrazení požární zbrojnice
v Ohrazení
adresa: Ohrazení čp. 48 (přízemí)
(pro voliče z Ohrazení a Ohrazeníčka)
¡ č. 4 – Zaliny kulturní zařízení
v Zalinách
adresa: Zaliny čp. 43 (přízemí)
(pro voliče ze Zalin)
Voličem je státní občan České republiky,
který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18
let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Volič musí ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

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 Davidová, e-mail: ucetni@zs.ledenice.cz
ZUŠ: vedoucí DiS. 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
12 tříd, rozdělený je 1., 3. a 4. ročník

COVID-19
Není to ale jen o „kovidu“. Žádám zákonné
zástupce, děti, žáky a celou veřejnost o dodržování všech opatření, které se chystají nyní
nebo v budoucnu v naší škole, protože jen s určitou mírou zodpovědnosti a disciplíny lze
zajistit zdravé prostředí školy.
Do školy vstupují pouze pracovníci školy,
děti a žáci. Pro ostatní platí pravidla jako do
úřadu, tudíž je nutno mít roušku. Škola je vedená jako orgán veřejné moci.

Pro vstup do školy budou platit jistá omezení. Konzultace s pracovníky školy si nejprve
domluvte jedním z komunikačních kanálů –
Bakaláři, e-mail, telefon (kontakty na internetových stránkách školy). Sledujte prosím Bakaláře a www stránky školy ohledně aktuálních informací.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2020/2021 V ZŠ, SŠ, ZUŠ A
KONZERVATOŘÍCH
Období školního vyučování ve školním
roce 2020/2021 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1.
září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června
2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT
na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli
3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4.
ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou podle sídla školy stanoveny pro okres
České Budějovice takto: 15. 2. – 21. 2. 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021
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 čtvrtka
1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním
roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
zdroj: msmt
Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy
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Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3
dny přede dnem voleb.
Informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz (informační servis – volby).

KDE ZASAHOVALI
LEDENIČTÍ HASIČI
14. 3. požár zemědělský objekt – Ostrolovský Újezd
8. 4. požár – ohniska u stoky podél silnice
od Ledenic do Kališť
30. 4. požár RD – Mladošovice
8. 5. technická pomoc – roj včel
9. 5. technická pomoc – částečně vyvrácené stromy hrozící pádem do silnice – za
křižovatkou na Trocnov
30. 6. požár – bytový dům Borovany
5. 7. technická pomoc – transport pacienta
Ledenice
8. 7. technická pomoc – předlékařská pomoc a transport pacienta Ledenice
11. 7. technická pomoc – část stromu na
vozovce – k Zalinám
12. 7. technická pomoc zatopený sklep RD
Ledenice
14. 7. požár domu – Heřmaň
18. 7. technická pomoc – část stromu na
vozovce – u hájenky směrem na Slavošovice
26. 8. požár skládky v Lišově

ZUŠ LEDENICE
A JEJÍ NOVINKY
Od září 2020 nabízíme uchazečům o
studium tři nové obory. Housle, lesní
roh a keyboard!
V letošním roce jsme mohli koupit nástroje na půjčování, jako housle, lesní
rohy a vybavení pro elementární přípravnou hudební výchovu, tzv. HUDBOHRANÍ, které v letošním roce vyučujeme
každé pondělí v mateřské škole a touto
cestou děkujeme vstřícnému přístupu učitelek z místní mateřské školy, městysu
Ledenice, rodičům, a za finanční podporu
také společnosti Autodraft ČR s. r. o.
V minulém školním roce jsme i přes
následná státní opatření stihli získat 3.
místo v soutěži základních uměleckých
škol, konkrétně pak v sólové hře na klavír,
Markéta Míková, pod vedením paní učitelky Jany Peškové. Gratulujeme!!!
Těšíme se na vás na koncertech.
za ZUŠTeam Eliška Mrázová
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OHLÉDNUTÍ ZA LEDENICKOU POUTÍ
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Pouť je vrcholem léta v Ledenicích, a proto
je v jejím termínu přichystáno v Ledenicích
mnoho kulturních i sportovních akcí. Bohužel
i naši pouť poznamenala pandemie COVID
19. Ten letošní ročník se musel obejít bez tradiční pouťové zábavy a diskotéky, kdy se pořadatelé rozhodli akce zrušit, případně odložit
na vhodnější dobu.

A jak tedy pouť probíhala?
Zahájilo ji Ledenické pouťové dřevosochání. Letos již po desáté. Dřevořezba autora
Martina Míky, symbolizuje rybník Lazna.
Proto na ní nemohou chybět kapři a žluté kosatce. Socha bude umístěna na hrázi rybníka
Lazna. Autorem druhé dřevořezby je Martin
Bican. Ten vyřezal lavičku s kočkou, myší a

srdíčkem. Umístěna bude v Ohrazení (foto 1 a
2).
Páteční večer patřil zábavě. V hospůdce Na
Hřišti hrál Bača Band a ve farské zahradě pokračovalo dřevosochání doprovodným programem, který tradičně zahájil starosta Jiří
Beneda s moderátorem Jaroslavem Vláškem
(foto 3). Chybět nemohla kapela Leťáci, děti i
dospělé zabavil balonkář a své čáry předvedl i
kouzelník Martin Čejka (foto 4, 5, 6). Program
zde pokračoval i v sobotu. Známé české i světové hity zahrála v podvečer Agria Band. Sobotní program zakončila kapela HK Band,
která svou skvělou hudbou bavila návštěvníky
dlouho do noci. Program Ledenické pouťové
dřevosochání je finančně podpořen Jihočeským krajem.
Sobota a neděle byla nejen o hudbě. Výstavu vláčků a železnice v sále U Králů si užili
především děti a tatínkové. Nadšenci z Čížkrajic v čele se Svatoplukem Göeslerem, kteří
si říkají Spolek přátel drah modelově kolejově
železniční, zde rozložili své poklady a celý sál
tak zaplnila železniční dráha s několika soupravami vlaků. Kdo přišel, mohl se na chvíli
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stát strojvedoucím a řídit vlakovou soupravu
(foto 7, 8).
Ve sportovním areálu se jezdilo na mopedech. Této soutěže se zúčastňuje pravidelně
kolem dvaceti pěti soutěžících a velký počet
diváků. A i tato soutěž má již své tradice. Neobejde se bez vtipného moderátora Jardy
Vláška a svérázného startéra Milana Bláhy
„Miláněho“ a pana starosty Jiřího Benedy,
který vítězům předává ceny. (Moped klub Ledenice tímto děkuje městysu Ledenice za ceny
pro vítěze a dlouholetou podporu klubu.). A
pokud v neděli neprší, mohou zájemci různé
stroje typu moped, tovární i vlastní výroby,
s tuningem i bez, obdivovat na výstavě u náměstí (foto 9. 10, 11).
Pouťovou neděli zahájila slavnostní poutní
mše a přijíždějící návštěvníci i ledeničtí občané si dosyta mohli užít pouťové atrakce, stánkový prodej na náměstí nebo vláčkovou
výstavu U Králů. (foto 12).
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Devadesáté narozeniny oslavil dne 22. 7. pan Karel Jílek z Ledenic.
K jubileu mu poblahopřál starosta městyse Jiří Beneda.

Devadesáté narozeniny oslavila dne 29. 7. také paní Růžena Benedová z Ledenic. I za paní Benedovou přišel s gratulací starosta
městyse a syn v jedné osobě Jiří Beneda.

S přáním všeho nejlepšího a především pevného zdraví a dobré nálady se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje.

PSALO SE VE ZPRAVODAJI
PŘED 20 LETY
Do konce tohoto roku se budete na
stránkách Ledenického zpravodaje setkávat s krátkými úryvky z příspěvků, které byly ve Zpravodaji publikovány v roce
2000. Výběrově si připomeneme to, co
nás tehdy v Ledenicích těšilo a co naopak trápilo, jakou proměnou tehdy
městečko procházelo, jaké akce se konaly apod. U mnoha textů si jistě nejeden
čtenář řekne, že snad ani není možné,
aby se to či ono odehrálo před dvaceti
lety. Inu i události roku 2000 už jsou
(ne)dávnou minulostí a patří nenávratně dějinám.

vyučování v Ledenicích. Jaký je
skutečný stav?
Momentálně je založeno Středisko
praktického vyučování s.r.o. a to má
pro školní rok 2000/2001 devadesát
učňů. Přestože byla snaha učiliště
v Ledenicích zrušit a učně převést do
učiliště v Lišově, podařilo se přesvědčit ministerstvo školství, že umístění
střediska praktického vyučování v Ledenicích má své opodstatnění.

Připravil Jiří Cukr,
kronikář městyse Ledenice

¡ Ohlédnutí za uplynulou loutkářkou

(odpovídal František Jelínek,
červenec 2000)

¡ Stále vznikají dohady ohledně ukon-

sezónou
V uplynulé sezóně měl loutkářský soubor Krajánek 20 členů, z toho 9 dívek,
4 kluky a 7 dospělých. Připravovali
jsme pohádku „O statečné Johance“,
kterou na motivy předlohy Boženy
Němcové „Sedmero krkavců“ zpracovala věrná scénáristka Alena Kopáčková. Dřevěné loutky vyřezal Martin
Míka /…/ Premiéra pohádky se konala
31. března. Poté jsme se zúčastnili
dvou festivalů – Loutky v Bechyni a
Skupovy Strakonice /…/ V tomto roce
je pro soubor nejvýznamnější 25. výročí založení loutkového souboru Krajánek Ledenice. Toto jubileum si
připomenou všichni současní i minulí
herci 23. září.

čení činnosti střediska praktického

(Zuzana Zaimlová, srpen 2000)

¡ Výročí Mateřské školy Ledenice

Dne 1. 9. 2000 oslavila naše mateřská
škola 25 let své existence (i když slavnostní otevření se konalo 2. února
1975). Původní mateřská škola, kterou
mnozí z nás pamatují, nestačila se
svou kapacitou pro tolik dětí, a tak byl
20. 4. 1972 položen základní kámen na
novou MŠ postavenou v akci „Z“ /…/
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří stáli při zrodu stavby MŠ,
připomenout si všechny p. učitelky,
které se po 25 let podílely na výchově
těch nejmenších, p. kuchařky i p. uklízečky.
(Hana Fyrbachová, září 2000)

Naposledy jsme
se rozloučili:
s panem Jiřím Kopáčkem
z Ledenic,
zemřel dne 14. 7. ve věku 88 let
s paní Eliškou Bendíkovou
z Ledenic,
zemřela dne 28. 7. ve věku 91 let.

Prosím přijměte poděkování všichni,
kteří jste se dne 22. 7. 2020
přišli rozloučit s naším
tatínkem a manželem

Jiřím Kopáčkem.
Současně děkujeme za květinové dary
a za projevená slova úcty.
Smutná rodina
¡ Jaké

jsou hydrometeorologické
údaje o povodni v noci z 6. na 7. srpna 2000?
Dle měření hydrometeorologického
ústavu spadlo v Ledenicích za noc 100
mm srážek /…/ Značné škody jsou nejen v katastru obce Ledenice, ale také
ve Zborově a v Ohrazení. V Ledenicích, kde byla situace nejhorší, se dvakrát za noc (ve 22,00 a 03,00 hod.)
zatopilo náměstí a vystoupila voda ze
Spolského potoka v Lazenské ulici.
Byla vážně narušena hráz Dolního
Hradského rybníka, naštěstí nedošlo
k protržení hráze, to by znamenalo katastrofu v Lazenské ulici.

(odpovídal František Jelínek, září 2000)
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MÍSTNÍ KNIHOVNA LEDENICE
Středa 9. 9. 2020 – DOVOLENÁ

Výpůjční doba od 1. září 2020
PO 12.00 – 18.00
ST
9.00 – 15.00
ČT 12.00 – 18.00
Literární novinky:
c
c
c
c
c
c

Pro děti a mládež:
Emily Bone Brouci a motýli
Laura Owen
Čarodějka Winnie a kocour Wilbur
Petra Braunová Eda se nedá
Nina Mav Hrovat
Jak myška hledala kamarády
Jan Opatřil Kapřík Metlík a naděje
Rachel Delahaye Lvíče v nesnázích

ZE ZALIN
Dětský den
15. srpna jsme pro děti ze Zalin a okolí
uspořádali letní dětský den. Pro děti bylo
připraveno několik stanovišť (lezení po
laně, bosochodníček, myslivecká terminologie, přiřazování zvířecích tlapek a mláďátek, hledání zvířat pomocí dalekohledu,
střelba ze vzduchovky a lovení zvířátek pomocí maskovaného autíčka, což děti bavilo
asi nejvíce J).

c Adolf Dudek Malované čtení
c Bára Stluková
Nejznámější lidové pohádky
c Daniela Fischerová Pohoršovna
c Christopher Paolini
Poutník, čarodějnice a červ
c Ivana Peroutková
Valentýnka a veterinární ordinace
c
c
c
c
c
c
c

Pro dospělé čtenáře:
Barbara Nesvadbová Iluze
Jan Svěrák Bohemia
Lucie Šilhová Svedu to na tebe
Hana Whitton Vratislav
Jiří Dobrylovský Tvůrce českých moří
Helena Hardenová Příliš mnoho pokladů
Petr Eidler Smrt konvertity
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c Inna Rottová Případ dívčího orchestru
c Jindřiška Ptáčková Básník
c Tomáš Sterneck
Smrt budějovického hejtmana
c Michal Viewegh
Převážně zdvořilý Leopold
c Jan Bauer Hříšná světice
c Peter Hoeg Cit slečny Smilly pro sníh
c Simon Mawer Evangelium podle Jidáše
c Imogen Kealey Osvobození
c Charlotte Linková Zmizení
c Bev Thomasová Dost dobrá matka
c Hedwiga Courths-Mahlerová
Magická moc zlata
c Iain Reid Sok
c Maeve Haran Báječné časy
c Teresa Simonová Růže a čokoláda
c Carene Ponte
Slíbila jsi, že budeš žít i za mě

Na každém stanovišti získaly děti razítko a po splnění všech disciplín dostaly odměny (koláčky, pitíčka, sladkosti …). Po
rozdání odměn nám děti z přípravky ukázaly požární útok.
Na závěr nás překvapil déšť, ale i přesto
jsme si všichni opekli špekáček a poseděli
pod pergolou.
Za finanční příspěvek děkujeme městysu Ledenice a Mysliveckému spolku Třezalka.
Těšíme se na Vás při další akci J.

Jak jinak začít letní prázdniny, než vyrazit s dětmi na výlet. A tak 31. června uspořádali hasiči ze Zalin výlet do Prahy do
ZOO pro nejmenší hasiče.
Děti si celý den užily, viděly spoustu zvířat, projely se na lanovce, užily si prolézačky a na závěr dne si každý koupil na
památku malý suvenýr. Všem se moc líbilo,
a tak určitě uspořádáme další výlet nejen
pro nejmenší.

J. Bláhová

Za SDH Stanislav Bláha

Přípravka SDH Zaliny v ZOO

8

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

ZO SPCCH
BOROVANY – LEDENICE
¡ V září oslaví své životní jubileum naši
členové z Ledenic, pan Václav Uhlíř 80. narozeniny a pan Jindřich Svoboda 70. narozeniny.
Členové ZO jim přejí:
Posíláme vám přání pouhé,
ať je vaše žití dlouhé,
hlavně zdraví, štěstí, pohodu.
Pánové, utekly ty roky zkrátka a je tu vaše
80 a 70. Nic si z toho nedělejte, pivečko v pohodě popíjejte. Ať vám oběma stáří jako louka
v květu kvete, ať spolu ruku v ruce se svými
manželkami Maruškou a Hankou krásně
stárnete.
¡ Na jednodenní zájezd členů ZO do Znojma se jede 17. září, ve čtvrtek. Odjezd v 7:30
hod. z Borovan, dále z Ledenic. Čeká nás zastavení v Lesné, kde je muzeum starých mopedů, pionýrů a aut, možno si dát kávu nebo pití.
Ve Znojmě bude prohlídka kláštera, oběd,
dlouhá projížďka vláčkem a posezení ve sklípku. Návrat se uskuteční podle nálady ve sklípku (příjezd cca do 22 hod).
Každý přihlášený zaplatí 400 Kč na dopravu a na vláček s průvodcem, který nás během
jízdy seznámí s historií města.
Do 8. září, kdy máme výbor ZO v DPS Borovany od 14 hod., je nutné zaplatit částku
paní Votrubové v Ledenicích, paní Himlové
v Borovanech nebo lze přímo na výboru.
¡ Na 7. října máme zamluvený autobus na
koupání v Gmündu. Možno se nahlásit u
paní Himlové a paní Votrubové.
¡ Začátkem listopadu připravíme členskou schůzi se zdravotní přednáškou a posezení u kávy a dortíku. Rádi bychom si
popovídali o tom, co by členi rádi uvítali, vyslechli jejich nápady.
Za ZO SPCCH předsedkyně
Jarmila Himlová
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – CO ZAJIŠŤUJE
Služba je určená osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, úrazu
nebo onemocnění i osobám se
zdravotním postižením od 18
let.
Činnost pečovatelek zahrnuje pomoc při
běžných úkonech péče o vlastní osobu (pomoc
s převlékáním, polohování ležícího na lůžku,
přesun na vozík apod.). Dále pomoc při osobní
hygieně – ať už se jedná o omývání v koupelně
nebo na lůžku.
Služba zajišťuje i pomoc s přípravou jídla
(snídaně, svačiny, večeře). Ve všední dny rozváží obědy a těm, kteří potřebují, je také doma
podává (možné je i ohřát oběd, který připravila rodina).
Často využívanou službou je doprovod
k lékaři nebo do obchodu. K seniorskému
věku často patří bolesti při pohybu, kolísání
tlaku, pocity nenadálé slabosti… I z těchto důvodů ztrácejí starší lidé jistotu při samostatném pohybu a jsou rádi za doprovod, který jim
pečovatelka samozřejmě může poskytnout.
Nejen za nutnými pochůzkami, ale i na procházce, cestě k přátelům a jinam.
Další doménou služby je pomoc s chodem
domácnosti (základní úklid, praní, žehlení, donáška nákupů). Jednoduše vše, co pomůže člověku zvládnout své dny doma tak, aby je prožíval spokojeně a co nejvíce zachoval svou soběstačnost.
Službu nemusíte využívat pravidelně. Je
určena i pro ty, kteří podporu potřebují jen nárazově na krátký čas (například když je rodina,
která jinak pečuje, na dovolené).
Služba je poskytována na základě Smlouvy
o poskytování pečovatelské služby, kterou
uživatel uzavírá s poskytovatelem před zahájením spolupráce.
Službu lidé hradí z vlastních zdrojů, respektive z příspěvku na péči, s jehož vyřízením
vám sociální pracovnice služby samozřejmě
pomůže. Sazba pečovatelské služby Archa je
stanovena na 130 korun za hodinu přímé pod-

Kvalitu péče ovlivňuje
kvalita a odbornost pečujících
Součástí Domova pro seniory Kaplice je neustálé vzdělávání pečujících ve znalostech a
dovednostech potřebných pro kvalitní péči. Díky dotaci obce Dolní Dvořiště se v roce 2020
v Domově realizuje celoroční vzdělávání zdravotně-ošetřovatelského personálu a sociálních
a aktivizačních pracovníků v implementaci biografické péče do praxe Domova.
Vzdělávání lektoruje PhDr. Eva Procházková, Ph.D., zakladatelka Erwin Böhm Institutu
v České republice. Při vysvětlování, co tzv. „bio péče“ vlastně obnáší, zdůrazňuje životní příběh člověka: „Každý člověk má svůj životní příběh a náš život nás ovlivňuje i ve stáří. Není
tedy možné, aby pečující nevnímali, že jsme člověk, člověk se svým životním příběhem. Moderní geriatrické přístupy začínají sběr informací důležitých pro péči vždy na základě
životního příběhu seniora.“
Spolupráci s DpS Kaplice v rámci dlouhodobého vzdělávání hodnotí jako překvapivě
dobrou: „Záleží na manažerských dovednostech uchopení kormidla dané lodi, která musí
plout podle kompasu, který ukazuje směr k dobře stanoveným vizím humanizace péče o seniory. V Domově pro seniory Kaplice jsme všichni na stejné lodi.“
A na závěr vybízí: „Budeme rádi, když si všichni začnou sepisovat své životní příběhy již
v domácím prostředí, a tím ulehčí práci pečovatelům, jejichž práce je nedocenitelná.“
Celý rozhovor s PhDr. Evou Procházkovou, Ph.D. si můžete přečíst na webových stránkách Domova www.domovkaplice.cz.
Autor: Mgr. Zuzana Moštková, Domov pro seniory Kaplice

pory. Zdarma je služba poskytována účastníkům odboje, osobám, které byly v táboře nucených prací, osobám, které se účastní rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb. a pozůstalým
manželkám (manželům) po osobách uvedených v předchozích bodech.

Využití pečovatelské služby může pomoci
seniorům a lidem s nějakým hendikepem i nadále zůstat ve svém domově, udržet si své sociální vztahy a alespoň částečně zachovat dosavadní způsob života.
Pro více informací a poradu ohledně právě
té vaší situace můžete denně telefonovat na
číslo 777 62 09 52, ve všední dny nás můžete
navštívit v kanceláři naproti autobusovému
nádraží anebo na webu archaborovany.cz.
V předstihu vás také zveme na Den otevřených dveří, který pořádáme v rámci Týdne sociálních služeb - v pátek 9. října, kdy na vaše
dotazy bude také prostor. Rádi se s vámi uvidíme.
Monika Strapková

BOROVANSKÁ MOŠTÁRNA
OPĚT V PROVOZU!
Od 31. srpna MAS Sdružení Růže nabízí
opět službu moštování ovoce a pasterizace
ovocného moštu do systému bag in box (plastový pytel s uzávěrem + recyklovatelná kartonová krabice). Pasterizace při teplotě
o
75–78 C.
Moštárna se nachází v areálu Technických
služeb města Borovany na Třeboňské ulici.
Moštování je možné pouze po telefonickém
objednání. Jablka bude možno v omezeném
množství též vykoupit.
Provozní dny v závislosti na poptávce:
Pondělí
9:00 – 14:00
úterý
9:00 – 18:00
středa
9:00 – 18:00
sobota
9:00 – 16:00
lisování 3 Kč/kg ovoce (jablka, hrušky)
pasterizace 5 Kč/l moštu (systém bag in box 5 l)
bag 20 Kč/ks, box 10 Kč/ks
správce moštárny Z. Guthová,
objednávky na tel č. 724 643 050.
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BENEFIČNÍ KONCERT PRO NAZARET
V úterý 30. 6. 2020 proběhl ve stodole v Podzámčí v Borovanech
Benefiční koncert pro Nazaret. S podtitulem „I my potřebujeme po Covidu malý restart…“. Smyslem bylo alespoň trochu zmírnit dopady
epidemie Covid 19, kvůli které byl Nazaret z nařízení vlády přes 2 měsíce uzavřen. Zastavila se téměř veškerá výroba a dodnes nám velmi
chybí trhy, na kterých prodáváme většinu svých výrobků. Na koncertě
vystoupili hudebníci z Borovan a Ledenic (H. Špuláková a ZUŠ, F. Lejsek, Trio ridente) a na závěr skupina Nezmaři. Všichni z nich vystoupili
nezištně bez nároku na honorář i přesto, že pro ně samé znamenal
Coronavirus ztrátu příjmů.
Velmi děkujeme:
¡ účinkujícím, jež za svou hudbu nic nechtěli
¡ dobrovolníkům, kteří čepovali pivo, prodávali vstupenky
a asistovali klientům
¡ Pekařskému spolku, který od rána pekl v peci Růženka své úžasné
buchty a housky, aby je následně mohl prodat a výtěžek nám
darovat
¡ zaměstnancům Nazaretu, kteří se angažovali
¡ a také děkujeme Vám, kdo jste přišli a zaplatili vstupenku,
koupili si hrnek či housku nebo přispěli do kasičky.
Díky Vám všem je výtěžek z benefičního pocovidového koncertu pro
Nazaret celkem 48.337 Kč + příspěvky v kasičkách veřejné sbírky (ty
můžeme spočítat až po rozpečetění).
Z toho bylo:
Vstupné . . . . . . . . . . . . 22.640 Kč (270 platících návštěvníků)
Pekařský spolek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 Kč
Tržba v obchůdku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000 Kč
Pivo + limo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.697 Kč

Ještě jednou díky – s Vámi to jde lépe!

VÝSTAVA OVOCE
A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
V říjnu (9. 10. – 13. 10. 2020) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92
v Českých Budějovicích regionální výstava ovoce.
Letos také nově je připojena výstava zemědělské mechanizace.
Zemědělské podniky, firmy a instituce našeho regionu budou u
nás ve škole vystavovat své stroje, velkou a malou mechanizaci.
Naše výstava má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je
ročníkem 21. Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne,
v první den výstavy.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od 9:00
do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko
praxe se svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility,
prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět studenty školy při
různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami
zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu traktorem a kombajnem, projet se na koních.
Nově je také ke zhlédnutí množství malé a velké mechanizace.
Své stroje vystavují zemědělské podniky, firmy, instituce a organizace jižních Čech.
Mgr. Olga Cahová
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NA TŘETÍ POKUS TO VYŠLO
Yauwais Cup 2020
vyhrál tým „Těsně vedle“
Dvakrát bojovali o nejvyšší příčky, vyšplhat tam se jim povedlo až letos. Českobudějovický tým „Těsně vedle“ vyhrál sedmý
ročník turnaje Yauwais Cup, který se odehrál kvůli vytrvalému dešti v improvizovaném systému.
Yauwais Cup je turnaj pro čtyřčlenné
týmy a tradičně se mělo hrát ve venkovním
sportovním areálu v Ledenicích. Kvůli vytrvalému dešti se ale odehrál z původního plánu venku jen fotbal v základních skupinách.
Pak došlo k přesunu do místní sokolovny,
kde se zachoval volejbal a stání na kloubnících.
Místo nohejbalu a tenisu se hrály stolní
tenis a pingvol, což je netradiční sport. Laik
si může představit kombinaci stolního tenisu
a volejbalu. Hraje se čtyřhra na stole pro stolní tenis a s malým měkkým pěnovým míčkem.
„Když jsme to viděli poprvé, tak jsme si
upřímně klepali na čelo. Postupem her jsme
tomu přicházeli na chuť a nakonec pingvol
byl největší ozdobou finále. Já osobně si pingvol do budoucna s chutí zahraju,“ uvedl kapitán vítězného týmu a vyhlášený nejlepší
hráč celého turnaje Erik Rábek.
Jeho tým „Těsně vedle“ ve složení Tomáš
Jáchym, Erik Rábek, David Hájek a Roman
Diviš porazil ve finále turnaje tým „Joudo-

vé I.“ na sporty 2:1. „Finále bylo jednoznačně ozdobou turnaje! Bylo tam napětí, byly
tam emoce a troufnu si říct, že i diváky to
muselo bavit. Los pořadí sportů k nám nebyl
pozitivně nakloněn, jelikož ve stolním tenise
jsme za celý den neuhráli jediný bod a pingvol byla sázka do loterie,“ řekl dále Rábek.
„Joudové“ ve finále vedli po stolním tenisu na sporty 1:0 a v pingovu vedli 1:0 na
sety. „Těsně vedle“ ale dokázali pingvol
zvrátit a ve volejbale následně zvítězili 2:1.
„Konečně se podařilo sestavit tým, který
se doplňoval ve všech disciplínách, i když
jsme byli připraveni na jiné sporty. Roman s
Davidem doslova vynikali ve fotbale, Tomášovi se dařilo ve volejbale. Ostatní sporty
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byly otázkou štěstí. (úsměv) Základní skupinou jsme doslova prolétli, ale pak už se bojovalo o každý cenný bod. Na Yauwais Cup se
vždy rádi vracíme. Je tu dobrá parta soutěžících. Po rekonstrukci mají v Ledenicích i
krásný areál. Už teď se těšíme na další ročník,“ dodal Rábek.

Výsledky 7. ročníku Yauwais Cupu:
1. Těsně vedle
2. Joudové I.
3. Čtyřlístek
4. Budvar Gauners
5. Čeho Čeho
6. Pupkáči
7. Joudové II.
8. PSI
Nejlepší hráč turnaje: Erik Rábek
(Těsně vedle)
mh

VOLEJBALOVÝ PODZIM 2020

MYSLIVECKÉ HODY

DOMÁCÍ ZÁPASY

Sobota 7. 11. 2020
Kulturní dům U Králů
od 18 h

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽENY A
STŘ

9. 9.

SLAVOJ LEDENICE A – SOKOL KŘEMŽE. . . . . . . . . . . 19.30

Program:

STŘ

23. 9.

SLAVOJ LEDENICE A – SLÁVIA ZF ČB . . . . . . . . . . . . 19.30

STŘ

7. 10.

SLAVOJ LEDENICE A – LOKO ČB . . . . . . . . . . . . . . . 19.30

STŘ 21. 10.

SLAVOJ LEDENICE A – VSK ČESKÝ KRUMLOV . . . . . . 19.30

¡ k poslechu živá hudba
¡ myslivecká tombola
¡ speciality myslivecké gastronomie

OKRESNÍ PŘEBOR ŽENY B
PO

14. 9.

SLAVOJ LEDENICE B – TRHOVÉ SVINY . . . . . . . . . . . 17.00

PO

28. 9.

SLAVOJ LEDENICE B – SKP ČB C . . . . . . . . . . . . . . . 17.00

Předprodej vstupenek od pondělí
31. 8. 2020, v cukrárně u Fabiánů,
Náměstí 207 Ledenice
Přijďte se dobře najíst, napít,
popovídat a zatančit.

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI A
ČTV

10. 9.

SLAVOJ LEDENICE A – METEOR ČB . . . . . . . . . . . . . 17.00

ČTV

24. 9.

SLAVOJ LEDENICE A – SLOVAN ČB . . . . . . . . . . . . . 17.00

ČTV

8. 10.

SLAVOJ LEDENICE A – JISKRA TÝN N. VLT. . . . . . . . . 17.00

Připravujeme na říjen
17. 10. Myslivecký dětský den
17. 10. Ferrari Bar – OLDIES

PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM – INFORMACE
Vzhledem k nejistému vývoji epidemické situace se až do odvolání
nebudou konat Půlhodinky s kronikářem.

Děkuji za pochopení.
PhDr. Jiří Cukr, kronikář městyse Ledenice

24. 10. Zaliny – Pazdernický rybník
– výlov
31. 10. Ledenice – Parčák – výlov
Drakiáda – termín bude upřesněn
v říjnovém vydání LZ

září 2020

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
a zábavní program k 50. výročí rybářského kroužku
Zveme vás na dětské rybářské závody pořádané k 50. výročí založení rybářského
kroužku MO Ledenice. Začátek akce je dne 19. 9. na rybníku Parčáček, kde se bude od
6.30 konat prezence, a od 7.00 do 11.00 proběhnou samotné závody s následným vyhlášením výsledků.
Po skončení závodů bude od 15.00 probíhat zábavní program v naší rybářské klubovně u
rybníka Lazna. Součástí programu bude rybolov pstruhů, vědomostní soutěž, skákací hrad,
projížďky lodí a mnohé další. Celý program bude zajištěn občerstvením pro děti i rodiče. Součástí občerstvení budou např. grilované speciality, stánek s cukrovou vatou, opékané buřty a
točené pivo. Odpolední program společně zakončíme kolem 21.00, kdy z hráze rybníka odpálíme slavnostní ohňostroj. Celý den se vám pokusíme zpříjemnit uvolněnou atmosférou a
zajímavým zábavním programem.
Budeme se na vás těšit.
MO ČRS Ledenice

SOFTBALOVÝ KLUB ŽRALOCI LEDENICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
¢ LODNÍ MODELÁŘSTVÍ
£ Žákovský přebor

Jihočeského kraje
Sobota 12. 9. od 9.30 h
Rybník Lazna
£ Tradiční ledenická

padesátka o živou
posvícenskou husu
Soutěž Pirát roku
Veřejná soutěž lodních modelářů.
Neděle 13. 9. od 9.30 h
Rybník Lazna
¢ DĚTSKÁ
SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
Neděle 13. 9. od 13 h
Sportovní areál Ledenice
Tradiční i netradiční sportovní
disciplíny.
Pořádá TJ Slavoj Ledenice
¢ ZALINY
£ Hasičský srandamač

Sobota 19. 9. od 13 h
u rybníka Pazdernického
Český softbal je jeden z mála sportů, které
letos odehrají všechny své soutěže od nejmladších až po extraligy dospělých.
Od začátku července se hrají všechny extraligy dospělých a juniorů i nižší ligy dospělých. Tyto soutěže jsou za polovinou odehraných zápasů.

Jak si zatím vedou naše týmy?
Ženy A – ještě není dohraná základní část soutěže, ale Žraloci se zatím drží na 3. místě tabulky.
Muži A – mají dohranou základní část soutěže, kde skončili na 3. místě a nyní začíná nástavbová část o play-off.
Muži B – zatím stojí v čele tabulky 2. ligy.
Ženy B – po dvou kolech 3. ligy žen, zatím dělené 1.–2. místo.
Extraliga juniorů – zatím 5.–6. místo.
Po odehrání všech pohárů a přípravných
turnajů mládeže začaly od 1. srpna také celo-

státní ligy mládeže. Žraloci letos odehrají následující soutěže: liga coachball; liga žáků; superliga žáků; liga kadetek; superliga kadetů;
liga juniorek.
Všechny aktuální informace z jednotlivých
víkendů najdete na fb stránkách klubu
https://www.facebook.com/zraloci.

£ Svatováclavská

pouť
Neděle 20. 9.
11 h mše svatá
14 h posezení s dechovkou
pouťové atrakce
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Jihočeské muzeum Vás srdečně zve
na 7. ročník Trocnovských slavností!

září 2020

ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny a Kruh přátel hudby
při Základní umělecké škole F. Pišingera Trhové Sviny
Vás srdečně zvou na koncerty

Návštěvnicky oblíbená akce pro všechny
věkové kategorie se koná v sobotu 19. září
2020 od 13:00 do 18:00 hodin v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12
Borovany).
I letos se můžete těšit na bohatý program,
který zaujme jak děti, tak i dospělé: např. historické souboje, zbraně a zbroje, ukázky sokolnictví, řemeslný jarmark a lidoví tvůrci,
živá hudba, komentovaná prohlídka expozice,
divadlo, střelba z luku a kuše, středověký tábor a hry, dětský program, malování na obličej, naučná stezka a další. Samozřejmostí je i
občerstvení na místě.
Sledujte www.muzeumcb.cz a sociální sítě
Jihočeského muzea, kde budeme postupně
přidávat další informace.

the early music ensemble

ESCUALO
KVINTET

13. září 2020 od 18 h
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Trhové Sviny

22. září 2020 od 18 h
Kulturně-spolkový dům
Nové Hrady

CANTUS FIRMUS

Vstupné na každý koncert: 150 Kč
(senioři 100 Kč, děti do 15 let a žáci ZUŠ F. Pišingera zdarma)
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace Český hudební fond, město
Trhové Sviny, městys Ledenice, městys Besednice, město Nové Hrady
a obec Benešov nad Černou.

Zemědelská společnost
EPIGON A s. r. o., Ledenice

EPIGON A s. r. o. Ledenice oznamuje,

přijme traktoristu.

že dne 19. 9. 2020 v době od 8 h do 10.30 h bude probíhat

Požadujeme řidičský průkaz skupiny B,T.
Informace na tel. č.
731 544 856 Ing. Liška,
606 413 945 Ing. Tůma

prodej obilí v areálu firmy na Budějovické ulici.
Ing. Petr Pokorný, tel. č. 387 995 204, 723 534 629

září 2020
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Komplexní poradenství v oblasti finančních
a pojistných produktů
¡ hypotéky a půjčky
¡ stavební spoření
¡ spořící účty
¡ pojištění
Speciální nabídka pro klienty z Ledenic a okolních osad.

Věra Kuthanová +420 731 457 028
úterý a čtvrtek 9:00 – 17:00
Hroznova 46/17, České Budějovice
(proti Masným krámům)
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
e-mail: info@gkl-ledenice.cz § mobil: 602 662 693
Na Zahradách 630, Ledenice

PAVEL SLÁMA
KDO ,
uje
inzer
TEN e
j
peru
pros

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.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
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Uzávěrka
pro říjnové vydání Ledenického zpravodaje je 25. září
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