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Duben 2015 Zdarma

Zapište si do diáře…
Sobota 11. 4. od 15 h

POHÁDKA PRO DĚTI
NAŠE KRÁSNÁ ZAHRÁDKA

Neděle 12. 4 od 13 h
JÍZDA ZRUČNOSTI

Pátek 24. 4. od 17 h
Koncert žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice

Čtvrtek 30. 4. od 16  h
LEDENICKÁ MÁJKA

bližší informace na str. 14

V květnu si Evropa připomene 70 let od konce druhé světové války. V tomto a příštím vydání Le-
denického zpravodaje si tematicky laděnou dvoustranou přiblížíme prostřednictvím dobových
dokumentů a obrázků některé události, které se v letech 1939–1945 na Ledenicku odehrály.
Dnes naleznete na s. 6–7 výběr událostí z válečných let, příště povídání o květnovém osvobození.
Na obrázku mapa oblasti okolí Ledenic, která za války tvořila buňku „Hochfeld,“ spravovanou
nacistou Robertem Mildnerem. Patřily do ní vedle Ledenic s Růžovem ještě obce Ohrazení,
Ohrazeníčko, Zborov, Zaliny, Kaliště, Třebotovice, Zvíkov, Vlkovice, Slavošovice a Libín

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

O VŠEM
A PŘITOM O NIČEM
beseda s IVO ŠMOLDASEM

S nadhledem a humorem na aktuální téma
či témata, která hýbou naší společností

a „dotazy na tělo” přítomných návštěvníků.

Úterý 5. květen
Divadelní sál Ledenice

Začátek v 19 h, vstupné: 120 Kč

Vstupenky budou v předprodeji
v Drogerii U Žaludů od úterý 6. dubna
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INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LEDENICÍCH

NA ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích

pro školní rok 2015 – 2016 proběhne ve dnech
27., 28. a 29. dubna 2015 vždy od 15.00 do 17.00 hod.

v kanceláři MŠ Ledenice

Aby nedošlo k dlouhé čekací době, bude třeba dodržet tento časový harmonogram:
27. 4. přijdou rodiče, jejichž příjmení začíná na písmeno A – J
28. 4. přijdou rodiče, jejichž příjmení začíná na písmeno K - P
29. 4. přijdou rodiče, jejichž příjmení začíná na písmeno R - Ž

Rodiče s sebou přinesou:
¡ vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,
¡ přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od dětského lékaře (mateřská škola

může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má do-
klad, že je proti nákaze imunní),

¡ vyplněnou přihlášku ke stravování,
¡ rodný list dítěte,
¡ občanský průkaz zákonného zástupce.

Všechny potřebné dokumenty naleznete na internetových stránkách školy, kde si je můžete
stáhnout (www.skolaledenice.cz). V papírové podobě budou připraveny k vyzvednutí v MŠ ve
dnech 16. a 17. dubna vždy od 14:30 do 16:30 hodin.

Rozhodnutí o přijetí
se nebude doručovat zákonným zástupcům dítěte, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu

přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Tento seznam bude zveřejněn dne 6. května 2015 na internetových stránkách školy Ledenice
(www.skolaledenice.cz) a na vstupních dveřích hlavního vchodu do budovy MŠ Ledenice.

Rozhodnutí o nepřijetí
se i nadále bude oznamovat písemně, do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte do 30 dnů

od ukončení přijímacího řízení.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ledenice
ve školním roce 2015 – 2016

1. Trvalý pobyt dítěte v Ledenicích a spádových osadách.
2. Děti předškolní a děti s odkladem školní docházky.
3. Rok věku dítěte.
4. Děti, které k 31. 8. 2015 dovršily věku 4 let.
5. Dosažení 3 let věku dítěte k 31. 8. 2015.
6. Děti, které v průběhu roku 2015 – 2016 dovrší 3 let věku a rodiče je potřebují umístit.

Mateřskou školu však mohou navštěvovat až po dovršení 3 let věku.

Doplňující kritéria
¡ výdělečná činnost rodičů (zaměstnání, OSVČ, ÚP, prezenčně studující),
¡ sociální potřebnost (zákonný zástupce doloží příslušné doklady),
¡ přednost má starší dítě.

Podmínky docházky do MŠ Ledenice
1. Platit pravidelně předepsanou úplatu.
2. Dbát na pravidelnost docházky.
3. V případě delší nedocházky dítěte do MŠ z jiných důvodů než zdravotních bude

s rodiči jednáno o ukončení docházky dítěte a jeho vyřazení z evidence.

Co máte udělat pro to, aby pro Vaše dítě byl pobyt ve školce radostí a aby se na
každý den těšilo?
¡ včas odbourejte plíny, dudlíky, kojenecké láhve, odsávačky rýmy a kočárky,
¡ naučte dítě smrkat, jíst lžící, pít z hrnečku, kousat, utřít si ruce do ručníku, používat WC,
¡ učte dítě být aspoň chvilku denně bez maminky,
¡ naučte dítě v rodině dodržovat pravidelnou dobu spánku, jídla (u stolu a v sedě),

dobu pobytu venku, hry a krátké procházky.
Pokud budete vždycky myslet na své děti a na to, jak jim první velkou životní změnu usnad-

nit, budete komunikovat s paní učitelkou a hlavně nic nezatajovat, pak věřte, že Vaše dítě bude
ve školce šťastné, nadšené a Vy budete vědět, že máte to nejúžasnější dítě. Nebojte se informovat
personál školky, pokud vznikne nějaký problém, paní učitelky Vám ochotně poradí, jak výchov-
ně postupovat, aby se Vaše dítko správně rozvíjelo.

Přejeme Vám hodně radosti s Vašimi dětmi a těšíme se na Vás!!
Hana Fyrbachová, vedoucí MŠ

OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního

operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí
(Týká se pouze k. ú. Zborov

- osady Zborov a Ohrazeníčko)

Úřad městyse Ledenice podle ustanove-
ní § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o ka-
tastru nemovitostí (katastrální zákon) a na
základě oznámení Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
České Budějovice (dále jen „katastrální
úřad“) č.j. OO-10/2014-301 oznamuje, že
v budově Úřadu městyse Ledenice, v obdo-
bí od 20. 4. 2015 do 4. 5. 2015, vždy v pra-
covních dnech v pondělí a ve středu od 8 do
11 hod. a od 12 do 17 hod., v úterý a ve
čtvrtek od 8 do 11 hod. a od 12 do 15 hod.,
v pátek od 8 do 11 hod. a od 12 do 13 hod.,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí ka-
tastrální operát obnovený přepracováním
na digitální katastrální mapu (dále jen „ob-
novený katastrální operát“) v katastrálním
území Zborov obce Ledenice. V době vy-
ložení vždy v pondělí a ve středu od 8 do
11 hod. a od 12 hod. do 14.30 hod. bude ve-
řejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec
katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude
požadované údaje poskytovat zaměstnanec
městyse nebo osoba pověřená městysem
(dále jen „zaměstnanec městyse“). V pří-
padě, že zaměstnanec městyse nebude při
nepřítomnosti zaměstnance katastrálního
úřadu schopen poskytnout zájemci poža-
dované údaje o jeho vlastnictví, bude mož-
né po předchozí dohodě nahlédnout do
obnoveného katastrálního operátu na ka-
tastrálním pracovišti.

KOMPOSTOVACÍ
STANICE LEDENICE

Provozní doba pro veřejnost:
pondělí 16-18 h
středa   10-18 h
sobota  16-18 h

Ve Zborově a Ohrazení jsou umístěny
sběrné kontejnery, které budou pravidel-
ně vyváženy. Další kontejner je umístěn
před areálem kompostovací stanice v Le-
denicích.

Místní občané mají možnost odvézt si
zpracovaný neprosívaný kompost.

Nejprve je však nutné domluvit se s od-
povědným pracovníkem Jiřím Kopeckým
na tel. č.: 607 757 347.
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¢ ČTYŘI OTÁZKY PRO ZASTUPITELE

Poděkování Římskokatolické
farnosti v Ledenicích

Rádi bychom touto cestou poděkovali
Římskokatolické farnosti v Ledenicích za
vyjádřenou a opětovnou podporu, kdy naše-
mu zařízení věnovala výtěžek z Tříkrálové
sbírky. Poděkovat bychom chtěli také všem
dobrovolníkům, kteří se ochotně zúčastnili
této sbírky a těm, kteří do sbírky přispěli.
Poděkování patří i panu Ing. Poláčkovi za
předání daru a za jeho jedinečný přístup.

Výtěžek ze sbírky bude použit na pří-
mou péči u klientů v Ledenicích, kde pravi-
delně v rámci terénní pečovatelské služby
pečujeme.

Vaší pomoci si velice vážíme a věříme,
že se nám bude i nadále dařit pomáhat těm,
kteří to potřebují. Děkujeme, že nám pomá-
háte pomáhat.

Přejeme všem našim klientům a partne-
rům krásné a radostné Velikonoce!

OS Borůvka, Borovany

CO VÁS ZAJÍMÁ?
Dotaz obyvatele Ledenic: Je možné, aby při svozu tříděného odpadu
(sklo, papír, plasty) byly kontejnery s různým druhem odpadu vysypány
do jednoho sběrového vozu?

Dotaz jsme předali svozové firmě Marius Pedersen, která se vyjádřila
takto:
– každý svozový vůz má na svém boku označení komodity, která je

nakládána,
– všechny vozy jsou vybaveny GPS sledováním, je možné i zpětně

vysledovat, co a kde bylo nakládáno,
– protože se vyskytnou případy, kdy jsou do označených kontejnerů

vhozeny odpady, které tam  nepatří, probíhá ještě třídění na třídící
lince.

Pokud máte pochyby o správném svozu tříděného odpadu, můžete
zavolat na firmu Marius Pedersen, tel. č. 602 100 259.

Neztrácejte naději, hledejte radost …
…jsme tu pro nevyléčitelně
nemocné a jejich blízké.

Hospicová péče
sv. Kleofáše Třeboň, o. p. s.
děkuje obyvatelům Ledenic za finanční dar
pro provoz našeho – Vašeho hospice

Vážení občané Ledenic!

Rádi bychom Vám i letos poděkovali za Vaši štědrost! Prostřed-
nictví Tříkrálové sbírky jsme od Vás opět obdrželi finanční podporu
na provoz třeboňského domácího hospice. Domácí hospicová služ-
ba je dostupná v našem regionu téměř dva roky. Těm rodinám, které
domácímu hospici pootevřely dveře v nelehké chvíli života, jsme
dopřáli celodenní zázemí domácí paliativní péče. Cca do 30 km od
Třeboně tedy vyjíždíme do rodin, které se rozhodly své blízké umí-
rající doprovodit v posledních dnech jejich života doma – ve vlast-
ním pokoji, ve své posteli, obklopeni láskou a péčí nejbližších. Toto
přání, má dle výzkumu z roku 2013, 80 % z nás… Realita je však ta-
ková, že 80 % z nás umírá v nějakém zařízení… My jsme se rozhod-
li pomáhat i v našem regionu a jsme připraveni na to, abychom
s každou rodinou, která je postavena před nelehkou životní situaci,
dokázali společně dostát principům paliativní medicíny – tedy
tomu, že člověk nebude trpět nesnesitelnou bolestí; tomu, že člověk
nezůstane v posledních dnech svého života osamocen a tomu, že
bude zachována jeho nejvyšší možná důstojnost. Vzhledem k tomu,
že hospicová domácí péče není stále systematicky podporována
z veřejného zdravotního pojištění, pouze naše rozhodnutí by tak ne-
stačilo. Od začátku se neobejdeme bez Vaší pomoci, bez pomoci
dobrodinců, sponzorů a také několika obcí, které pochopily naléha-
vost a potřebnost této služby. Velice si toho vážíme a vězte, že je to
pro nás velkou pomocí. Děkujeme, že jste otevřeni naší službě a
umožňujete nám doprovázet umírající k důstojnému konci života
v domácím prostředí s milovanou rodinou.

Za celý tým Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň
Mgr. Petra Brychtová, ředitelka o. p. s.

1. Proč jste se rozhodl/a kandidovat do Zastupitelstva městyse Ledenice?
2. Co byste chtěl občanům nabídnout mimo plnění volebního programu vaší strany?
3. Jaká oblast v řízení obce je Vám nebližší? Které problematice byste se rád věnoval/a?
4. Máte na Ledenicku nějaké své oblíbené místo? Proč?

¡ Bc. Jaroslava Žaludová (49 let),
bydliště Ledenice, rozvedená, 1 dítě, členka zastupitelstva od r. 2002
1. Svou kandidaturu jsem tentokráte dlouho zvažovala, protože si myslím, že je třeba do-

sazovat nové čerstvé síly, které táhnou dopředu a dodávají potřebnou energii.
2. Volební program mají všechna sdružení smysluplný, podporuji většinu snah o zlepše-

ní prostředí a života v našem regionu.
3. Pracuji ve školské radě a finančním výboru. Obě témata se mě dotýkají a snažím se

dle svého svědomí rozhodovat správně a ráda budu přijímat i nadále podněty od spoluobčanů.
4. Ráda procházím lesy kolem Ledenic. Je to nádhera čím vším může příroda překvapit,

ale bohužel někdy i člověk.

¡ Mgr. Miroslav Franěk (49 let),
bydliště Ledenice, ženatý, 2 děti, člen zastupitelstva od r. 2002
1. Jak je uvedeno výše, členem ZM Ledenice jsem nepřetržitě od roku 2002, kdy jsem

také převzal funkci místostarosty po dnes již zemřelém MUDr. Petru Rochovi. Od září 2004 do
listopadu 2014 jsem zastával funkci starosty po Františku Jelínkovi. Za ta léta jsem získal mnoho
pracovních a životních zkušeností, které tato práce přináší. Před minulými volbami jsem se roz-
hodl, že již na post starosty nebudu kandidovat a vrátím se zpět do školství. Nechtěl jsem ale ze
dne na den úplně skončit v komunální politice. Nově zvolenému starostovi a radě jsem chtěl být
k ruce i v dalším volebním období. Zůstalo po mně zákonitě mnoho rozdělané práce.

2. Dohlédnout na to, aby se dodělaly právě ty investice, které já jsem jako starosta zapo-
čal. Např. navýšení kapacity mateřské školy, kompostárna Ledenice, nový územní plán …

3. Školství, mládež, kultura a sport. Jde mi hlavně o kvalitní provoz sportovního areálu.
4. Oblíbené místo samozřejmě mám a je to oblast „U Vondřeje“ včetně zdejší studánky

se sousedící „Sokolskou chatou“. Toto místo měl rád můj děda i táta a já se snažím tuto slabost
předat i svému synovi.
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Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 4. března

Zastupitelstvo schválilo:
� dotaci spolku Žraloci Ledenice na dofinan-

cování stavby „novostavba šaten se zá-
zemím pro softbalový klub - etapa B“ ve
výši 2.750.000 Kč. Zastupitelstvo ukládá
starostovi připravit a předložit do příštího
zasedání zastupitelstva návrh smlouvy
o poskytnutí dotace na dostavbu etapy B ša-
ten se zázemím pro softbal v Ledenicích,
s podmínkou převodu této stavby do vlast-
nictví městyse Ledenice ve stejném termí-
nu, který byl stanoven pro etapu A stavby
šaten se zázemím pro softbal, ve sportov-
ním areálu v Ledenicích.
� schodkový rozpočet městyse Ledenice na

rok 2015 ve znění dle přílohy zápisu.
Příjmy 2015 ve výši.  .  . 39.389.200,00 Kč
Výdaje 2015 ve výši .  . 54.931.229,26 Kč
Financování .  .  .  .  . 457.276,00 Kč
Zůstatek z roku 2014.  . 15.999.305,26 Kč
Rozdíl v rozpočtu městyse Ledenice na
rok 2015 ve výši 15.999.305,26 Kč bude
kryt ze zůstatku rozpočtu roku 2014.
� dotace z rozpočtu městyse Ledenice v roce

2015 těmto žadatelům:
− TJ Slavoj Ledenice dotace celkem

52.000 Kč z toho
7.000 Kč žádost č. 7/2015
42.000 Kč žádost č. 8/2015
3.000 Kč žádost č. 9/2015

− Lodní modeláři Ledenice dotace
celkem 68.000 Kč z toho
2.500 Kč žádost č. 33/2015
4.000 Kč žádost č. 34/2015
5.000 Kč žádost č. 35/2015
4.000 Kč žádost č. 36/2015
2.500 Kč žádost č. 37/2015
16.000 Kč žádost č. 38/2015
30.000 Kč žádost č. 39/2015
4.000 Kč žádost č. 40/2015

− Žraloci Ledenice z. s. dotace celkem
56.000 Kč z toho
softbalový klub
45.000 Kč žádost č. 53/2015
přírodovědný klub
11.000 Kč žádost č. 54/2015

� poskytnutí dotací na rok 2015 v celkové
výši 581.000, Kč – seznam žádostí dle pří-
lohy zápisu.
� smlouvy o poskytnutí dotací jednotlivým ža-

datelům v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení).
� „Program o zásadách poskytování dotací od

roku 2016 z rozpočtu městyse Ledenice“ ve
znění dle přílohy zápisu.
� rozpočet Sociálního fondu na rok 2015 ve

výši 205.407 Kč dle přílohy zápisu.
� půjčky z účtu Fondu rozvoje bydlení pro

rok 2015 občanům městyse Ledenice:
− Barboře Volfové, Ledenice

30.000 Kč na vybudování koupelny

v rodinném domě,
− Vlastimilu Koubovi, Ledenice

80.000 Kč na izolace rodinného domu,
− Ing. Michalu Vazačovi, Zborov

100.000 Kč na obnovu střechy rodinné-
ho domu,

− Janu a Kateřině Křešničkovým,
Ohrazeníčko 60.000 Kč na zřízení
ekologického vytápění a izolace
rodinného domu.

� zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na pořízení ojetého traktoru pro po-
třeby údržby městyse Ledenice. Zastupitel-
stvo jmenovalo hodnotící komisi pro výběr
uchazečů v tomto složení:
Jiří Beneda – předseda
Mgr. Miroslav Franěk - náhradník
Ing. Michal Vazač – člen
Ing. Josef Hronek – náhradník
Radek Hůrka – člen
Jiří Kopecký – náhradník
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede firma IN-AL Kájov na základě
mandátní smlouvy.
� zadání veřejné zakázky včetně výběrového

řízení pro stavbu „Vodovod a kanalizace
v části ulice 5. května v Ledenicích“ na zá-
kladě projektu a stavebního povolení této
stavby. Zastupitelstvo jmenovalo hodnotící
komisi pro výběr uchazečů v tomto složení:
Jiří Beneda – předseda
Ing. Michal Vazač - náhradník
Mgr. Vladislav Šesták – člen
Mgr. Jiří Cukr  – náhradník
Václav Voharčík – člen
Ing. Jaroslav Vlášek  – náhradník
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede firma IN-AL Kájov na základě
mandátní smlouvy.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
� zprávu starosty o činnosti Rady městyse

Ledenice za období od 7. 1. do 18. 2. a in-
formaci starosty o podaných rezignacích na
mandát člena zastupitelstva k rukám staros-
ty městyse Ledenice od prof. Ing. Jiřího Ko-
páčka, PhD. a Jaroslava Klečky podané dne
4. 3. Náhradníkům – novým členům za-
stupitelstva určených na základě výsled-
ků voleb do zastupitelstva, konaných 10. a
11. října 2014, vzniká mandát člena zastupi-
telstva dnem následujícím po dni, kdy došlo
k zániku mandátu.
� výsledek zprávy o přezkoumání hospodaření

městyse Ledenice o chybách a nedostatcích
zjištěných při konečném přezkoumání za rok
2014 a přijalo tato opatření k nápravě:
� zastupitelstvo městyse v souladu s usnese-

ním zastupitelstva č. 289 ze dne 4. 9. 2013
schválilo „Smlouvu o poskytnutí dotace na
podporu sportu“ ve výši 600.000 Kč spolku
Žraloci Ledenice z. s., který je investorem
stavby „novostavba šaten se zázemím pro
softbalový klub“ ve sportovním areálu Le-
denice. Zastupitelstvo v souladu s usne-

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE

sením zastupitelstva č. 289 ze dne 4. 9.
2013 pověřuje starostu podpisem „Smlou-
vy o poskytnutí dotace na podporu sportu“.

� zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze
dne 25. 2. o provedených kontrolách ve zně-
ní dle přílohy zápisu.

� zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne
23. 2. ve znění dle přílohy zápisu.

� „Informace Policie ČR, obvodního oddě-
lení Lišov o bezpečnostní situaci a stavu
veřejného pořádku na území městyse Lede-
nice za rok 2014“.

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu
městyse:
� jednáním s vlastníkem baru a herny „Noční

motýl“ na adrese Náměstí č. p. 4, Ledenice,
z důvodu ústních stížností občanů (vlastní-
ků nemovitostí z této části náměstí) na ruše-
ní nočního klidu a pořádku.

� zjištěním legislativních možností pro ome-
zení výherních hracích přístrojů Obecně
závaznou vyhláškou na území městyse Le-
denice.

POZEMKY

Zastupitelstvo městyse schválilo:
� prodej pozemků v k. ú. Zborov žadatelům

Petře Bláhové a Pavlu Stoklasovi:
− KN st. 104 (zastavěná plocha nádvoří)

pozemek pod stavbou rekreační chaty
č. e. 112 o výměře 47 m2 za smluvní
cenu.

− KN 1011/18 (ostatní plocha/sport. a re-
kreač. plocha) okolo chaty č. e. 112 o
výměře 235 m2, která byla oddělena GP
č. 437-16/2014 z pozemku PK 1011za
smluvní cenu.
Prodej pozemků osvobozen od DPH.

� prodej pozemků v k. ú. Zborov žadatelům
Jiřímu Vondryskovi a Michaele Vondrys-
kové:
− KN st. 105 (zastavěná plocha nádvoří)

pozemek pod stavbou rekreační chaty
č. e. 105 o výměře 44 m2 za smluvní
cenu.

− KN 1011/19 (ostatní plocha/sport. a re-
kreač. plocha) okolo chaty č. e. 105 o
výměře 522 m2, která byla oddělena GP
č. 437-16/2014 z pozemku PK 1011 za
smluvní cenu.
Prodej pozemků osvobozen od DPH.

� prodej pozemků v k. ú. Zborov žadatelce
Marcele Landové:
− KN st. 106 (zastavěná plocha nádvoří)

pozemek pod stavbou rekreační chaty
č. e. 104 o výměře 31 m2 za smluvní
cenu.

− KN 1011/20 (ostatní plocha/sport. a re-
kreač. plocha) okolo chaty č. e. 104 o
výměře 456 m2, která byla oddělena GP
č. 437-16/2014 z pozemku PK 1011 za
smluvní cenu.
Prodej pozemků osvobozen od DPH

� prodej pozemku v k. ú. Zborov žadatelům
Pavlu Důrovi a Tereze Důrové:
− část PK 2459 (KN 701/2) zahrada o vý-

měře 25 m2 za smluvní cenu, která byla
oddělena GP  č. 341-23/2009.
Prodej pozemku osvobozen od DPH

pokračování na str. 5
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� prodej pozemku v k. ú. Ledenice žadatelům
Jaroslavu Králíkovi a Haně Králíkové:
KN st. 671 (zastavěná plocha nádvoří) po-
zemek pod stavbou bez č. p./č. e. (jiná stav-
ba) o výměře 46 m2 za smluvní cenu. Prodej
pozemku osvobozen od DPH.

� uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
výkup části pozemku KN 2232 v k. ú. Zbo-
rov – Ohrazeníčko, za smluvní cenu 1 Kč od
vlastníků Jaroslava Vaňaty a Vlasty Vaňa-
tové. Na vykupované části pozemku KN
2232 bude vybudován vodovodní řad pro
plánovanou zástavbu v souladu s územním
plánem a k oddělení části tohoto pozemku
geometrickým plánem dojde v souvislosti
s kolaudací této stavby.

� výkup pozemku PK 2232 v k. ú. Zborov -
Ohrazeníčko o výměře 32 m2 za smluvní
smluvní cenu od vlastníka Marty Vlkové.
Výkup je osvobozen od DPH. Na vykupo-
vané části pozemku PK 2232 bude vybudo-
ván vodovodní řad pro plánovanou
zástavbu v souladu s územním plánem.

� uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
s Terezou Hronkovou na výkup stavby no-
vého vodovodního řadu za smluvní cenu
vypracovaného podle projektu Ing. Vladi-
míra Šlechty. Nový vodovodní řad bude ve-
den po pozemcích KN 2438/1 (PK 2438/2,
PK 2232), KN 2501, KN 2232 v k.ú. Zbo-
rov a bude vybudován investorem Terezou
Hronkovou, Ohrazeníčko, za účelem bu-
doucí zástavby RD v souladu s územním
plánem.

� prodej pozemku v k. ú. Zborov žadatelům
Mgr. Jaroslavu Hošnovi a PhMr. Marii
Hošnové:

− KN st. 119 (zastavěná plocha nádvoří)
pozemek pod stavbou rekreační chaty
č. e. 110 o výměře 36 m2 za smluvní
cenu 250 Kč/m2. Prodej pozemku osvo-
bozen od DPH.

Zastupitelstvo zrušilo:

� rozhodnutí o prodeji pozemku v k. ú. Zbo-
rov část PK 2459 o výměře 25 m2 žadateli
Ladislavu Mlčákovi, schválené v usnesení
zastupitelstva č. 383 ze dne 17. 9. 2014.

Ze zasedání rady městyse ze dne 18. března
Rada městyse v souladu se zákonem

č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů osvědčuje,
že náhradníkem z kandidátní listiny volební
strany „Občané pro Ledenice“ je RNDr. Hana
Korčáková, CSc., která se stala členkou zastu-
pitelstva městyse Ledenice následující den po
té, co se mandát uvolnil, tj. 5. 3. 2015.

Rada městyse v souladu se zákonem
č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů osvědčuje,
že náhradníkem z kandidátní listiny volební
strany „Sdružení za rozvoj osad městyse Le-
denice“ je JUDr. Jaroslava Langová, která se
stala členkou zastupitelstva městyse Ledenice
následující den po té, co se mandát uvolnil, tj.
5. 3. 2015.

Rada městyse předala na svém zasedání po-
zvaným RNDr. Haně Korčákové, CSc. a JUDr.
Jaroslavě Langové osvědčení o tom, že se staly
členkami zastupitelstva městyse Ledenice.

Rada městyse stanovila:

� termín 3. veřejného projednání nového územ-
ního plánu zpracovaného Ing. Vlastimilem
Smítkou, které se uskuteční ve středu 6. květ-
na 2015 v Ledenicích v sále U Králů, Náměstí
č. p. 71 od 17.00 hodin – zde bude projednáván
územní plán pro všechna katastrální územní
městyse Ledenice. Projednány budou připo-
mínky z 2. veřejného projednání a nebudou
již přijímány podněty k dalším změnám.

Rada městyse schválila:

� žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice o udělení
výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské
školy v Ledenicích z 24 na 28 dětí s platnos-
tí od 1. 4. 2015 v souladu s § 23 odst. 5 zá-
kona č. 561/2004 Sb., za podmínky, že při
rozdělení dětí do příslušných tříd bude
dodržena současná kapacita MŠ Ledenice
108 dětí, včetně dodržení podmínek bez-
pečnosti a ochrany zdraví.

� žádost TJ Slavoj Ledenice o stálou interne-
tovou přípojku k objektu šaten v Sokolské
ulici, který je ve vlastnictví městyse Lede-
nice a pověřuje starostu jednáním s dodava-
telskými firmami. Rada městyse na základě
žádosti TJ Slavoj Ledenice doporučuje sta-

rostovi zajistit přidělení čísla popisného bu-
dově šaten v Sokolské ulici.

� pronájem sálu U Králů v Ledenicích na sou-
kromou akci svatební hostina žadatelce Mi-
chale Markové dne 1. 5.

� uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v by-
tovém domě Náměstí č. p. 86 se slečnou
Veronikou Čížkovou od 1. 4. 2015, s tím že
nájem tohoto bytu s původním nájemcem
s paní Jaroslavou Čížkovou končí k datu
31. 3. 2015.

� Smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemcích městyse Ledenice parc. č. KN
2447 a PK 2521/1 v k. ú. Zborov, s firmou
E.ON Distribuce a. s., pro stavbu s názvem
„Zborov – úprava NN“ dle smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu uzavřené dne 21. 10. 2013.

Rada městyse se seznámila:
� s žádostí Jana Horáčka ml. a Aleny Horáčko-

vé o prodej části pozemku parc. č. 3714/49
(ostatní plocha/ostatní komunikace) v k. ú.
Ledenice o výměře cca 58,5 m2 v k. ú. Le-
denice. Rada městyse doporučuje zveřejnit
záměr tohoto prodeje a postupuje žádost
k projednání v komisích Rady městyse.

Rada městyse odložila:
� projednání návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě

o společném užívání skupinového vodovo-
du ze dne 25. 5. 2011 z důvodu zadání nové
revize společného majetku městyse Ledeni-
ce s městem Borovany.

Rada městyse projednala:
� žádost předsedy Klubu vojenské historie

Čeští lvi Č. Budějovice o finanční výpomoc
na obnovu památníku padlým z 91. pěšího
pluku z Českých Budějovic ve Slovinsku
v lokalitě Mrzli vrh (v seznamu padlých
Theodor Sládek z Ledenic narozen r. 1876,
padl 29. 9. 1915 Mrzli vrh) Rada městyse
schválila poskytnutí částky 5.000 Kč z roz-
počtu městyse Ledenice na sbírkový účet
uvedený v žádosti, založený žadatelem za
uvedeným účelem.

Rada městyse vzala na vědomí:
� vyúčtování XVI. reprezentačního plesu

městyse Ledenice, který se uskutečnil dne
7. 3. 2015 ve znění dle přílohy zápisu.

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE

pokračování ze str. 4

OZNÁMENÍ  OBČANŮM
Opakované veřejné projednání o upraveném a posouzeném

návrhu územního plánu Ledenice
proběhne dne 6. května 2015

pro celé správní území Ledenice od 17 hod.
v sále U Králů č. p. 71

Projednány budou návrhy a připomínky, které mohli občané podávat do 7 dnů
ode dne veřejného projednání, které se konalo dne 15. října 2014.

Na další návrhy a připomínky vznesené na zasedání dne 6. května
již nebude brán zřetel.

KRUH  PŘÁTEL  HUDBY
při ZUŠ F. Pišingera v Trhových Svinech
Vás zve na 5. a 6. hudební večer jubilejní

40. koncertní sezony.
KONCERT MLADÉHO UMĚLCE

z „Listiny mladých“

MIKULÁŠ KOSKA
lesní roh

Středa 22. duben  v 19 h
Kulturní dům Trhové Sviny

Vstupné: 200,-/100,- děti zdarma.

Odjezd autobusu z Ledenic v 18.15

Bližší informace obdržíte v ZUŠ F. Pišingera,
Sokolská 1052, 37401 T. Sviny,

tel. 380 120 534, e-mail: info@zustsviny.cz,
www.zustsviny.cz
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70 LET OD KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
VÁLEČNÁ LÉTA 1939–1945

Ve druhé polovině 30. let, v době zvýšeného ohrožení ze strany nacistic-
kého Německa, stavělo Československo okolo svých hranic pás železo-
betonových opevnění. Ledeničtí se v roce 1938 podíleli na stavbě
bunkrů (řopíků) na Borovansku, které po vzniku Protektorátu Čechy a
Morava v březnu 1939 Němci zničili. Dodnes však lze na některých mís-
tech jejich zbytky nalézt, jak dokumentuje snímek z údolí Stropnice u Os-
trolovského Újezda

Na jaře 1940 museli všichni zaměstnanci veřejné správy podle dekretu
státního prezidenta Emila Háchy č. 83 ze dne 23. 3. 1940 složit slib Vel-
koněmecké říši a jejímu vůdci Adolfu Hitlerovi. Učinili tak zastupitelé,
všichni obecní zaměstnanci a učitelé

Řada občanů byla totálně nasazených a odešla pracovat do Říše, kde se
nedostávalo mužských sil. Minimálně 10 lidí bylo doma pravidelně sle-
dováno německými úřady. Mezi ně patřil i Jan Čížkovský, který byl na-
víc jako bývalý ruský legionář suspendován z místa ředitele měšťanské
školy (nahradil jej Bohuslav Beneš). Vrátil se až v září 1945

V prvních letech války přišly různé příkazy a zákazy – např. vyvěšování
říšskoněmeckých vlajek nebo odstranění všeho, co připomínalo býva-
lou republiku (pečeti a razítka s nápisem „československý,“ státní zna-
ky, obrazy Masaryka, knihy v knihovnách apod.). Záhy se projevilo
zdražování a nedostatek potravin a různých surovin (produkce nábytku
i kvůli tomu klesla na polovinu). Po celých Čechách se konaly sbírky na
Německý červený kříž, do kterých lidé v Ledenicích přispívali symbolic-
kými částkami v rozmezí 1–20 korun

Za války obec řídil tzv. vládní komisař (Regierungskommisär), který
byl dosazen přímo Němci prostřednictvím okresního úřadu. Na podzim
1941 se jím stal truhlářský mistr Jindřich Posavád. Úřední písemná ko-
respondence s vyššími úřady se vyřizovala německy, obec si musela ob-
starat hlavičkové papíry nebo razítka s německým potiskem. Podobné
zásahy se dotkly také např. obecné a měšťanské školy nebo sboru dobro-
volných hasičů. Na snímku jedna z podob obecního razítka z roku 1942
a Posavádův poněmčený podpis (Heinrich Posavad)
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Obecná škola německá (Deutsche Volksschu-
le) byla v Ledenicích otevřena 5. 4. 1941. Vy-
užívala prostor ve školní budově na náměstí,
kde sídlily ještě školy obecná, měšťanská a
učňovská. Navštěvovalo ji zhruba 25 dětí
z Ledenic a okolí, jejichž rodiny se hlásily
k Němcům. Svou činnost ukončila na podzim
1944 a za tu dobu se na ní vystřídali čtyři učite-
lé (Georgine Cepak, Eduard Kristan, Frideri-
ke Kalina a Elfriede Zinnecker). Na snímku
poděkování škole z června 1942 od vedoucího
Hornodunajské župy se sídlem v Linci za sbír-
ku komodit pro německé vojáky

Učitel německé školy Eduard Kristan se naro-
dil ve Vídni a vystudoval německé školy v Bu-
dějovicích. Ve třicátých letech vyučoval ve
Vídni, v letech 1939–1940 v Domažlicích, poté
v Netolicích a odtud se 1. 12. 1941 dostal do
Ledenic (bydlel v domě čp. 62). V polovině dub-
na 1943 narukoval a zbytek války prožil na
frontě jako radiotelegrafista. Po válce byl
s manželkou a dcerou odsunut do Rakouska.
V německé armádě bojovali minimálně čtyři
další muži z Ledenic

27. 5. 1942 byl spáchán atentát na zastupující-
ho říšského protektora Reinharda Heydricha,
který 8 dní poté následkům zranění podlehl.
Nastalo období tzv. heydrichiády, kdy došlo
k vypálení Lidic a Ležáků a popravám stovek
českých občanů. Jedním z popravených byl i le-
denický rodák Josef Stejskal, významný budě-
jovický kulturní a divadelní pracovník (na
snímku pamětní deska v gymnaziální budově
v České ulici v Budějovicích). Sebevraždu spá-
chal učitel Jan Zelenka-Hajský, který byl hla-
vou celé pražské odbojové organizace, která
pomáhala atentátníkům. Zelenka chodil v le-
tech 1902–1906 do školy ve Zborově, kde jeho
otec 24 let vyučoval (1902–1926)

Pozvánka ze dne 7. 5. 1943 na promítání filmu
Ein ganzer Kerl (Celý chlap) do hostince u
Kadlečků čp. 48 (Gasthaus Kadlecek). Film se
hrál od 20.00 hod. a účinkovaly v něm tehdejší
hvězdy německé kinematografie. Hostinec byl
častým místem setkávání zdejších Němců a ko-
nání jejich oslav. Biograf zde od roku 1938
provozoval František Kludský

Sbírky kovů pro válečné účely byly vypisovány od počátku války. Vládní nařízení č. 414 ze dne
26. 11. 1941 však přikazovalo plošnou rekvizici kostelních zvonů. Z ledenického kostela se sní-
maly tři velké zvony o váze 520 kg, 180 kg a 120 kg dne 24. 3. 1942. Rekvírovány byly také zvon-
ky z kapliček v Ohrazení, Ohrazeníčku, Zalinech a Zborově (traduje se, že zborovský se
podařilo ukrýt) a ze zvoniček v Růžově, na Mysletíně a zborovském dvoře. Některé se podařilo
po válce nahradit novými

Dvoustranu připravil Mgr. Jiří Cukr, kroni-
kář městyse Ledenice. Materiály pocházejí
z fondů Státního okresního archivu České
Budějovice, farní kroniky a archivu autora.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Preventivní screeningové vyšetření
zraku dětí v MŠ

Dne 26. února provedla pracovnice nestátního zdravotnického zaří-
zení Prima Vizus, o.p.s. v naší mateřské škole preventivní screeningo-
vé vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery
PlusoptiX. Smyslem vyšetření bylo vyhledání dosud nezjištěných re-
frakčních vad u dětí, včasné zahájení účinné léčby a předcházení tak dal-
šímu zhoršování zraku. Vyšetření kamerou PlusoptiX bylo velmi rychlé,
bezkontaktní a zcela bezpečné. Děti ho vnímaly spíše jako hru, protože
probíhalo v klidném, pro ně velmi dobře známém prostředí mateřské
školy.

Každé vyšetřené dítě obdrželo potvrzení o vyšetření, štítek do zdra-
votního průkazu a v případě pozitivního nálezu dioptrické oční vady na-
víc doporučení k návštěvě očního lékaře, který provede kompletní
vyšetření, určí přesnou diagnózu a zahájí příslušnou léčbu.

Jsme velmi rády, že vyšetření, které je pro děti jistě velmi přínosné,
využila většina rodičů.

Za kolektiv MŠ Kamila Saláková

Poznáváme svět
zrakově handicapovaných dětí

Dne 4. 3. a 18. 3. 2015 navštívily Mateřskou školu v Ledenicích pra-
covnice Střediska rané péče z Českých Budějovic. Seznámily děti se
světem dětí se zbytky zraku a dětí nevidomých. Paní učitelky, jak je děti
oslovovaly, měly pro děti připraveny hry jak v prostoru na koberci, tak i
pomůcky a hry u stolečků. Děti se hravou formou učily chodit s dopo-
mocí s tmavými brýlemi na očích, rozkládaly s nimi obrázky podle hma-
tu, poznávaly čichem nebo sluchem.

Celý program byl velmi pěkný a obohatil nejen děti, ale i nás dospělé
o nové poznatky.

Děkujeme! Za kolektiv MŠ Hana Fyrbachová

Masopustní týden v MŠ
„Masopustní veselice, veselá je převelice…“
Takto děti prožívaly masopustní týden v mateřské škole. Cílem tohoto tématu

bylo seznámit děti s některými lidovými tradicemi v období masopustu, společně
prožít radost a veselí. Rozvíjet myšlení, řeč, tvořivost a hlavně fantazii.

Týdenní masopustní veselice byla plná zábavy, nových básniček, písniček,
soutěží a her. Děti si vyrobily papírové masky, kouzelnické hůlky a klobouky, vy-
zdobily si třídu, upekly koblížky plněné nugátem a šlehačkové hvězdičky a hlav-
ně se těšily na masopustní rej, který vypukl v pátek. Již od rána děti přicházely do
svých tříd v různých maskách a kostýmech a pozadu nezůstaly ani paní učitelky.
Děti si připravily „zdravé“ pohoštění, zahrály si oblíbené hry a soutěže, vzájemně
se navštívily ve třídách, vyfotografovaly se, tancovaly při veselých písničkách a
hlavně se všechny dobře bavily. Dalo by se říct, že se jedlo, pilo, tancovalo a veselilo…

A tak to má o Masopustu být. Za kolektiv MŠ Kamila Saláková
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ZE ŠKOLY

Naše zpěvačky
opět bodovaly

Ve dnech 11. a 12. 3. se uskutečnilo v Táboře krajské kolo ZUŠ v sólo-
vém a komorním zpěvu. První den se tohoto klání zúčastnily jako sólistky
Simona Bíchová a Sandra Říhová, obě ze třídy Mgr. M. Kadlecové.

Za klavírního doprovodu Mgr. A. Špatné předvedly zpěvačky při-
pravený repertoár a pak už záleželo na porotě, jak rozhodne. Ve vyšších
kategoriích jsou samostatně hodnoceni chlapci i děvčata.
A jak to dopadlo?
Simona Bíchová v V. kategorii získala 2. místo (1. místo nebylo uděleno).
Sandra Říhová v VI. kategorii získala 2. místo.
BLAHOPŘEJEME !

Co nového v MAS?
V současné době připravujeme nové přehlednější webové strán-

ky (najdete na http//mas.sdruzeniruze.cz). Nově si přímo na nich
mimo jiné budete moci pro vaše akce zarezervovat mobiliář, ve
vlastnictví MAS (prodejní stánky, mobilní moštárna, skákací hrad
apod.).

Pro potřeby MAS odebíráme grantový kalendář, který obsahuje
aktuální přehled výzev jak národních zdrojů, Evropských dotací, tak
i menších nadací. Grantový kalendář není sice volně šiřitelný, ale
lze se s ním seznámit prostřednictvím členů MAS, nebo sekretariá-
tu. Je vhodný zejména pro neziskové organizace, které hledají pro
svoji činnost a záměry nové finanční zdroje.

Krajské sdružení MAS zakoupilo systém na generování čáro-
vých kódů (EAN kódy). Tyto kódy zdarma generujeme pro drobné
prodejce, aby mohli své zboží prodávat také prostřednictvím prodej-
ních řetězců. Zároveň umožňujeme prodej řádně označených potra-
vin (zatím jen těch, které není třeba chladit) v prodejním řetězci
Billa. Máte-li o zprostředkování této služby zájem, informujte se
v sekretariátu MAS (724 643 050).

3. března proběhlo na Vráži u Trhových Svinů první setkání pod-
nikatelů se zástupci Jihočeské hospodářské komory. Na třicet pod-
nikatelů přivítal předseda MAS, PhDr. Stanislav Malík, dále
místostarostka města Trhové Sviny Mgr. Věra Korčaková a starosta
města Nové Hrady Vladimír Hokr. Přítomní se dozvěděli o službách
JHK pro podnikatele, o připravovaných dotačních možnostech i dal-
ších finančních nástrojích podpory podnikatelů, také o činnosti
MAS ve prospěch podnikatelů z regionu, odnesli si metodiku pro
sociální podnikání a další materiály.

1. dubna proběhne setkání jihočeských a rakouských MAS, kde
budeme diskutovat možnosti společných projektů přeshraniční spo-
lupráce. Z. Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOROVANY
Milí studenti a přátelé Komunitní školy Borovany.
Ráda bych se ohlédla na začátek měsíce března. 1. 3. jsme měly

„Den otevřených dveří“. Tato akce měla ukázat, proč a jak KŠ funguje,
kdo jsme a co Vám chceme přinést. K našemu překvapení a velké ra-
dosti bylo toto nedělní odpoledne poměrně hojně navštívené nejen sou-
časnými studenty, ale i kolegyněmi z Benešova nad Černou. V rámci
této akce byl zahájen knižní bazar, který byl velmi úspěšný, a na závěr
akce jsme se roztančili v rytmu salsy. Od dubna plánujeme Salsa veče-
ry zcela pravidelně od 17:30 h a to každý pátek. První hodina bude
3. 4. od 17:30 h v podkroví, cena taneční hodiny je 75 Kč/os. Je nutná
registrace na email: ksborovany@gmail.com, výuka bude probíhat pod
vedením zkušené kubánské lektorky. V rytmu latinskoamerických pís-
ní se naučíte nejen základní kroky a sestavy, ale i další tance, které jsou
salse podobné. Tanec je určen k tancování bez partnera.

Ve dnech 10. 4. a 24. 4. bude probíhat „Lesní pedagogika“.
Vždy od 15 h v podkroví. V případě hezkého počasí se lesní pedagogi-
ka odehraje venku.

Dne 11. 4. v 15 h pro Vás pořádáme odpoledne určené ženám
“Modelkou na pár hodin“. Přijďte se nechat nalíčit, učesat a profesio-
nální fotografkou vyfotit. Bude pro vás připravený tým profesionálů,

který se o Vás postará, k tomu si můžete dát malé občerstvení, příjemně
si popovídat a na konec i nechat profesionálně nafotit. Vstup na tuto
akci je za 80 Kč, fotografování je zpoplatněné; a to za cenu 250 Kč. Hlí-
dání dětí je zajištěno.

V neděli 19. 4. od 9 – 12 h budeme šít obaly na knihu. Cena kurzu
je 350 Kč.

Obal na knihu: látka na vnější stranu, látka na spodní stranu, látka na
chlopně a lemovací proužek, jako výztuha ronopast.

24. 4. nás opět navštíví Petr Stupka – a budeme opět vařit „Zdra-
vě a svižně“. Bude to večer plný kuchařských dovedností, příjemného
povídání, výborného jídla. Na tuto akci jsou omezena místa, proto je
nutná registrace předem. Cena na tuto akci je 250 Kč. V ceně je i jídlo
uvařené panem Stupkou, které budete moci ochutnávat.

Poslední akcí je šití peněženek 2. 5.
Bude se šít menší peněženka, větší si pak každá švadlenka přepočítá

podle potřeby doma.
Pomůcky: látka na vnější (pohledovou) stranu, látka na spodní stra-

nu, látka na kapsičky, boční „harmoniku“, 3mm zip v metráži + 1 jez-
dec (bude na místě). Důležitá je výztuha, je potřeba decovil hrubý a
decovil light.

Kapela Gipsy Suno Ledenice
opět navštívila klub Divadla ABC v Praze

Hráli zde tentokrát na počest paní herečky Simony Stašové, která
zde se svými kolegy slavila své 60. narozeniny.

Gipsy Suno Ledenice ve složení – Jaromír Holub, Jiří Holub,
Lenka Holubová, Jiří Gunar, Zdeněk Kudraš a nový člen kapely
Martin Ferenc (housle) zahráli na večírku zejména romské písně.

Mezi hosty paní Stašové se objevily známé osobnosti jako např.
Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský, Petr Nárožný, Pavel Trávní-
ček,Vlastimil Harapes, Eliška Balzerová i mnoho herců ze seriálů
Ordinace v Růžové zahradě, Cesty domů, Ulice, z Divadla ABC a
spousty dalších ...

Hosté se ohromně bavili a s naší ledenickou kapelou plánují další
spolupráci.
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci dubnu oslaví své jubileum

70 let
František Fabián

75 let
Jaroslav Tůma
Karin Kohoutová

81 let
František Hloušek
Vlasta Janovská

82 let
Věra Poláčková

83 let
Marie Janouchová

87 let
Jaroslav Krofika

Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zve-
řejněni v rubrice Kronika života, aby
svůj požadavek sdělili osobně na Úřad
městyse Ledenice nebo telefonicky na
tel. č. 387 995 437, 606 443 518, případ-
ně e-mailem na kultura@ledenice.cz.

Děkujeme redakce

Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Antonínem Mandou z Ledenic,

zemřel 26. února ve věku nedožitých 68 let,
t s paní Jaroslavou Čížkovou z Ledenic,

zemřela 10. března ve věku 46 let,
t s panem Václavem Volfem z Ledenic,

zemřel 10. března ve věku 58 let.
t s panem Jaroslavem Papouškem

z Ledenic, zemřel 25. března
ve věku 70 let.

Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli dne 4. března naposledy
rozloučit s panem Antonínem Mandou.

Děkujeme všem za projevenou sou-
strast i květinové dary.

rodina Mandova

ZO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
BOROVANY - LEDENICE

V dubnu oslaví své 75. narozeniny pan Jaroslav Tůma a své 70. narozeniny pan František Fa-
bián, oba členové ZO zdravotně postižených z Ledenic.

Přejeme jim: Žít radostí a milovat, mít pevné zdraví a s chutí pracovat,
nepoznat nudu, mít dobré přátelé, na problémy se dívat vesele.
Pak samo přijde ještě i to štěstí.

POZOR ZMĚNA DATA KOUPÁNÍ V GMÜNDU!
POJEDEME VE STŘEDU 29. DUBNA.

Možno se ještě přihlásit do Podhajské, do Itálie i na připravovaný 1denní zájezd dne 19. září
v sobotu. Navštívili bychom zříceninu hradu Landštejn, zámek Dačice, zámek v Telči, zpívající
fontánu v Jindřichově Hradci. Podrobnější informace (cena autobusu, vstupy) budou v červnu ve
zpravodaji.

Veškeré dotazy zodpoví na tel. 724 771 343 paní Himlová.
Za ZO SPCCH  Jarmila Himlová, předsedkyně

Cestování v rámci Evropské unie
upozornění veterináře

Vážení přátelé - chovatelé pejsků, kočiček a fretek.
Evropská unie vydala závazný předpis, kterým se upravuje pohyb psů, koček a fretek v záj-

movém chovu, což jsou naši domácí mazlíčci, v prostředí států, které jsou její součástí. Předpis
je platný od 29. 12. 2014. V podstatě každý takový jedinec musí mít svůj „občanský průkaz“, ofi-
ciálně „pas zvířete v zájmovém chovu“.

Co je obsahem tohoto pasu? Každý pas je vydáván konkrétnímu zvířeti. Potvrzují se údaje o
majiteli zvířete, popis a označení zvířete - povinné je čipování nebo tetování, údaje spojené
s vydáním pasu, dále povinné očkování proti vzteklině, které potvrzuje pouze schválený veteri-
nární lékař (schválení vydává příslušná Krajská veterinární správa), dále ošetření proti echino-
kokům a potvrzení o dalších očkováních, která jsou již nepovinná (psinka, leptospiróza,
parainfluenza atd.).

Prvé očkování proti vzteklině musí být nejdříve ve 12. týdnu života. Úplná imunita se vytváří
po 21 dnech po prvém očkování, platnost očkování se tedy potvrzuje přičtením 21 dnů k datu
očkování, tj. 21 dnů + 1 den, ve kterém bylo očkování provedeno = 22 dnů.

Ošetření proti echinokokům vyžadují tyto státy: Finsko, Spojené království, Irsko, Norsko a
Malta. Ošetření spočívá v aplikaci specifického antiparazitika, které likviduje tasemnice rodu
Echinococcus, které jsou pro člověka za určitých okolností nebezpečné. Ošetření je třeba pro-
vést 24 -120 h před vstupem do těchto států.

Potvrzení klinického vyšetření je vyžadováno v případě přepravy více než 5 zvířat, nebo
není-li zvíře při cestě doprovázeno majitelem nebo osobou k tomu zmocněnou (majitel udělí pí-
semný souhlas k přepravě např. chovateli - vhodný je překlad v angličtině). Vyšetření nesmí být
starší více než 48 hodin před vycestováním.

Dodatečné vydání pasu je možné kdykoliv. Je třeba doložit předložením stávajícího očkova-
cího průkazu, že bylo zvíře očkováno proti vzteklině a doklad o provedeném čipování. Nemá-li
zvíře čip, provede se úkon dodatečně. Je však třeba počítat cca s 5 pracovními dny pro zavedení
kódu do systému Centrálního registru, aby bylo možné vycestovat z České republiky.

Je třeba upozornit, že očkování proti vzteklině nemůže být starší než jeden rok, pro bezpro-
blémový pobyt v zahraničí raději o 22 dnů méně, jen tak se lze vyhnout případným nepříjemnos-
tem s dozorovými orgány příslušných států.

Pro pobyt ve třetích zemích platí zvláštní předpisy, na které je třeba se informovat u příslušné
Krajské veterinární správy nebo prostřednictvím webových stránek u Státní veterinární správy.

Všechny výše uvedené náležitosti mohou být provedeny a potvrzeny ve veterinární ordinaci
v Ledenicích po předchozí domluvě (mobil 728 876 330).

MVDr. Pavel Kolář

LEDENICKÁ FARNOST
připravuje

Tradiční sbírku obnošeného
šatstva a dalších potřeb

pro Diakonii Broumov
Sbírka probíhá na faře  v pátek 24. 4.

od 14 do 18  h a v sobotu 25. 4.
od 9 do 12 h. Prosíme, využijte

uvedené časy a nenechávejte věci
před vraty v jinou dobu.

Aktuální informace naleznete na:
www.ledenice-farnost.cz

Z KNIŽNÍHO FONDU LEDENICKÉ KNIHOVNY
Pro děti a mládež:
Anne Moller Můj první atlas zvířat
Andrea Erne Kombajny, traktory

a nakladače
Astrid Lindgrenová Skřítek Nils
David Walliams Ďábelská zubařka
Ladislav Špaček Dědečku, ještě vyprávěj

Pro dospělé čtenáře:
Lucy Diamond Kavárna na pláži
James Patterson Posedlost
Jojo Moyesová Stříbrná zátoka
Kateřina Tučková Fabrika
Marcela Mlynářová Dokud držím

pohromadě
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ZBOROVSKÁ PANENKA
První únorový víkend se opět po roce konalo Mistrovství České republiky v twirlingu, tentokrát

v Plzni. Šampionátu se samozřejmě účastnily i českobudějovické twirlerky z klubu Panenky. Mezi
nimi nechyběla ani Anetka Vazačová ze Zborova, která se stala jednou z nejúspěšnějších účastnic
z Budějovic.

Anetka se celý rok pilně připravovala. Díky svým předchozím výkonům se stala součástí čes-
ké reprezentační skupiny, kterou jezdí dvakrát ročně trénovat italský a francouzský trenér.

Celoroční dřina se vyplatila a Anetka si přivezla z Plzně hned tři bronzové medaile a tři tituly
2. vicemistr České republiky z disciplín Solo se dvěma hůlkami, Solo X-strut a Duo.

S prvními dvěma sóly byla nominována na Mistrovství světa, které se bude konat v italském
Lignano Sabbiadoro o Velikonocích.

Mistrovství světa bude předcházet ještě společný trénink české twirlingové reprezentace
v Karlových Varech. V Itálii se Češi setkají se svými vzory z USA a Kanady, kteří patří mezi
nejlepší twirlery na světě.

Anetce i ostatním dvěma budějovickým Panenkám budeme držet palce.
Věra Kadlecová, vedoucí klubu Panenky České Budějovice

Co je twirling?
Twirling, pochází z anglického slova twirl (točení). Twirling je druh sportovního tance, který je
kombinací mažoretek, gymnastiky a baletu. Hlavním rozdílem mezi mažoretkou a twirlingovou
tanečnicí je, že v twirlingu se dbá především na držení těla, práci s hůlkou a taneční kroky, při-
čemž v klasické mažoretce se dbá především na držení těla a pochod.
zdroj:. http://cs.wikipedia.org/wiki/Twirling

LEDŇÁČEK
PRO VÁS PŘIPRAVIL
¢ Keramika pro dospělé 10. 4.

Už klasika v 19:00 v loutkárně.

¢ Kurz pletení z pediku 11. 4.
Nahlášení sraz ve 14:00 v sále U Králů.

¢ Velký den všech čarodějnic
a čarodějů
30. 4. od 16:00 do 18:00 Horní Jáma
Pro děti nachystaná škola kouzel,
pečení hadů atd.
(Bude nachystán oheň na buřty).
Vstupné 30 Kč.

¢ Na květen připravujeme
3denní kurz
– venkovní keramika

DOVOLENÁ  V  KNIHOVNĚ  15. – 16. dubna
¡ Ladislav Špaček - DĚDEČKU, JEŠTĚ VYPRÁVĚJ

Knížka je volným pokračováním úspěšné knihy pro děti Dědečku,
vyprávěj.

Malá Viktorka naslouchá pohádkám a příběhům, které ji učí zá-
kladům etikety a pomáhají jí utvářet si pohled na svět kolem sebe.
S dědečkem prožívá různé příhody společné dětem jejího věku a učí
se, jak se zachovat v různých situacích, které život přináší. Stejně
jako první díl i tuto knížku provází CD, na kterém autor namluvil celý
text knihy. Děti si tak mohou při poslechu zvukového CD knížku
„číst“ samy podle obrázků.

¡ Kateřina Tučková a kol. – FABRIKA
Příběh textilních baronů z moravského Manchesteru
Moravský Manchester, tak se říkávalo Brnu v dobách jeho největ-

ší slávy. Látky ze zdejších textilek zaplavovaly doslova celý svět a
bouřlivý průmyslový rozmach v 19. století proměnil město v sebevě-
domé a moderní centrum. Slavné vily, nádraží, ulice a parky a konec-
konců i brněnský hantec, to vše vznikalo v souvislosti s rozvojem
textilnictví. Odvrácenou stranou tohoto vzmachu však byly stávky zbí-
dačených dělníků, sociální problémy a sirotčince plné dětí pracujících
od rozbřesku do noci v prachu a hukotu tkalcovských strojů.

Kniha Kateřiny Tučkové Fabrika vypráví příběh pěti generací
rodu Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel v roce
1776 jako chudý vlnařský obchodník. Zanedlouho však založil ma-
nufakturu a stal se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů. Ve
strhujícím vylíčení rodinné historie se odráží i celá 250 let trvající
minulost moravského Manchesteru.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Doudlebsko a Novohradsko
- nová kniha ledenického autora Ing. Jana Jiráčka

Vázaná kniha o historii a osídlování Doudlebska a Novohradska a jeho současnosti na
140 stranách s 312 barevnými a historickými černobílými fotografiemi. V publikaci je uvedena
mapa historického území Doudlebska. Má 34 kapitol, které pojednávají o území a krajině, sta-
rých zemských stezkách, vodních tocích, lesích, zemědělské krajině a osadách, obcích a městech
Doudlebska. Jsou uvedena všechna chráněná území a přírodní parky (Soběnovská vrchovina a
Poluška). Je zde kapitola o lidech a jejich životě v minulosti. Jsou uvedeny všechny významné
architektonické (hrady a zámky a např. i všechny kostely, poutní místa a jejich dnešní i dřívější
fotografie) a významné technické památky (např. sýpky).

V závěru jsou popsány všechny obce a jejich osady podle členění: Českobudějovicko,
Trhosvinensko, Českokrumlovsko a Kaplicko.

Chcete-li mít knihu i ve své knihovně, můžete ji zakoupit v Ledenicích v kanceláři Sdruže-
ných lesů Borovany–Ledenice v přízemí radnice, vždy ve středu mezi 15 a 17 h. Cena 220 Kč.
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Karneval v Zalinech
V sobotu 7. března se konal v Zalinech karneval pro děti. Letos

mnoho krásných a originálních masek vstoupilo do manéže plné klau-
nů. Děti čekaly klaunské soutěže jako např. chůze po laně s deštníkem,
slalom s klaunským nosem, tanec zády k sobě nebo procházka na
chůdách a také bohatá tombola.

Po úvodní písni Šaškové počmáraní, kterou zazpívali klauni, začal
taneční maraton. Kdo z dětí přivedl tančit dospěláka, dostal odměnu.
Abychom se všichni trochu vydýchali, bylo na programu předtančení.
Vystoupení ledenického tanečního kroužku ROSE se nám moc líbilo a
děvčata sklidila velký potlesk. Mezi soutěžemi proběhla promenáda ma-
sek, které se předvedly v celé své kráse a všechny dostaly sladkou odměnu.

Poděkování patří městysu Ledenice za finanční příspěvek a všem
ostatním,kteří během karnevalu pomáhali. Markéta Viktorová

Dětské maškarní ve Zborově
Tak letos jsme se opravdu moc těšili a nemohli se dočkat, jak si to

opět užijeme a zatancujeme si. Den D byl v neděli 8. března a začali
jsme přesně v15 h. Navštívilo nás spoustu krásných masek, které byly
kupované, ale i doma vyráběné. Byla to přehlídka od pohádkových pos-
taviček až po zvířátka všeho druhu. Celé odpoledne bylo plné soutěží,
zpívání, básniček, písniček, dovednostních disciplín, ale samozřejmě i
vědomostních, za které děti obdržely sladkosti, i věcné ceny. Jako zlatý
hřeb bylo připravené vystoupení Dády revival i s žížalou Jůlií a ta si
s dětmi zatančila a zazpívala. Musím říct, že to bylo hodně veselé. Celé
maškarní nás hudbou provázel DJ Juhy, který pouštěl samé osvědčené
hity a už teď si chystá další na náš dětský den 13. června.

Tímto vás všechny chceme pozvat na tuto naši již tradiční akci. Bu-
dou pro vás připraveny soutěže, občerstvení, odměny, velký skákací
hrad a sousta dalších překvapení.

Takže děti a dospělí děkujeme za vaši návštěvu a zase se budeme těšit.
Hlavní dík patří městysu Ledenice za jejich finanční podporu a kaž-

dému kdo přiložil ruku k dílu. Za svaz žen Lucka Juhasová

KRÁTCE Z FOTBALU
Při četbě tohoto článku bude mít A mužstvo za sebou jedno nebo dvě

utkání v jarní části. Co se událo během zimní přestávky? Po podzimní
části je A mužstvo na druhém místě se stejným počtem bodů jako vedou-
cí Ševětín. Úspěšnou podzimní část jsme zakončili dokopnou v Hospůd-
ce Na hřišti. Než jsme vstoupili do jarní části, probíhala zimní příprava.
Tu jsme zahájili 19. ledna a scházeli se dvakrát v týdnu. Během přípravy
jsme postupně odehráli zápasy na UMT v Třeboni proti Břilicím 4:3 (Bez
2, Kadlec, Fencl) v Roudném proti Dobré Vodě 1:3 (Lamáček), dále,
v rámci soustředění, které jsme absolvovali od 4. do 8. března v morav-
ských Mutěnicích, 0:1 se Starým Podvorovem a 2:1 s Čejkovicemi (Volf,
Fencl). Na UMT v Borovanech proti Č. Krumlovu B 2:3 (Lamáček, Kad-
lec). Poslední přípravné utkání jsme sehráli 19. března v rámci tréninku
v Ledenicích na trávníku druhého hřiště s Nemanicemi 1:6 (Kadlec).

V sobotu 28. března jsme odehráli v domácím prostředí mistrovský
zápas proti Českým Velenicím. Jak úspěšný to byl start do jarních od-
vet, v tuto chvíli už všichni víme. Zdeněk Vitoušek

Foto Michaela Votrubová

JARO  2015 – FOTBAL
DOMÁCÍ ZÁPASY
15. týden
11. 4. SO 16:30 muži A Ledenice – Suchdol n. L.

16. týden
13. 4. PO 17:00 ml. přípr. Ledenice – SKP ČB „C“

17. týden
25. 4. SO 17:00 muži A Ledenice – Třebětice
26. 4. NE 17:00 muži B Ledenice – Zborov

18. týden
27. 4. PO 17:00 ml. přípr. Ledenice – Lišov
29. 4. ST 17:00 st. přípr. Ledenice – Nové Hrady
2. 5.  SO 17:00 muži A Ledenice – Slavonice

19. týden
4. 5. PO 17:00 ml. přípr. Ledenice – Bavorovice

HLEDÁME
MALÉ FOTBALISTY!

Nábor malých fotbalistů od 5 do 10 let
každé pondělí nebo středu vždy od 17 h na hřišti.

V pondělí probíhá trénink či zápas mladší přípravky
a ve středu starší přípravky.

Kontaktní osoby:
Martin Štěch 775 665 035, Milan Bicera 606 437 131,

Radomír Kučera 728 586 904, Petr Salák 777 663 644.



duben 2015 LEDENICKÝ  ZPRAVODAJ 13

ROLLER
COASTER CUP

V sobotu 21. března se v Praze konala sou-
těž ve všech katergoriích mladého sportu che-
erlearding nazvaná Roller Coaster Cup. A jak
jinak, nemohly na ní chybět ani ledenické roz-
tleskávačky Sharks Cheerleaders Ledenice,
které domů přivezly mnoho ocenění.

Svůj další úspěch zde vydobyly i nejmladší
ledenické roztleskávačky.
Kategorie minies 3. místo

Úspěchy kategorie peewee:
3. místo v kategorii team; 2. místo v kategorii individual Eliška Uhlířová
4. místo v kategorii group stunt (Uhlířová, Zahálková, Křešničková, Švaňová, Račáková)

Junioři se probojovali mezi nejlepší týmy hned
v několika kategoriích:
1. místo v kategorii junior coed team
1. místo v kategorii group stunt
(Hartová, Brenkus, Votruba, Sporerová, Šedivá)
2. místo v kategorii individual Hartová Nikola
3. místo v kategorii group stunt alli girl
(Herdová, Sabó, Svitáková, Hrdinová,
Hartová)

A třešnička na závěr?
Aleš Valenta (olympijský vítěz) a v současné době i moderátor pořadu
Lvíčata na ČT Déčko oslovil mezi několika stovkami soutěžících lede-
nickou Elišku Uhlířovou s nabídkou natočení dílu o sportu cheerlea-
ding. Ale o tom zase někdy příštěJ.

Veronika Pokorná

Co je cheerleading?
Anglický termín cheerleading vznikl spojením dvou termínů: cheer + leading = povzbuzování + vedení.
V cheerleadingu šlo původně o vedení diváků k organizovanému povzbuzování na sportovních akcích,
do češtiny se však poněkud nepřesně překládá jako „rozpleskávání“. Pro mnohé tak bývá překvapením,
že součástí tohoto sportu je i jiná aktivita, než právě tleskání. Vlastně se dá říci, že v současné době tvoří
„tleskání“ pouze okrajovou součást tohoto sportu. A snad i proto, aby se „roztleskávačky“ vymanily ze
stereotypního pohledu, označují samy sebe přesnějším anglickým termínem cheerleaders.
Zdroj. http://www.cach.cz/

V kategorii Shark senior all girl group uhájily
ledenické slečny 4. místo. (Fenclová, Graus-
gruberová, Hajná, Straková)



14 LEDENICKÝ  ZPRAVODAJ duben 2015

K U L T U R N Í P Ř E H L E D
Ó Neděle 12. 4. od 13 h

JÍZDA ZRUČNOSTI
Základní škola Ledenice a SDH Ledenice
zvou všechny nadšené řidiče jízdních kol
všech věkových kategorií na další ročník
Kde: prostor u Domu s pečovatelskou
službou v Ledenicích
Vybrané disciplíny – slalom, převoz ke-
límku, podjezd laťky, přehupovací lávka,
navlečení kroužku na tyč, jízda po prkně,
přesné zastavení a další.
Nebojte se nic a přijeďte si zasoutěžit a
pobavit se.
Kategorie pro děti i dospěléJ!

Ó Sobota 11. 4. od 15 h
POHÁDKA  PRO  DĚTI
NAŠE  KRÁSNÁ  ZAHRÁDKA
hraje Spolek loutkového divadla Třeboň
Divadelní sál Ledenice
Vstupné 30 Kč

Ó Pátek 24. 4. od 17 h
Koncert žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné

Ó Čtvrtek 30. 4. od 16  h
LEDENICKÁ  MÁJKA
Pořádá MO ČRS Ledenice ve spolupráci
s Úřadem městyse Ledenice a RC Ledňáček
Začátek v 16 h  u  Horní Jámy
Program:
- stavění májky v cca 17 h,
- hudební doprovod MAGION v prů-

běhu celého odpoledne i večera,
- večerní májová veselice.
RC Ledňáček - škola kouzel pro všechny
nedočkavé učedníky se otevře v magických
16 h, kdy vypukne velký rej čarodějnic a
čarodějů a jejich první pokusy s kouzly.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na setkání

Další Půlhodinka
s kronikářem až 14. května
Poslední setkání před letní přestávkou se
uskuteční až 14. května 2015. Na podzim
se opět sejdeme ve čtvrtek 1. října 2015.
Téma: Mozaika příběhů z roku 1945
Kdy: čtvrtek 14. května 2015 od 18 h
Kde: společenský sál DPS

PAVEL SLÁMA
malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací

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

LEDENICKÉ STŘÍLENÍ
Letos již po šestnácté a za účasti 72 střelců.

To se sice oproti jiným rokům, kdy se účast
pohybuje kolem čísla 100, zdá být málo, ale…
Ledeničtí Žraloci odjeli na dvoudenní výpravu
za poznáním a početný oddíl roztleskávaček
sbíral úspěchy na soutěži v Praze. A navíc byl
první jarní den opravdu nádherně jarní. Takže
my pořadatelé jsme byli nakonec spokojeni.
Menší počet soutěžících se projevil hlavně do-
poledne, kdy závodily děti a mládež, odpoled-
ní návštěvnost dospělých byla stejně početná
jako téměř každý rok.

Letos zvítězili:
kategorie A do 9 let Jan Hinterhölz
kategorie B do 12 let Ondřej Viktora
kategorie C do 15 let Filip Pitra
kategorie D ženy do 45 let Lenka Šestáková
kategorie E muži do 45 let Jiří Hanzal
kategorie F ženy nad 45 let Ivana Pecková
kategorie G muži nad 45 let Radek Hůrka

Celkovým vítězem a majitelem putovního
poháru starosty městyse Ledenice pro rok
2015 se již potřetí stala Ivana Pecková.

Gratulujeme všem vítězům a těšíme se
za rok. jk
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Využijte slevu 25%
na životní a úrazové

pojištění
Akce platí do konce června

Volejte 606 542 670
Pavel Blažek
Pojišťovna Allianz

Pojištění aut, majetku, úrazu i života

Uzávěrka dalšího vydání
Ledenického zpravodaje je 25. 4. 2015

Přijmeme šikovného

T R U H L Á Ř E
do trvalého zaměstnaneckého poměru

Provozovna Ledenice

Tel. č.: 725 837 062

M I L A N G A B R I Š K A
VÝPRODEJ  SKLADOVÝCH  ZÁSOB

(květináče, obaly, dekorace, umělé květiny aj.)

PRODEJ  SAZENIC
(saláty, kedlubny, později roubované okurky, rajčata,

papriky, celer a jiná zelenina)

(ze sazenic květin: astry, cinie, afrikány, hledíky,
statice, slaměnky aj.)

PRODEJ  HRNKOVÝCH  KVĚTIN
Muškáty jednoduché, plnokvěté a vzpřímené v platech po 10 kusech.

Surfinie převislé různé barvy v platech po 10 kusech.

Dále jednotlivé hrnkované balkonové rostliny např. muškáty,
surfinie, bacopy, verbeny, begonie, lobelky převislé aj.

Rostliny na obruby záhonů a do nádob: voskovka, lobelka,
afrikán, nestařec, petunie aj.

VÝPRODEJ ZBOŽÍ + PRODEJ ROSTLIN
BUDE KAŽDOU SOBOTU OD 8.00–13.00

na adrese: F. Sládka 340,37311 Ledenice (vedle „hasičárny“)

ŽRALOCI BUDOU UKLÍZET
Žraloci přírodovědci se rozhodli zapojit do celostátní akce

„Ukliďme svět“. Proto nyní mapujeme místa v okolí Ledenic, která
potřebují trochu jarního úklidu. Termín uklízecí akce je sobota
18. 4. Kdokoli má zájem připojit se, je vítán. Sraz je v 9 h před soko-
lovnou, předpokládané ukončení akce je okolo poledne.

Hana Korčáková
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MANDA LEDENICE
PRODEJ  VŠECH  DRUHŮ

PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET

UHELNÉSKLADYLEDENICE NABÍZEJÍ:
w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných

pánví Bílina zaplachtovanými kamiony
w uhlí ořech 2 - Bílina
w hnědé uhlí, brikety

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

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

PRACOVNÍ
DOBA:

pondělí-pátek
7.00 - 11.00

11.30 - 16.00

sobota
7.00 - 12.00

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


