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

tel. č.: 387 995 357
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Zdarma
Klidné prožití adventu, požehnané
Vánoce a šťastný nový rok plný úspěchů,
splněných přání a samozřejmě
prožitý ve zdraví
přeje všem občanům Ledenic i osad
starosta, členové zastupitelstva
a zaměstnanci radnice.

Starosta městyse svolává

VIII. veřejné zasedání
zastupitelstva městyse
Ledenice,
které se uskuteční 14. 12. 2011
od 18.00 hodin v zasedací místnosti
radnice v Ledenicích.

INFORMACE OBČANŮM
POZVÁNKA NA TRADIČNÍHO

LEDENICKÉHO MIKULÁŠE
pondělí 5. 12., začátek v 17 hod. - náměstí Ledenice
Uvidíte: Mikuláše s dárky a andělskou družinou,
vrchního pekelníka s čertovskou cháskou
Pekelná kuchyně rozšiřuje svou nabídku!
Ochutnáte: ďábelské vuřty, čertovskou polévku a zaručeně domácí pekelný punč.
POZOR: Vybírání dárků od 15.30 hod. v přízemí hlavní budovy základní školy.
Za každý dárek se vybírá 10 Kč.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 26. října 2011
Rada městyse jmenuje:
 p. Jana Křešničku, DiS., novým členem Komise životního prostředí a lesního hospodářství od 1. 11. 2011 za bývalého člena
p. Miloslava Slacha.
Rada městyse schválila:
 smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa
kolektivního systému EKOLAM se specifikací sběrného místa v Ledenicích uzavřenou s firmou EKOLAMP s. r. o. Praha 2.
Tato smlouva nahrazuje dohodu č.
O/2010/464 o spolupráci a zřízení místa

zpětného odběru použitých světelných
zdrojů pocházejících z domácností ze dne
4. 8. 2010.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemku parc. č.
327/1 v k. ú. Ledenice pro stavbu s názvem
„Ledenice, p. č. 308/3 p. Korčák – úprava
NN“ s firmou E.ON Distribuce a. s. dle
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené dne 14. 2. 2011.
 ceny za pronájem hrobových míst a služeb
spojených s nájmem hrobového místa na
hřbitově v Ledenicích od 1. 1. 2012 takto:
pokračování na str. 2

¡ Matrika Ledenice
v prosinci otevřeno každý týden od pondělí do středy, kromě úterý 27. 12.
¡ Úřad městyse Ledenice
pátek 9. 12. – otevřeno do 12 hod.
¡ Místní knihovna Ledenice oznamuje čerpání dovolené:
pondělí 5. 12. a 22. 12.- 29. 12.
¡ Stavební úřad
Ing. Alena Hálová oznamuje čerpání
dovolené od 19. 12. do 30. 12.
¡ Uzávěrka pro lednové
vydání Ledenického zpravodaje
(inzeráty, příspěvky) je 5. ledna.
Ledenický zpravodaj č. 1/2012 vyjde
mezi 11. až 13. lednem 2012.

Žádosti o půjčky

z fondu rozvoje bydlení je možné
podávat do 31. ledna 2012.
Půjčku můžete využít na:
− zřízení malé ČOV
− zřízení ekologického vytápění
− izolace domu
− vybudování WC a koupelny
− vestavba bytu do půdního prostoru
− obnova střechy
− fasáda domu
Žádosti podávejte na Úřad městyse
Ledenice.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1











za jednohrob. . . . . . . . . 400 Kč/10 let
za hrob v urnovém háji . . . 400 Kč/10 let
za dvojhrob . . . . . . . . . 800 Kč/10 let
na základě podaných žádostí jednorázový
pronájem veřejného prostranství na náměstí
v Ledenicích po dobu ledenické pouti v roce
2012:
− Romanu Holému (prostor dolního námětí) za smluvní cenu,
− Emilu Flachsovi (prostor před prodejnou
pí Pelikánové) za smluvní cenu.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 1544/2 a 1532/1 v k.
ú. Ledenice pro uložení kanalizačního potrubí na odvod přečištěných odpadních vod
z domovní ČOV, umístněné na pozemku
parc. č. 1543 v k. ú. Ledenice, vlastníků
Martiny Šímové a Vladimíra Dolejše – budoucích oprávněných z věcného břemene,
za jednorázovou úhradu 450 Kč bez DPH
dle platného ceníku městyse Ledenice.
částečnou úhradu nákladů za spotřebovanou el. energii provozem čerpadla v budově kulturního zařízení v Zalinech ve výši
2.000 Kč. Částka bude poukázána na účet
žadatele SDH Zaliny.
mimořádný finanční příspěvek Kruhu přátel hudby při ZUŠ Trhové Sviny ve výši
8.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním koncertů vážné hudby
v r. 2011 včetně zajištění autobusové dopravy na tyto koncerty.
žádost SDH Ohrazeníčko o souhlas s čerpáním finančních prostředků do výše 15.000 Kč
vč. DPH určených pro každý Sbor dobrovolných hasičů v městysu Ledenice za účelem pořízení výzbroje a výstroje zásahové
jednotky s tím, že SDH Ohrazeníčko využije tyto finanční prostředky k úhradě faktury
za práce a materiál vynaložené na úpravu
hasičského zásahového vozidla značky
KIA.

Rada městyse vzala na vědomí:
 informace a materiály z konference s názvem STRATEGIE 2020 o tvorbě rozvojových plánů měst a obcí.
Rada městyse souhlasí:
 s tím, že část přiděleného příspěvku pro
SDH Ohrazeníčko v r. 2011 na dopravu
mladých hasičů ZOO a Ledenice ve výši
13.686 Kč bude žadatelem vyčerpána až
v průběhu roku 2012 s předložením řádného
vyúčtování.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 9. 11. 2011
Rada městyse doporučuje:
 Finančnímu výboru zařadit do rozpočtu na
rok 2012 finanční prostředky na investice a
opravy uvedené v příloze tohoto zápisu.

Rada městyse vzala na vědomí:
 návrhy cen vodného a stočného pro rok
2012 od vodohospodářské firmy ČEVAK a.
s. Navržené zvýšení cen vodného a stočného od 1. 1. 2012 uvedené v příloze tohoto
zápisu nedoporučuje schválit v zastupitelstvu městyse. Rada městyse doporučuje starostovi jednat se zástupci firmy ČEVAK a
s městem Borovany o mírnějším zvýšení
cen, než je uvedeno v návrhu.
 vědomí vyúčtování kulturních akcí pořádaných městysem Ledenice – „Ledenické drakiády“ ze dne 2. 10. 2011 a „Ledenického
cmundování“ ze dne 8. 10. 2011.
Rada městyse doporučila ke schválení
v Zastupitelstvu městyse Ledenice:
 žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice o navýšení
rozpočtu na provozní výdaje základní školy
na r. 2011 o částku 87.000 Kč, což představuje cca 50% částky skutečně vynaložené
na neplánované, ale nezbytné provozní výdaje školy v r. 2011.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 23. 11. 2011
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o havárii stropního sádrokartonového podhledu ve společenské
místnosti v Domě s pečovatelskou službou
a o dalším postupu řešení vzniklé situace –
jednání s dodavatelskou firmou, stavebním
dozorem investora, soudním znalcem a
právním zástupcem městyse. Rada pověřuje
starostu zajistit v této věci odborný znalecký posudek.
 výpověď smlouvy o obstarání věci (plavecká výuka žáků ZŠ Ledenice) podanou ZŠ
Borovany. Smlouva s městysem Ledenice
ze dne 13. 6. 2011 byla ukončena ke dni
7. 11. 2011 a tato smlouva bude nahrazena
novou smlouvou mezi ZŠ Borovany a ZŠ
Ledenice.
Rada městyse schválila:
 smlouvu o dílo na zpracování kompletní
projektové žádosti o dotaci včetně příloh na
akci „Zateplení hasičských zbrojnic městyse Ledenice“ (hasičské zbrojnice v Ledenicích a ve Zborově) s firmou GEFOS
TRADE s. r. o. Č. Budějovice, za cenu
45.000 Kč bez DPH (fixní část) + provize
3% z přiznané výše grantu.
 na základě cenové nabídky firmy
GEOFACTOR Ostrava – geodetické práce
pro samosprávu zadání aktualizace pasportu místních komunikací městyse Ledenice
v k. ú. Ledenice, Ohrazení, Zaliny a Zborov
za částku 37.632 Kč vč. DPH.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., pro stavbu s názvem „Ledenice – ul.
5.května p. Crkva – kabel NN“, dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene uzavřené dne 6.4.2006.

 přijetí finanční podpory od MŠMT prostřednictvím Jč. kraje z Operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ pro
projekt městyse Ledenice s názvem „Nové
trendy ve výuce tělocviku na základních a
středních školách“ s registračním číslem
CZ.1.07/1.3.06/04.0023. Celkové náklady
na projekt činí 772.418,56 Kč. Zároveň
Rada městyse pověřuje starostu podpisem
„Smlouvy o realizaci grantového projektu….“ s Jihočeským krajem.
 použití finančních prostředků z fondu reprodukce majetku ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
na nákup nového kotle na vaření do školní
jídelny v hodnotě 145.000 Kč.
Rada městyse pověřuje:
 starostu zadáním úpravy původní projektové dokumentace na akci „Ledenice – retenční nádrž Hradský“ firmě VH-TRES
spol. s r. o. Č. Budějovice za cenu 72.000 Kč
+ DPH dle cenové nabídky.
Rada městyse doporučila:
 ke schválení v Zastupitelstvu městyse Ledenice navýšení příspěvku pro ZŠ, ZUŠ a
MŠ Ledenice o částku 15.892 Kč. Jedná se
o pojistné plnění škodních událostí v budovách školy v r. 2011.
Pozemky:
 Rada městyse vzala na vědomí žádost
6 vlastníků rekreačních chat ve Zborově
o schválení věcného břemene přístupu ke
studni na obecním pozemku PK 1630/1 v k.
ú. Zborov za účelem odběru vody, v případě, že by v budoucnu došlo k prodeji částí
tohoto pozemku vlastníkům chat.
 Rada městyse vzala na vědomí žádost
R. Robenhaupta o prodej části pozemku PK
1630/1 v k. ú. Zborov okolo rekreační chaty
na st. pozemku 227.
 Rada městyse postupuje obě žádosti k projednání v komisi výstavby a územního plánování a v komisi životního prostředí a
lesního hospodářství.
 K jednání komise výstavby a územního plánování přizvat místostarostu Ing. Michala
Vazače.
 Rada městyse schválila uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích
městyse Ledenice parc. č. 4628/2 a 3921/1
v ul. 5. května v k. ú. Ledenice s manželi Josefem a Ivetou Maříkovými, pro uložení
vodovodní přípojky ze soukromé studny na
pozemku Ing. Hany Burešové ke stavebnímu pozemku parc. č. 3905/1 manželů Maříkových. Budoucí věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši
7.800 Kč + DPH dle platného ceníku městyse Ledenice.
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CO VÁS ZAJÍMÁ ?
Pane starosto, v jaké fázi je výstavba kanalizace a ČOV ve Zborově?
Tato stavba se pomalu chýlí ke svému konci. Na 29. 11. je Magistrátem města České Budějovice Odborem ochrany životního prostředí
svolána závěrečná kontrolní prohlídka za účasti zástupců městyse Ledenice, budoucího provozovatele ČEVAK a. s., Povodí Vltavy Č. B. a
Správy a údržby silnic Č. B.
Pokud kontrolní prohlídka proběhne bez závažných připomínek,
bude celá stavba předána do zkušebního provozu (podrobněji článek
ČOV Zborov na str. 6). Do konce kalendářního roku musí být také celá
akce finančně vypořádána a podána zpráva poskytovateli dotace Ministerstvu zemědělství odboru vodovodů a kanalizací.
Všechny občany zajímá, kdy bude zprovozněn most v ulici
Dr. Stejskala v Ledenicích?
Dle sdělení pracovníků dodavatelské firmy EUROVIA CS a. s. by
měl být most zprovozněn do konce kalendářního roku. Přesněji, most
by měl být dán do předčasného užívání pro veškerý provoz v obou směrech, tzn. pro nákladní dopravu, osobní dopravu, tak i chodce. V tomto
termínu by měly být dokončeny i chodníky po obou stranách mostu a
osazeno veřejné osvětlení.
V zimních měsících bude následovat tzv. technologická přestávka
(most bude pro veškerou dopravu průjezdný, pozastaveny budou pouze
dokončovací práce).
V jarních měsících, jakmile to počasí dovolí, bude provedena finální
vrstva asfaltového povrchu a veškeré terénní úpravy okolo mostu.
V poslední fázi rekonstrukce bude provedeno osazení mostu sochou
sv. Jana Nepomuckého a železným křížem a při této příležitosti bude
most slavnostně otevřen. Termín a podrobné informace budou zveřejněny v Ledenickém zpravodaji.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.

jk

INFORMACE ČEVAK a. s.
Ceny vodného a stočného
Ceny vodného a stočného byly před rokem 1989 dlouhodobě drženy
na nízké úrovni. Rozdíl mezi skutečně vynaloženými provozními náklady a vodným a stočným vybraným od odběratelů dotoval stát. Dotace stát po sametové revoluci postupně odbourával, přičemž současně
výrazně zpřísňoval nároky na kvalitu pitné vody a čištění odpadních
vod. Tyto vlivy vyvolaly značný nárůst cen. Dnešní ceny vodného a
stočného odrážejí skutečně vynaložené náklady na výrobu pitné vody,
její distribuci a na odvádění a čištění odpadní vody. Stále však ve většině lokalit nejsou na takové úrovni, aby pokryly potřebné investice do
obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. To se týká zejména
menších sídel.
Jak se tvoří cena vodného a stočného?
Cena vodného a stočného se stanovuje, v souladu se zákonem o cenách a jeho prováděcími předpisy, na základě kalkulace. Do ceny mohou být zahrnuty pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk.
Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jsou poplatky státu za odběr povrchové a podzemní vody, náklady na energie, opravy vodohospodářské infrastruktury a materiál, mzdové náklady a nájemné, ze
kterého je hrazena obnova vodohospodářské infrastruktury. Odlišnost
cen v jednotlivých lokalitách je tak dána jak místními podmínkami (typ
a velikost zdroje, umístění spotřebišť nebo stupeň využití potřebných
kapacit), tak zejména mírou pokrytí investičních potřeb z nájemného.
Kdo cenu vodného a stočného stanovuje a kontroluje?
Cenu vody stanovují ve většině případů vlastníci vodohospodářské
infrastruktury (města, obce či jejich svazky, a to na základě návrhu vodárenské společnosti. Vlastníci posuzují oprávněnost návrhu a zabývají
se jeho dopady na odběratele. Ze zákona o cenách navíc vyplývá, že
cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. To ukládá vo-

dárenským společnostem řadu povinností, jak mají při tvorbě, tak následně při vyhodnocení ceny postupovat. Na dodržování určených
pravidel dohlíží kontroloři příslušných finančních ředitelství. Tvorba
ceny vodného a stočného tak podléhá několika kontrolám.
Jaký bude další vývoj cen vodného a stočného?
Mezi faktory, které zřejmě budou nejvýrazněji ovlivňovat vývoj cen
vodného a stočného v následujících letech, patří vedle oborové inflace
požadavky státu (nové poplatky nebo zvýšení stávajících, změna sazby
DPH) a požadavky vlastníků infrastruktury na nájemné. Zatímco požadavky státu zřejmě dopadnou plošně na naprostou většinu odběratelů,
budou o nové výši nájemného rozhodovat města a obce pro každou lokalitu individuálně. Obecně lze ale konstatovat, že ceny vodného a
stočného zřejmě porostou pro odběratele zejména v menších sídlech
nad hranicí obecné inflace.
Přes toto nepříznivé očekávání stále platí, že náklady na vodné a
stočné představují v rodinných rozpočtech jen zhruba jedno procento
celkových výdajů. Výrazné omezování spotřeby vody v domácnostech
již není možné očekávat, úspory je však možné hledat v jiných položkách rodinného rozpočtu. Jen pro srovnání, cena litru balené vody v obchodě se pohybuje v rozmezí od 4 do 6 korun, cena litru vody natočené
z kohoutku činí v průměru okolo 6 haléřů. Kvalita produktu je
srovnatelná, cena je k zamyšlení.
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ZE ŠKOLY…
Obědy
Mnozí z Vás si všimli nepěkně lemované cesty od školní jídelny směrem na náměstí, tu jablko, pomeranč,
rozšláplý banán, obal od sušenky nebo pohozený jogurt. Tento jev se
pravidelně objevuje od září do června každý rok. Proto došlo v poslední
době ke změně ve stylu vydávání zákusků, ovoce aj., ve školní jídelně.
Vše samozřejmě při zachování všech nutričních hodnot a nároků, které
jsou do oběda rodiči vloženy.
Všechny doplňky stravy budou vydávány tak, aby je bylo možné
zkonzumovat přímo v jídelně. Strávníci mají nárok na polévku, hlavní
chod. K tomu je pak podle norem volen doplněk vitamínový, mléčný
nebo nějaká sladkost. A tady je třeba vysvětlit, že je nutné dodržovat
normy vitamínové a mléčné, ale sladkost podléhá čistě a jenom jakémusi „přilepšení“. Dále žáci opouštějící školní jídelnu již nepodléhají
školnímu vyučování (vyjma družiny) a tudíž převládá domněnka:
„mohu si dělat, co chci“ a u leckterých pak začíná bitva s tím, co právě
mají v ruce nebo: „fuj, to jablko je kyselý“ a šup s tím na zem. Co se
týká třeba obalů od sušenek nebo banánových slupek, ten samý
problém.
Závěrem
Aby děti dostaly, na co mají nárok a byly schopné vše zkonzumovat
na místě, jak již dlouhá léta ukládá řád jídelny, upraví se jenom sortiment a styl výdeje při zachování všech výše zmiňovaných bodů. Zjednodušeně řečeno, není to tak, že bychom chtěli strávníky o něco ošidit
nebo jim něco odepřít, ve školním stravování to ani není možné.
S tímto řešením souhlasila školská rada na svém zasedání 23. 11. 2011.
Mgr. Josef Cukr, ředitel ZŠ Ledenice
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Vyhlášení příspěvků
z rozpočtu městyse na rok 2012
Příspěvky jsou účelové finanční prostředky, poskytované z rozpočtu městyse Ledenice především na podporu aktivit konaných na
území městyse Ledenice, na reprezentaci městyse Ledenice při mezinárodních akcích a republikových soutěžích pořádaných na území
ČR nebo v zahraničí a akce zaměřené na přeshraniční spolupráci.
Celková výše příspěvků na kalendářní rok 2012 bude stanovena
schváleným rozpočtem městyse Ledenice. Na poskytnutí příspěvku
není právní nárok a nemusí být poskytnut v plné výši.
Tématické určení příspěvků
1. Podpora celoroční činnosti zájmových kulturních a sportovních
spolků a sdružení.
2. Podpora jednorázových akcí.
Žádosti o příspěvky budou přijímány v podatelně městyse:
1. na celoroční činnost a na jednorázové akce budou přijímány v prvním pololetí kalendářního roku nejpozději do 31. ledna 2012.
2. na jednorázové akce konané ve druhém pololetí budou přijímány nejpozději do 29. června 2012.
Formuláře jsou k dispozici v sekretariátu starosty městyse Ledenice a na webových stránkách www.ledenice.cz (formuláře úřadu).
O výsledku posouzení žádosti budou žadatelé vyrozuměni písemně
do 30 dnů po projednání v Radě městyse. Při vyplňování příloh vyplní žadatel pouze údaje, které odpovídají příslušné akci.

Sloupek pro rodiče (a nejen pro ně)
Jak pomoci svému potomku, aby jeho školní výsledky byly
odpovídající jeho schopnostem?
podporujte myšlenku důležitosti celoživotního vzdělávání se,
hovořte i o svém dalším vzdělávání se,
je dobré, když vás vidí číst odbornou literaturu, hledat informace na
internetu či pročítat návod na obsluhu nějakého přístroje,
nemějte přehnané nároky,
projevujte aktivní zájem o to, co se ve škole učil (ne „Co jsi dnes
dostal?“, ale „O čem jste si povídali / četli? Rozuměl jsi tomu? Kde
jsi chyboval? Co ti nešlo? Proč?“),
při problémech nabídněte svou aktivní pomoc (Nemělo by to být
těžké, neboť všichni jsme přece prošli základní školou!),
zajímejte se o studijní výsledky vašeho potomka,
naučte ho pravidelné domácí přípravě (včetně písemných úkolů),
spolupracujte se školou,
monitorujte a ovlivňujte volný čas svého potomka,
vyvarujte se toho, abyste jej zklamali, či odradili, ztrácel by ve vás
důvěru
buďte spravedliví, ale zásadoví,
při problémech s cizím jazykem nezoufejte, ale buďte akční (vždyť
je více jak 20 let po „revoluci“, takže začít v kurzu či se soukromým
učitelem jste mohli již dávno – možností je spousta, protože v dnešní
době výmluva „my mu nemůžeme pomoci, protože jazyk neumíme“
je přinejmenším bezpředmětná).
Přeji hodně sil a ještě více pěkných chvil strávených se svými potomky, pokladem, který nám život nadělil.
JD

Školní projekt – Svatomartinský rohlíček

V rámci školního projektu „Zvyky a tradice“ jsme opět letos pořádali soutěž v pečení svatomartinských rohlíčků. Tento rok se do pečení
zapojili z velké většiny žáci šesté třídy a několik žáků sedmé třídy. Projekt má vždy dvě části – první teoretickou, kdy jsou žáci seznámeni s legendou o svatém Martinovi a s tím souvisejícími zvyky, které se
donedávna dodržovaly převážně na vsích. Součástí svatomartinských
oslav pak bylo právě pečení svatomartinských rohlíků – a to je druhá

Svatomartinské rohlíčky žáků 6. třídy

Sedmačky připravující rohlíčky
část projektu. Žáci připravují a pečou doma rohlíčky (tím mnohokráte
děkujeme za trpělivost a spolupráci rodičů), ty pak přinesou do školy,
část jich hodnotí mezi sebou a část pak ochutnává a uděluje body porota
sestavená z učitelů a pracovníků školy. Rohlíčky byly s různými sladkými i slanými náplněmi a všechny byly výborné. Jako vítězové byli
zvoleni všichni, kdo se do projektu zapojili, jelikož v tak nepřeberném
množství vynikajících chutí nebylo možné určit jednoho vítěze.
Tato tradice má již pevně zakotvené místo v projektovém vyučování
naší školy, a tak se můžeme opět těšit, jaké množství nepřeberných chutí nám přinese rok příští.
Mgr. Kateřina Vondrová
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„Světlo se šíří světem“
Diecézní centrum pro rodinu v Českých Budějovicích proto připravuje setkání pro rodiny, kterým zemřelo dítě. Vyrovnat se s takovou ztrátou je nesmírně
těžké.
Často zůstávají tyto rodiny osamoceny a s nejbližšími dny, hodinami i roky si nevědí rady ani ony ani lidé z jejich okolí.
Jedním z nejobtížnějších období jsou pro ně narozeniny dětí, den úmrtí,
ale pro všechny stejně jsou velice smutné vánoční svátky. Prosincovým
setkáním navazujeme na Světový den zemřelých dětí, kdy takto zasažení lidé chtějí myslet nejen na své dcery, syny, sestry, bratry, vnuky a
vnučky. Mottem tohoto dne je „Světlo se šíří světem“. Každý rok o druhé neděli v prosinci, letos už po
patnácté, rozsvěcují příbuzní i přátelé zemřelých dětí v 19 h. svíčky
v oknech. Zatímco svíčky v jedné
časové zóně uhasínají, rozsvěcují
se v dalších, takže světem probíhá
světelná vlna, která obejme celou
zemi.
Světlem se také chceme nechat
oslovit při našem setkání.
Chceme všechny bez rozdílu pozvat na bohoslužbu, při níž budeme
pamatovat nejen na naše zemřelé děti, ale především na jejich rodiny,
blízké, přátele.
Bude se konat v neděli 11. 12. 2011 v Českých Budějovicích v klášterním kostele Obětování Panny Marie ve 14 hodin a po ní nabízíme
setkání u malého občerstvení.
Při bohoslužbě bychom mohli použít fotografii vašeho zemřelého
dítěte, pokud nám ji zašlete v elektronické podobě na adresu
dcr@bcb.cz ve formátu jpeg nebo jpg do velikosti 2 MB. (Není to však
podmínkou účasti na tomto setkání a pochopitelně soubor fotografií
bude po setkání smazán).
Budeme rádi, když si s sebou přinesete svíci, jejíž plamínek můžete
pak připojit v 19 h. ke světovému dni zemřelých dětí.
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách
www.dcr.bcb.cz, s případnými dotazy a podněty se obracejte na
dcr@bcb.cz.
Alena a Pavel Poláčkovi, DCR České Budějovice

LEDENICKÁ FARNOST PŘIPRAVUJE
Ó 10. 12. Osadní svátek ve 14 h.
adorace v kostele a možnost svátosti smíření (zpověď).
Pokud máte zájem o přivezení autem nebo osobní návštěvu,
domluvte se na t. č. 731 402 980, popř. 380 420 342, 380 420 341,
vavrinec@ledenice-farnost.cz.
Ó 24. 12. Štědrý den 22.00 h.
Ó 25. 12. Slavnost Narození Páně 10.00 h.
Ó 26. 12. Sv. Štěpán 10.00 h.
Ó 31. 12. Sedmý den v oktávu Narození Páně (Silvestr) 17.30 h.
Ó 1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 10.00 h.
Tříkrálové koledování proběhne 7. a 8. 1. 2012 – prosíme nové zájemce – děti jako krále i dospělé vedoucí, kteří by doprovodili malé koledníky. Hlaste se u paní Stanislavy Králíkové nebo přímo na faře.
Aktuální informace najdete na stránkách www.farnost-ledenice.cz
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Adventní zamyšlení
k vánočnímu příběhu o sčítání
lidu a narození Ježíše Krista
TAK VYPADÁ NADĚJE
I pravil sobě císař: „Konečně jsem na to přišel. Říši mám, že pomalu nevím, kde končí a kde začíná, lidí plný Řím, o provinciích nemluvě, silnice nestačí, lodě praskají ve švech, na východě otravují
Parthové, na západě Germáni, na jihu libyjské kmeny ... Chtělo by to
další legie, další úředníky, další otroky, ale kolik a kde - a kde je
brát? Ale ten můj nápad je skvělý, sečteme je! Všechny!“
Tak vypadá naděje císařská; opírá se o fakta, o statistiky, o úřady,
o vojáky a o ty, kdo nakonec všechno odpracují. Tak se císař stává
bohem - nebo alespoň jeho sochou ...
I pravil sobě prokurátor: „Jemu se to řekne: sečteme je. Ale kdo
to všechno oddře? No přece já. Vždycky jsem to nakonec já, kdo
musí všechno oddřít. Úředníky mám líné a neschopné, vojáci jsou
hloupí a ti děsní Judejci se pořád bouří ... Ale já jim zatnu tipec. Poradím se s místními hlavouny - však se jim pode mnou nevede špatně. Určitě na něco přijdou - a císař si mne třeba konečně všimne a dá
mi postavení, které skutečně odpovídá mým schopnostem.“
Tak vypadá naděje římského prokurátora: opírá se o jistotu vlastních schopností a konexí. Tak se prokurátor stává slavným - a třeba
jednou jeden z nich vstoupí i do kréda ...
Co sobě pravili členové velerady, nevíme. Snad si vzpomněli,
jak si po celé generace jejich otcové i praotcové znovu a znovu opakovali velkou násobilku dvanácti kmenů, jejich větví, rodů, rodin, tu
úžasnou dějepravu otců a synů, dědů a vnuků, vždyť do ní byla ukryta jejich naděje, jejich příští král, jejich věčná vláda po boku hrozného a přísného Hospodina, který jim jednou položí celý svět k nohám.
Už aby to bylo.
Tak vypadá naděje, která si je jista sama sebou a svým vlastním
učením. Tak se člověk stává učením, zákonem, normou - nebo
alespoň tlustospisem ...
Ale prostý obchodník nemá čas něco si říkat, něco sobě pravit.
Takových lidí sem táhne, a všichni by chtěli někde přespat, budou
jistě potřebovat chléb, vodu, zeleninu, pokrývky, oheň, lůžko, střechu nad hlavou, otop, slámu, píci pro zvířata ... a nějaký ten džbánek
se jim po cestě třeba rozbil, taky ten plášť už nese vážné stopy pouštních trnitých křovisek, koni upadla podkova a na sedle se přetrhl ten
nejdůležitější řemínek ... ale všechno máme, přijďte, posloužíme,
dodáme, prodáme, opravíme, nakrmíme, napojíme, zaplatíte…
Tak vypadá naděje, která umí počítat, která večer co večer zlatě
cinká v truhle, která se zakopává pod hrušeň nebo do sklepa, která se
bojí zlodějů a konce turistické sezony. Tak se člověk stává bohatým
- až dokud mu někdo ten jeho krásný poklad neukradne, až dokud
mu kov nezrezne, nádoby se nerozbijí a látky nesežerou moli.
A prostý lid? Ale prosím vás, jakápak tam turistika, to jen páni si
cosi vymysleli a našinec aby se trmácel v zimě po horách kamsi ke
všem čertům, taky jsme mohli pocházet z nějaké bližší vesnice ...
Těch peněz co to cestování stojí ... No, ale už tam budeme, jen ještě
sehnat nějaké teplé místečko někde v hospodě, alespoň na dvorku,
aby tam bylo alespoň závětří a ohniště, něco si uvaříme a pak si
schrupnem ...
Tak vypadá naděje těch, na které si každý otevře hubu, každý je
někam žene, něco po nich chce, jednou jsou to daně, jindy další formulář, jednou z toho kouká vojenská služba, jindy nudné veřejně
prospěšné práce - dejte nám s tím pokoj, dáme si něco do žaludku,
něčím to spláchnem - škoda, že ještě nevynalezli televizi.
Jen pastýři se nikam nehonili, na nic neaspirovali, prostě si dělali
svou práci, bez řečí a bez zbytečných myšlenek, co se má stát, to se
stane, kdyby přišel vlk, tak s tím budeme něco dělat, když přijde lev,
bude to horší. .. A tak v době, kdy jedni doufali ve světovládu, jiní
v plné truhly a další v plná břicha, jen pastýři otevřeli oči a spatřili
rozzářené nebe, rozjásané anděly a naději Izraele. Naději celého
světa. Naději nás všech. I mou naději.
Převzato z Živé rodiny od V. Koronthályho
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Stavba kanalizace a ČOV Zborov
Stavba kanalizace a ČOV Zborov se chýlí ke svému konci. Je dokončena realizace všech kanalizačních sběračů a kanalizačních objektů,
technologicky jsou vystrojeny objekty čerpací stanice a samotné čistírny
odpadních vod. V této fázi připravuje dodavatel stavby, firma Zvánovec
a. s., veškeré podklady, které jsou vyžadovány pro zahájení zkušebního
provozu čistírny odpadních vod. Toto povolení vydá příslušný vodoprávní úřad. Teprve tehdy bude možné začít s napojováním jednotlivých
splaškových kanalizačních přípojek na splaškovou kanalizaci. Každý
vlastník napojované nemovitosti znovu obdržel pokyny pro připojení i
s termínem konečného napojení datovaného do 30. dubna 2012.
Práce ale budou ještě nadále pokračovat. Budou odkrývány a obnovovány zakryté uliční vpusti a šachty, budou dosypávány krajnice nově
položených asfaltových povrchů komunikací, obnovovány zasypané
dešťové stoky, dojde k opravám vytypovaných stávajících kanalizačních sběračů. Mělo by být také dokončeno pročištění kanalizace a její
následný kamerový průzkum. Cílem je dokončit komplet celou stavbu
tak, aby byla koncem roku připravena ke kolaudaci. Doufejme, že
přívětivé počasí vydrží a vše se stihne podle plánu.
Ing. Michal Vazač, místostarosta městyse Ledenice

KRONIKA ŽIVOTA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V měsíci prosinci oslaví své jubileum:

22. listopadu proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků do života. Malé slavnosti se zúčastnilo 8 miminek se svými nejbližšími.
Nové občánky přivítala zastupitelka Bc. Jaroslava Žaludová spolu s matrikářkou Janou
Havlovou. Vystoupení žáků ZUŠ Ledenice připravila paní učitelka Jitka Dudová.

75 let
Josef Kohout
80 let
Karel Pokorný
Jan Mouzek
Marie Mejtová
81 let
František Doubrava
Jaroslav Franěk
83 let
Miloslav Boček
Marie Farabauerová
84 let
Antonín Bukovský
92 let
Marie Kolářová

zleva: Adam Gunar Ledenice, Josef Šimčík Ledenice, Vojtěch Viktora Zaliny,
Adam Petik Ledenice, Eliška a Gabriela Klečkovy Zborov, Marcela Čechová Ledenice,
Monika Pařízková Ledenice

Žádáme jubilanty, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Kronika života, aby svůj
požadavek sdělili osobně na Úřad městyse Ledenice nebo telefonicky na tel. č.
387 995 437, 606 443 518, případně
e-mailem na kultura@ledenice.cz.
Děkujeme
redakce
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Annou Nováčkovou
z Ledenic, zemřela dne 27. 10.
ve věku 85 let.
t s paní Jiřinou Pobříslovou z Ledenic,
zemřela dne 14. 11. ve věku 88 let.
t s panem Ladislavem Pomije
z Ohrazení, zemřel dne 14. 11.
ve věku 82 let.

Obnova křížku ve Zborově
Městys Ledenice nechal před několika lety zpracovat inventurní soupis svatých křížů ve svých katastrech. Při této příležitosti
se zjistilo, že nějaké křížky chybí. Ty, které zůstaly, byly zrenovovány. Bohužel i v katastru osady Zborov nějaké křížky zmizely. Jsem rád, že se nám podařilo jeden z těchto chybějících křížů
obnovit. Jedná se o křížek umístěný v remízku u původní cesty
mezi Zborovem a Srubcem, cca 150 m od nově vybudovaného
vodojemu. Z původního objektu zbyl jen rozlámaný kámen a torzo kmene jeřábu obecného, který u něj od nepaměti stál.
Nový kříž daroval zborovský rodák - pan Václav Bumba.
Osazení provedli pracovníci údržby městyse. Zbývá už jen vysadit nový jeřáb a bohulibá práce bude dokončena.
V jarních měsících příštího roku chceme obnovit další zaniklý
kříž, tentokrát u odbočky na „Vojdlesy“ u dvou lip. I tento křížek
máme přislíbený od rodiny pana Bumby. Rád bych touto cestou poděkoval jednak dárci a jednak všem, kteří se na této záslužné práci
podíleli.
Ing. Michal Vazač, místostarosta městyse Ledenice
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
Naše ZO zajistila týdenní pobyt v květnu 2012
na Slovensku v Podhajské
Toto termální koupaliště má jedinečnou horkou a mineralizovanou
vodu, která je svým složením podobná vodě v Mrtvém moři. Léčivě působí na lidi s průduškovým onemocněním, chorobami horních cest dýchacích. Vyskytuje se v ní prvek lithium, který pomáhá při léčbě dny,
jsou tu jodidy na stimulaci štítné žlázy, nachází se zde fosforečnany a
vápník, působící na doléčení zlomenin,dobře působí na revmatismus,
cévní a kloubové onemocnění přetrvávající bolesti páteře, osteoporozu,
artrózu a artitidu. Sírany pomáhají při léčbě ekzemových onemocnění.
Při hromadném koupání nevzniká žádné možné onemocnění nebo plísně, jelikož složení vody nedovoluje jejich množení. Lidem, kteří chtějí
navštívit koupaliště za účelem léčení se doporučují jarní, podzimní a
zimní měsíce.
Informace pro zájemce o tento pobyt:
Termín 19. 5.-26. 5. 2012; cena zájezdu 4.600 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve 2, 3, 4 lůž. pokojích,
snídaně formou švédských stolů, permanentky do bazénů, poplatek
OÚ, jednodenní zájezd do Štúrova.
Ubytování je v pensionu Quatro (350 m od koupaliště), pokoje se sprchou a WC, české televizní programy.
Záloha na zájezd činí 2.000 Kč od každého účastníka, bude se vybírat
do konce ledna, dle možnosti i celou částku. Je nutno nahlásit číslo OP,
příp. ZTP.
Přihlášení obdrží konkrétní info do konce února.
Konkrétní dotazy zodpoví paní Himlová na tel. č. 724 771 343, 725 388 592.
Zájemci se již mohou hlásit u paní Koktové nebo paní Havelové.
Jelikož se blíží doba svátků vánočních, přeji všem členům, občanům a rodinám klidné prožití svátků a do nového roku 2012 hlavně
zdraví, pohodu a snadné překonání všech nesnází, které nás v nadcházejícím roce čekají.
Jarmila Himlová, předsedkyně

LEDENICKÉ CMUNDOVÁNÍ
článek ,,Máme to za sebou“
Je pravda, když autor článku připustil, že se objevilo i pár nedostatků.
Trochu totiž popletl jména vítězů, správně je Jiří Machutka a Tomáš
Kruba. Ale to by nám skutečně až tak nevadilo.
Proč píši tento článek?
Rádi bychom zdůraznili, že ač nemáme trvalý pobyt v Ledenicích,
přesto jsme zde velice rádi a trávíme zde velkou část svého volného
času v chatařské oblasti Zdržek I. Vážíme si toho, že máme mezi občany městyse Ledenic také mnoho přátel a že poznáváme stále nové dobré
lidi.
Na závěr ještě pochvala a poděkování Úřadu městyse a všem organizacím za pořádání takovýchto veselých společenských akcí, které
zpříjemní život nejen občanům, ale i návštěvníkům Ledenic.
Jiří Machutka
Redakce se pánům Machutkovi a Krubovi velmi omlouvá za chybné
uvedení jejich jmen.

Klub lodních modelářů (KLoM)
děkuje všem svým příznivcům a sponzorům za jejich
náklonnost a podporování dětí v této činnosti.
Přejeme všem pěkný advent, pohodové Vánoce,
dobré zdraví a úspěšný rok 2012.
Za KLoM Ledenice, Jiří Hinterhölz
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Komunitní škola
Ledenice
Zanedlouho zaklepou na dveře Vánoce a s nimi spousta povinností,
shonu a výmýšlení dárků našim blízkým. Nejlepší je, když víme, co si
přejí, v takové situaci je to daleko jednodušší. Nejčastěji, i když to nemusí být pravidlem, vše obstarává manželka, matka či babička, aby vše
proběhlo co nejlépe, v klidu a s rozzářenýma očima našich blízkých.
A co si vlastně přejeme my ženy? Určitě by nás potěšilo něco, co by
bylo jen pro nás a ne další přístroj do kuchyně či jinam do domácnosti.
Něco na sebe, pro naše tělo, pro naši duši, pro náš hezký pocit z krásy,
elegance, smyslnosti, nebo takový dárek, díky kterému si dobijeme
energii pro každodenní shon.
Díky úspěšnosti tanečního kurzu, který se chýlí k závěrečnému večírku dne 2. prosince, připravuje Komunitní škola Ledenice ve spolupráci s tanečními mistry Radkem Vondřejcem a Janou Bednářovou od
6. ledna nového roku další taneční kurzy:
TANEČNÍ A POHYBOVÉ KURZY PRO SÓLO ŽENY
Chodily jste na zumbu, ale přílišné tempo, které patří spíše ke sportu
než k tanci a ztráta elegance, Vás odrazuje?
Zde najdete standardní a latinskoamerické tance, nikoliv zumbu, která
vznikla jako bezprizorní napodobenina latinskoamerických tanců.
U zumby jde o záležitost vhodnou do tělocvičny, nikoliv na taneční
parket!
NE VŠE, CO SE JAKO TANEC TVÁŘÍ, TANCEM OPRAVDU JE!!!
LATINSKO AMERICKÉ TANCE PRO SÓLO ŽENY jsou určeny pro ženy, které chtějí navštěvovat taneční hodiny a nemají či nechtějí mít k sobě protějšek. Kurzy jsou zaměřeny na protahování těla
(strečink), lehká posilovací cvičení, nácvik techniky, figur a jednodušších choreografií latinskoamerických tanců přizpůsobených pro sólo
tanec (jive, cha-cha, samba, rumba, paso doble)
Cena kurzu je 1550 Kč a skládá se z osmi lekcí (2x 45 minut).
Přihlášky prosím zasílejte do 20. prosince na ks.ledenice@seznam.cz
nebo telefonicky na číslo 606 023 120.
Karla Herdová, Koordinátor Komunitní školy Ledenice

Krásné a požehnané Vánoce plné radosti a pohody
přejí všem svým spoluobčanům
ledeničtí baráčníci

Vážení a milí,
Občanské sdružení Próza a poezie – Centrum volného času, které
vyučuje kroužky a kurzy pro děti již u Vás v Ledenicích, nabízí zájmové útvary, na které jsou přihlášené některé děti, ale z důvodu malého zájmu zatím nejsou otevřené. Nabízíme pro Vás ještě jednu
možnost, dohlásit svou ratolest do nějakého kroužku:
1. Výtvarně-tvořivý
2. Angličtina
3. Novinářský
4. Dramatický
5. Sportovní a Rope-skipping
Všechny kroužky jsou určené pro děti ve věku od 1.–9. třídy. Výuka kroužků začne od ledna 2012 v prostorách ZŠ a MŠ Ledenice.
Dále nabízíme kroužky pro malé děti:
1. Mini Angličtina
2. Logopedická prevence – práce s logopedickým asistentem, který
je pod supervizí klinické logopedky.
3. Tanečky pro neposedné dětičky
Kroužky pro školkové děti je možné navštěvovat od tří let.
Cena všech kroužků na II. pololetí je stanovena na 600 Kč.
Informace lze získat na telefonním čísle 721 757 781.

8

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

prosinec 2011

Uplynulo 140 let od narození
Františka Jana Kroihera
Jednou z nejvýznamnějších osobností spojenou s ledenickou historií je František Jan
Kroiher. Jeho životní a profesní osudy jsou
nesmírně zajímavé a snadno by se z nich dala
napsat objemná kniha. Tolik místa mu na
stránkách Ledenického zpravodaje samozřejmě věnovat nemůžeme, proto spíše heslovitou
formou připomeneme jen to nejdůležitější.
F. J. Kroiher se narodil 2. prosince 1871
v osadě Rojšín pod severním svahem hory
Kleť jako nejstarší potomek ze sedmi dětí nezámožného sedláka. Často se ovšem jako jeho
rodiště uvádějí Ledenice, což je údaj chybný,
způsobený snad tím, že u nás prožil závěrečnou polovinu svého života.
Absolvoval obecnou školu v Brlohu, potom Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích a nakonec v letech 1889–1894 kněžský
seminář tamtéž. Jako kaplan působil v Blatné
na Strakonicku (1894–1896) a v Borovanech
(1896–1914). Odtud odešel do Ledenic
(1914–1948), kde byl jmenován farářem (od
roku 1916 děkanem).
Již za studií se u něho projevil sklon
k vlastenectví, vypracoval si vřelý vztah
k českému národu, jeho historii a sociálním
otázkám. To jej přivedlo do Národní jednoty
pošumavské, spolku podporujícího český živel na česko-německém pomezí, odkud pocházel. Na četných veřejných výstupech se rodilo
Kroiherovo řečnické umění, kterým se za první
republiky stane proslulým. Zároveň se dostal
k práci družstevnické. V roce 1900 založil a
jako pokladník vedl spořitelní spolek Kampeličku v Borovanech a o rok později podnítil
vznik stejného družstva v Ledenicích, jemuž
v letech 1919–1945 předsedal. Výrazně se angažoval také ve výborech centrálních druž-

Okno v ledenickém kostele darované farníky
ke Kroiherovým šedesátinám

stevních a peněžních organizacích (např.
Agrární banka, Ústřední jednota hospodářských družstev, Zemědělská záložna a další).
Vedle aktivní činnosti v národohospodářské oblasti se F. J. Kroiher věnoval práci na
půdě duchovní. Příslušel mezi výrazné členy
Katolické moderny, kteří od konce 19. století
usilovali o reformy v římskokatolické církvi
a byli sdruženi v Jednotě katolického duchovenstva existující v letech 1902–1907 a
1918–1921. Kroiher v ní zastával post jednatele a předsedy. Zejména po roce 1918 a vzniku samostatného Československa musel řešit
nelehké úkoly spojené s odlukami církve od
státu a od Habsburské monarchie. Byl jedním
ze čtyř delegátů, kteří reformní požadavky
českého kněžstva jeli v červnu 1919 přednést
k papeži Benediktu XV. do Vatikánu (mise nebyla úspěšná). Na domácí scéně vedl dlouhá
jednání s dvěma proudy – konzervativním a
radikálním, ze kterého nakonec vznikla Církev československá (od roku 1971 husitská).
Někteří Kroiherovi přívrženci horovali v roce
1919 za jeho zvolení na uvolněné místo pražského arcibiskupa a v roce 1920 na místo českobudějovického biskupa. V roce 1937 mu
budějovická katedrální kapitula udělila titul
čestného kanovníka.
Rozsáhlé aktivity přivedly F. J. Kroihera
také do politického světa. Už v polovině roku
1918 se stal členem Národního výboru, který
se v listopadu přetvořil v jednokomorové tzv.
revoluční Národní shromáždění a v roce 1920
se rozpadlo na Poslaneckou sněmovnu a Senát. Ledenický děkan pokračoval jako senátor
Agrární strany, a to až do roku 1938, kdy jeho
partaj zanikla. Během tohoto působení intenzivně hájil zájmy jihočeských zemědělců a zasedal v několika senátních výborech (zastával
např. post místopředsedy rozpočtového výboru). K agrarismu inklinoval už na počátku
20. století a patřil k blízkým spolupracovníkům
stranického vedení. S předsedou Antonínem
Švehlou jej pojily i stejné záliby a přátelství, a i
proto Kroiher v roce 1933 vedl pohřební kondukt zemřelého oblíbeného státníka a jednoho
z tzv. mužů 28. října. Za své členství v Agrární
straně (nejoblíbenější a nejúspěšnější strana
první republiky), a nikoli v některé z katolických stran, byl často církví kritizován.
Veškerá výše zmíněná Kroiherova práce
úzce souvisí s jeho časopiseckými články, fejetony, polemikami, úvahami a glosami,
v nichž se mistrně vyjadřoval k danému problému. Ve třicátých letech vyšly tiskem dvě
sborníkové knihy s názvem Články a úvahy
Frant. Jana Kroihera, které obsahují výbor
z jeho publicistických výtvorů. Součástí jsou
také přepisy proslovů, protože i těmi si získal
mnoho příznivců na nesčetných schůzích, setkáních či kázáních. Všeobecně platil za vynikajícího, pohotového a vtipného řečníka. Jeho
humorné rozhovory obsahuje drobná knížečka
Šťovíček. I v dnešní době jsou některé Kroiherovy závěry velmi aktuální.

Portrét Františka Jana Kroihera z roku 1931
od malíře Otto Petterse
Vedle řady činů, ve kterých projevil štědré
srdce mecenáše, si zmínku zaslouží podpora
českého kněžského semináře Nepomucenium
v Římě a kněžského semináře v Budějovicích,
zásluhy o postavení kostela v pohraničních
Českých Velenicích a dalších drobných kaplí
na jihu Čech, zcela ojedinělá byla koupě borovanské fary od Schwarzenbergů v roce 1929,
kterou následně věnoval církvi. Jeho štědrost
však pocítila řada dalších institucí i ústavů a
samozřejmě rovněž Ledenice a jejich obyvatelé. Nejen že daroval množství předmětů do
kostela (které nejednou získal od spřáteleného
umělce), také finančně a materiálně podporoval školu, knihovnu či dobrovolné hasiče,
v době první světové války nebo při neúrodě
opatřoval lidem potraviny a jako člen Okrašlovacího spolku např. navrhl řadu stavebních a
terénních úprav (dláždění ulic, výsadba stromů atd.). Ledeničtí občané, vědomi si jeho významu, všeobecné oblíbenosti a zásluh pro
městečko, jej na oplátku poctili řadou uznání.
V roce 1931 bylo u příležitosti Kroiherových
šedesátin pojmenováno prostranství před radnicí „Náměstí senátora Kroihera“, jako dar od
zdejších farníků dostal rozměrné malované
okno vsazené do jižní zdi kostela. V roce 1938
se stal čestným občanem Ledenic.
Výčet Kroiherových aktivit a zájmů je
skutečně obdivuhodný a to jsme ani zdaleka
neuvedly všechny (výuka náboženství, předsednictví v místní školní radě, člen finanční
komise při obecním úřadu, četba, řezbářství,
výtvarné umění, zvířata). Od poloviny třicátých let musel svou činnost poněkud omezit
kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Zemřel 17. června 1948 v Ledenicích, kde byl o
dva dny později také pohřben. Jeho hrob (dnes
pouze prostý litinový kříž) nacházející se za
kostelem sv. Vavřince byl v roce 2004 důstojně opraven. Přestože se názory na jeho osobu
a působení mohou různit a byly rozličné již za
jeho života, zůstává František Jan Kroiher mimořádnou osobností.
Mgr. Jiří Cukr
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Podzim v osadách
Zalinské dýňování
Podzimní prázdniny jsme letos dětem zpestřili novou originální
akcí s názvem „Zalinské dýňování“.
Začali jsme ve středu odpoledne pouštěním celé plejády draků různých tvarů a barev. Foukal silný vítr, takže draci létali vysoko, pouštěly
děti, ale i jejich rodiče a na závěr byli všichni odměněni sladkou tečkou.
Následující den děti opět společně s rodiči dlabaly a vyřezávaly
dýně všech tvarů a velikostí, takže vznikla skutečně mistrovská díla.
Některé dýně se smály, jiné mračily, další připomínaly upíry atd. Po
úpravě dýní velkých, zdobily děti malé okrasné dýničky, šípky, žaludy,
listy a sušenými kytičkami, z čehož vznikly veselé dýňové obličeje,
kterými pak děti vyzdobily okolí hasičské klubovny. Tuto výzdobu ještě doplnily vlastnoručně navlékanou girlandou z listí. Velké dýně zase
rozmístily na dětské hřiště a zapálily v nich svíčky.
Mezitím všem vyhládlo, proto přišel na řadu táborák a pečené
buřtíky.
Po setmění ještě děti prošly stezku odvahy a za statečnost byly odměněny sladkostmi.
V pátek večer rodiče s dětmi uctili státní svátek lampionovým průvodem v naprosté tmě (bylo zhasnuto veřejné osvětlení) a poté znovu
zapálili svíčky ve svých dýních. Sladké překvapení čekalo na každého
účastníka průvodu.
Na příští ročník „Zalinského dýňování“ plánujeme mimo jiné i soutěž o největší vypěstovanou dýni.
Jisté je, že jsme touto akcí dětem nejen zpříjemnili prázdniny, ale že
se nám společně podařilo rozsvítit šedivé a nevlídné podzimní dny.
Markéta Viktorová
Ohrazení
29. 10. se v 15 h. sešly na hřišti v Ohrazení děti s rodiči na každoroční podzimní pouštění draků a dlabání halloweenských dýní. Vítr si
s námi zahrával, ale nakonec se zadařilo a draci vzlétli. Zato při dlabání
si užili všichni dost legrace. Některé dýně měly dost strašidelný výraz a
po zapálení svíček z nich šel až strach.
Poté se každý rád zahřál u ohýnku a děti se rozcházely v podvečerních hodinách.
Těšíme se na příští rok.
Osadní výbor Ohrazení

Zaliny

Ohrazení

V rámci „Půlhodinky s kronikářem“
představí Jiří Cukr ledenického děkana, reformátora,
senátora, družstevníka, publicistu a mecenáše

Františka Jana Kroihera
a zároveň rád uvítá pamětníky, kteří budou ochotni
zavzpomínat na tuto mimořádnou osobnost.

Přijďte ve čtvrtek 5. ledna 2012 v 17.15 hod.
do Místní knihovny Ledenice

Program na prosinec
¢ Keramika
(vede Zdeňka Hlaváčová)
pondělí 16-16.45 h. 17-17.45 h.
večerní 19-21 h. 1x za 14 dní
Cena: dětská 700 Kč pololetí, večerní keramika 90 Kč
¢ Pohybové hrátky od 3-6 let a logopedie
(vede Miluška Ochozková)
pátek 15-16 hod. v klubovně loutkařů v kině Ledenice
Šárka Kříhová

Strašidelná
stezka
Dne 30. 10. se konala
Podzimní stezka s hodným
strašidýlkem Felixem u Horní Jámy. Děti se pomocí
lampionku vydaly na stezku
odvahy. Zúčastnilo se asi
30 dětí. Na jednotlivých stanovištích byla strašidla, která za splněný úkol dětem
dávala jednotlivé útržky
puzzlů. V cíli děti útržky
puzzlů daly dohromady a
vyšlo jim strašidýlko. Za
splnění všech úkolů dostávaly děti diplom za statečnost a
odměny přímo od Felixe!
Pak se všichni přesunuli k ohni a opékali si buřty nebo brambory.
Velmi děkujeme starostovi panu Fraňkovi za finanční příspěvek na
akci. Dále ČEZ a hračkárně Malý princ za reklamní předměty.
Za RC Ledňáček Šárka Kříhová
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SHARKS CHEERLEADERS LEDENICE
BODOVALY V PRAZE NA SPIRIT CHERR CUPU
Letošní spirit cup se konal 12. 11. 2011
v Praze. Jde o celodenní akci, kdy v 8 h. ráno
začínají postupová předkola do vybraných kategorií. Od 12.00 h. začíná oficiální zahájení
soutěže a po 20.00 h. se konečně dozvídáme
celkové výsledky a vyhlášení nejlepších týmů.
Soutěž je rozdělena do několika kategorií, které se skládají z gymnastických, akrobatických
a tanečních částí. V letošním roce bylo přihlášeno přes pět set dětí a 25 týmů. Sharks se
zúčastnily čtyř kategorií ve kterých uspěly a
přivezly si tak 18. místo v kategorii double
synchro dance junior, 5. místo v kategorii Theme cheer show, 3. místo v kategorii double
synchro dance peewees a 2. místo v kategorii
pom pon dance team. Tímto se Sharks zařadily mezi nejlepších 10 týmů cheerlidingu v ČR
a čeká je velmi náročná příprava na mistrovství ČR, které se bude konat v květnu 2012.

Krátce o Cheerleadingu:
cheerleading (roztleskávání) je sport, který
vznikl v roce 1898 v USA, Minnesotě. Jeho
součástí jsou pyramidy a stunty (jednoduché
pyramidy), akrobacie, speciální skoky, tance
různých stylů a pokřiky. V České republice se
první cheer týmy objevily začátkem devadesátých let, v současné době jich je okolo čtyřiceti
a stále jich přibývá. Česká asociace cheerlea-

ders každoročně pořádá dvě soutěže – Mistrovství České republiky v cheerleadingu a
Spirit Cheer Cup. Existuje také výběrový Národní reprezentační tým ČR, který se účastní
soutěží na evropské úrovni.
Celosvětově je cheerleading momentálně
jedním z nejrychleji se rozvíjejících sportů.
Součástí soutěží jsou všestranné i čistě taneční
kategorie (jazz, hip hop, pom dance/freestyle).

Slavoj Ledenice oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Je dobojováno. Včetně jarního předehrávaného kola
máme odehráno čtrnáct zápasů s touto bilancí.
Podařilo se nám čtyřikrát vyhrát, tři zápasy skončily dělbou bodů a v sedmi případech jsme odevzdali
soupeři body všechny. Znamená to, že přezimujeme na
12. místě s 15 body a skóre 26:31. Je to o pět bodů více než
po loňském podzimu, přesto bude nutné kádr posílit a pořádně
potrénovat, abychom se mohli i v příští sezóně prát o body v I. B třídě. Posílení kádru je věcí činovníků oddílu, kteří už mají některé hráče
v hledáčku. S některými jsme i v kontaktu a domlouváme jejich příchod
do Ledenic. Když mluvím o posilách, je nutné mít finance a těch není
nikdy dost. Proto si nesmírně vážíme všech sponzorů, kteří se podílejí
na chodu oddílu kopané, a touto cestou jim děkujeme. Pevně věřím, že
budou nejen náš oddíl, ale i celou TJ Slavoj podporovat i v příštím roce.

Cheerleadingu se věnují děti někdy již od
3 let, lze ale začít i mnohem později. Navzdory u nás zažitému stereotypu o „roztleskávačkách“ – dívkách, je tento sport ve světě čím
dál tím více oblíbený i mezi muži. Na soutěžích se tak začínají již i v Evropě prosazovat
tzv. Co-ed, tedy smíšené kategorie vedle Allgirl – čistě dívčích kategorií.
Veronika Pokorná

Tak si stojí A mužstvo. Druhým rokem kope IV. třídu náš rezervní tým, který se krčí na posledním místě s jedinou výhrou,
dvěma remízami a osmi prohrami s 5 body a skóre 9:32. Výsledky jsou takové, jaké jsou, ale je před námi zimní příprava a jarní klání určitě nějaké body přinesou.
Radost nám však přináší naši mladí. Máme tři mládežnické oddíly a nevedou si vůbec špatně. Mladší přípravka je
na pátém místě se čtyřmi výhrami a stejným počtem proher,
skóre 52:52 a 12 bodů. Starší přípravka je sedmá, když dokázala soupeře šestkrát porazit, jednou remízovat a pětkrát na soupeře nestačila. Skóre 56:79 a 19 bodů. Nejvyšší soutěž hrají naši
mladší žáci, kteří zatím na body nedosáhli, ale jejich zápal do hry určitě
na jaře body přinese.
Závěrem bych chtěl jménem všech hráčů, funkcionářů a trenérů popřát všem fanouškům a sponzorům, a nejen jim, ale i všem občanům
Ledenic příjemné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška a hodně
zdraví a nejen sportovních úspěchů v roce 2012.
Zdeněk Vitoušek
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Fotbal ve Zborově
29. 10. 2011 Srubec ,,B“ - Zborov 1:1
V předposledním kole jsme navštívili naše
sousedy na Srubci, vedoucí tým naší pralesní
ligy. První poločas jsme zvládli lépe a 2 minuty před jeho koncem jsme se po pěkné kombinační akci a spolupráci útočníků dostali do
jednobrankového vedení. Byl to z naší strany
opět dobře zahraný poločas, ve kterém jsme
měli i několik šancí ke vstřelení gólu.
Druhý poločas domácí přeskupili síly a přitlačili nás k našemu velkému vápnu, kde jsme
se úspěšně bránili, až do doby, než došlo ke
zbytečné ztrátě míče. Soupeř rychle přenesl
hru z jedné strany na druhou až na hranici velkého vápna, kde čekal nepokrytý domácí hráč,
který ještě přešel přes našeho hráče a z rohu
malého vápna vyrovnal. Škoda, ještě jsme
mohli před koncem strhnout výhru na naší
stranu, když naše dvě šance zůstaly nevyužity.
Bod z horké srubecké půdy je dost dobrý.
Vše od postranní čáry komentuje trenér TJ
Zborov J. Blažek.
5. 11. 2011 Zborov - Lipí 3:3
V posledním podzimním kole jsme přivítali v naší Pig aréně nového lídra soutěže, celek
Lipí. Začátek utkání nám hosté ukázali, proč
jsou vedoucím celkem pralesní ligy. Moc nám
míč nepůjčili, a svůj 10 minutový tlak ukončili
100% šancí, kterou však neproměnili. My
jsme se pomalu vzpamatovávali a dostávali do
hry. Začali jsme ohrožovat i branku hostů, napadat hru obránců a z takového jednoho ataku

ve vápně hostů jsme získali míč a následný
faul (kosa obránce) byl potrestán penaltou. Po
neochotě některých hráčů jít kopat pokutový
kop (i když před zápasem byli siláci), se penalty ujal náš osvědčený exekutor a proměnil ji ve
vedoucí gól. Do poločasu jsme ještě měli
několik dobrých šancí, žádnou jsme již
neproměnili, ale hosty jsme k ničemu také
nepustili.
Do druhého poločasu hosté nastoupili
s úmyslem odvézt si co nejvíce bodů, hru přitvrdili a více napadali. Asi v desáté minutě bohužel z takového jednoho nenápadného centru
si dal náš obránce hlavou vlastní gól. Hosté
povzbuzeni vyrovnáním ožili a atakování našich hráčů se jim též vyplatilo. Při jedné takové situaci po malé domů a následným
váhavým odkopem se podařilo tento odkop
zablokovat a poté nebyl problém proměnit
šanci ve vedoucí gól hostů. Hosté začali hrát
hodně nečistě a opět se jim to nevyplatilo. Po
strašlivém faulu v šestnáctce byli potrestání
penaltou a vyloučením hráče.
Vyrovnali jsme na 2:2. V nervózním utkání
plném faulů jsme asi deset minut před koncem
dostali z trestného kopu 25 metrů od branky
nešťastný gól na 3:2. V tu chvíli to vypadalo na
KO, ale asi 2 minuty před koncem, po centru
na kraj vápna a následné přihrávce na malé
vápno, se nám podařilo vyrovnat na určitě zasloužených 3:3.
Jiří Holeček

TJ Sokol Ledenice zve příznivce badmintonu na

Otevřený silvestrovský
badmintonový turnaj
pátek 30. 12., sokolovna Ledenice od 13 h.
Zúčastnit se může kdokoliv, kdo se trefí do míčku, jedinou podmínkou účasti
jsou dvojice rodič (teta, strýc, starší sourozenec) + dítě.

Denis Cmunt, žák 9. třídy ZŠ Ledenice, uspěl
17. listopadu na krajském přeboru v karate.
V disciplině kumite vybojoval ve své kategorii
první místo. Denisovi gratulujeme a přejeme
mu hodně úspěchů i v další soutěži, kterou
bude ve dnech 3.-4. 12. Mistrovství republiky
v Ústí nad Labem.

Jan Žáček:
Hory Novohradské
Počátkem října se nám podařilo zajistit
druhé vydání útlé brožury, ve které Jan Žáček
popisuje své dvoudenní putování Novohradskými horami v roce 1910.
Tehdy učitel borovanské školy a velký
vlastenec a milovník našeho regionu se vydal
na putování nejprve vlakem do Byňova, pak
dostavníkem do Nových Hradů, přes Terčino
údolí a Cuknštejn do Stropnice, Dobré Vody
a Hojné Vody až do Černého Údolí, kde přenocoval. Po přenocování v místním hostinci
pokračoval přes Benešov nad Černou a Slepičí hory až do Kaplice a po návštěvě hradu Pořešín se z kaplického nádraží vracel do
Borovan.
Ve své době Jan Žáček psal četná vlastenecká pojednání o historických událostech
regionu, ve kterém žil. Jeho útlá knížka obsahuje četné dobové postřehy a zajímavosti,
které snad i soudobého čtenáře, milovníka
Novohradských hor, potěší.
Věrný opis prvního vydání je doplněn
úvodním slovem borovanského kronikáře
pana Františka Kadlece, který se svým soustavným připomínáním a urgencemi o vydání
publikace zasloužil. Publikaci vydala MAS
Sdružení Růže ve vlastním nákladu a vedle
propagace regionu bude sloužit snad i jako
podklad k putování ve šlépějích Jana Žáčka,
které chceme v příštím roce koncem května
zorganizovat a podstoupit. Poutníci obdrží
publikaci o 48 stranách zdarma, ostatní si ji
mohou zakoupit v informačních centrech
regionu a v sekretariátu MAS v Borovanech za
30 Kč.

prosinec 2011
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ POŘADY
Ó Mikulášský koncert žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice
pátek 2. 12.,
Divadelní sál Ledenice,
začátek v 17 h.
Ó Čertovská zábava
sobota 3. 12., sál U Králů, začátek ve 20 h.
hrát se budou české hity, oldies a další
vstupné 80 Kč
pořádá TJ Slavoj Ledenice
Ó Adventní prodejní výstava RC Ledňáček Ledenice a Svazu postižených civilizačními chorobami Borovany - Ledenice
sál U králů, vstupné dobrovolné
otevřeno: neděle 4. 12. 13 - 17 h.
pondělí 5. 12. 9 - 19 h.
Budou zde vystaveny výrobky z keramiky
a k prodeji drobné předměty a pečivo
z vlastnoruční práce RC Ledňáček a členek
SPCCH. Také bude k dispozici pro děti
tvořivá dílnička andělská a čertovská!!!
Ó Pohádka s nadílkou pro děti
sobota 10. 12., začátek v 15 h., Divadelní
sál Ledenice, vstupné dobrovolné
Divadlo J. K. Tyla z Č. Budějovic zahraje
pohádku Zapomenutý čert.
Po pohádce nadílka pro děti.
Ó Vánoční tvoření s dětskými čtenáři
středa 14. 12. od 15 hod. v Místní knihovně
Ledenice

TIPY PRO VOLNÝ ČAS
Advent v borovanském klášteře
¡ 4. 12. – 2. adventní neděle
17.00 Adventní koncert smyčcového
kvarteta a bubenické skupiny Wild
Sticks – malovaný sál
¡ 11. 12. – 3. adventní neděle
17.00 Spirituály Ireny Budweiserové –
kostel Navštívení P. Marie
¡ 15. 12. čtvrtek
18.00 Vánoční koncert pěveckých sborů – malovaný sál
¡ 16. 12. pátek
18.00 Benefiční kytarový recitál Štěpána Raka pro Nazaret – malovaný sál
¡ 17. 12. – 4. adventní sobota
17.00 Živý Betlém – zámecká zahrada
v Podzámčí
¡ 18.12. – 4. adventní neděle
17.00 Adventní koncert souboru Cantus
Firmus – malovaný sál
Výstava
Andělé – obrazy V. Zítové-Jiráskové
výstavní síň
pondělí – pátek, 9.00 – 16.00 do 23.12.
Bližší informace najdete na
www.borovany-cb.cz.
Vstupenky na koncerty zakoupíte v předprodeji v infocentru – tel. 387 001 356.

Ó Koncert v kostele sv. Vavřince
v Ledenicích
neděle 18. 12, začátek v 18 h.,
vstupné dobrovolné
Pořádá městys Ledenice ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Ledenice.
Program:
Šimon Brixi – Magnificat
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční „Hej
Mistře“
Účinkují:
Borovanský chrámový sbor, Jihočeské pěvecké sdružení, komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense a sólisté.
Dirigent: Karel Ochozka
Ó Vánoční koncert žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
čtvrtek 22. 12., Divadelní sál Ledenice,
začátek v 17 h.
Ó Přijďte si pro Betlémské světlo
čtvrtek 22. 12., náměstí
Ledenice - u vánočního
stromu, začátek v 19 h.
Kdo bude chtít, může si
pro Betlémské světlo
přijít, jen mít přenosnou olejovou lampičku
nebo svíčku ve sklenici. Koledy u rozsvíceného stromku zahrají
děti ze ZUŠ Ledenice.
Pořádá Římskokatolická farnost Ledenice.

Ó Koledy pod vánočním stromem, náměstí
Ledenice
sobota 24. 12., náměstí Ledenice, začátek
ve 21,30 h.
účinkuje: ženský pěvecký sbor Ledenice
pod vedením Ing. Jaroslava Korčáka
Ó Silvestrovská party s taneční zábavou,
aneb budeme hrát hlavně na vaše přání
sobota 31. 12., sál U Králů
vstupné 150 Kč, v ceně půlnoční přípitek
rezervace v cukrárně u Fabiánů
pořádá TJ Slavoj Ledenice
OSADY
Ó Mikulášská nadílka ve Zborově
neděle 4. 12.,
začátek v 17 h. před prodejnou
Program: koledy, diskotéka a soutěže,
Mikulášská nadílka, čertovská tombola,
ohňostroj.
Připraven bude vánoční punč, klobásky na
grilu i pivečko.
Pokud chcete předat Vaše balíčky, odevzdejte je řádně označené v obchodu nejpozději 3. 12. dopoledne.
Ó Vánoční nadílka pro děti v Ohrazení
sobota 17. 12.,
sál kulturního zařízení Ohrazení,
začátek v 15 h.

Připravuje se plesová sezóna
Ó 28. 1. sobota
HASIČSKÝ PLES – SDH Ledenice,
sokolovna, začátek ve 20 h.,
hraje MONIKA, bohatá tombola,
vstupné 100 Kč.

Zborovská Bumbálka

Ó 3. 2. pátek
FARNÍ PLES
Římskokatolická farnost Ledenice,
sál U Králů
hraje S. A. M., tombola, vstupné 100 Kč

Ó 18. 2.
Maškarní ples SDH Ohrazeníčko,
hraje B-Kvintet, vstupné 80 Kč

Ó 10. 2. pátek
MAŠKARNÍ PLES
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická
Vitoraz
Ledenice, sokolovna, začátek ve 20 h., hraje S. A. M., tombola.
Vstupné: masky 50 Kč, ostatní 100 Kč.
Ó 25. 2. sobota
XIII. REPREZENTAČNÍ PLES
městyse Ledenice a TJ Sokol Ledenice,
sokolovna – nekuřácký ples,
začátek ve 20 h., hraje OBZOR,
vstupné 200 Kč, skvělá tombola,
bohatý doprovodný program (Sharks Cheerleaders Ledenice, taneční studio Victims,
světelná žonglérská show)
Ó 3. 3. sobota
SPORTOVNÍ PLES
TJ Slavoj a TJ Sokol Ledenice, sokolovna
začátek ve 20 h., hraje S. A. M., bohatá
tombola, vstupné 100 Kč.

Ó 21. 1.
Ples SDH Ohrazení, hraje Pohoda česká,
vstupné 80 Kč

Ó 10. 3.
Ples TJ Sokol Zborov, hraje Pohoda česká,
vstupné 100 Kč
Ó 24. 3.
IV. ples Zborovské Bumbálky,
hraje Paraván, vstupné 80 Kč
Začátky plesů ve Zborovské Bumbálce
jsou ve 20 h.
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AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

Ledeničtí rybáři oznamují:

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
KAPRŮ

Petr Blažek

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH
37. KONCERTNÍ SEZÓNA
2011 - 2012

tel. č. 607 254 963

14. prosinec

Růžov 5, 373 11 Ledenice
autoservis-ruzov@seznam.cz
mechanické práce, servisní služby
diagnostika motorů
výměny náplní, filtrů
pneuservisní služby
příprava na STK, elektronika

Kde: Lazna - rybářská klubovna
Kdy: čtvrtek 22. 12. od 11–18 hod.
pátek 23. 12. od 8–12 hod.
V případě zájmu Vám rádi ryby očistíme
a naporcujeme.
Po dobu prodeje možnost pohoštění v naší
klubovně (teplé nápoje, pivo, klobása na
roštu atd.)

prosinec 2011

Kosmetický
Salon

Šárka Michnerová

gentleman singers

Vánoční koncert
Koncerty začínají v 19 hodin v Kulturním
domě v Trhových Svinech .
Pro zájemce z Ledenic (odjezd z autobus.
nádraží v 18.15 h), z Borovan
(odjezd z autobus. nádraží v 18.30 h).
Informace v ZUŠ T. Sviny,
tel. 380 120 540, e-mail info@zustsviny.cz
PRONAJMU PROSTORY ŘEZNICTVÍ
v Ledenicích od 1. 1. 2012.

Náměstí 70, Ledenice

Tel. č. 777 557 174

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE

Radka Voráčková

Náměstí 145, Ledenice, tel. č. 607 930 786

Po, Pá
St
Út, Čt

8.00–16.00 hod.
8.00–12.00 hod.
8.00–18.00 hod.

Prodlužování vlasů BALMAIN
Brazilský kreatin BEOX
Prodej vlasové kosmetiky
za vánoční ceny.
Všem zákazníkům přeji příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů
v roce 2012.

PRONAJMU ZAHRÁDKU
v Ledenicích nad Horním
Hradským rybníkem.
Tel. č. : 602 579 013

Ledenická 325, Srubec 370 06

kosmetické ošetření
 pleťové masky
 lymfatická a lyftingová masáž obličeje
 barvení řas a obočí
 depilace
 plesové líčení
manikúra
 výživný zábal na nehty a ruce
 novinka: gel-lak
pedikúra
 parafínové zábaly

Dopřejte svému tělu
odpočinek, relaxaci
a masáže
Ð zeštíhlující bahenní zábaly
(perfect figure wrap)
Ð medové masáže
Ð sportovní a regenerační masáže

Dárkové poukazy v prodeji
Objednávky dle tel. dohody po-ne

tel. 723 202 427

Nemáte vánoční dárek?
Zakupte v salonu vánoční poukaz.
Objednávky na tel. č.: 728 130 000

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
Náměstí 70, 373 11 Ledenice

Jitka SVOBODOVÁ
tel. č. 775 105 750
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
PŘEJE KADEŘNICKÝ SALON FREEDOM.
TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ROCE 2012.

NOVINKA V SALONU PRO ROK 2012:
proměny pro ženy
nová barva a nový střih a nové líčení
VYZKOUŠEJTE NĚCO NOVÉHO!

Více na www.naturwells.cz, e-mail:
naturwells@seznam.cz

HOTEL ALF

V BOROVANECH POŘÁDÁ

SILVESTR 2011
Hraje kapela “MONIKA”,
začátek ve 20.00 hodin.
Vstupné 350 Kč.
V ceně vstupného je večeře a půlnoční přípitek.

Vstupenky v předprodeji na hotelu od 1. 12. 2011.
Více informací na tel.:
602 169 285, 387 980 124.

prosinec 2011
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MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
UHELNÉ SKLADY LEDENICE 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!
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PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 17,00
sobota
7,00 - 12,00

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

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice
V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
Informace a objednávky: mob. 606 742 040
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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

KOMINICTVÍ
MILOSLAV KOKTA
5. května 196, 373 11 Ledenice
Kontroly, čištění, vložkování komínů

Tel.: 607 543 564
Prodám el. ovládané polohovací lůžko,
kov + světlé dřevo. Cena 10 000 Kč.
Tel. č.: 724 185 726

mobil: 602 662 693

KADEŘNICTVÍ
Ivana KUDRNOVÁ
tel. č. 728 985 373
Náměstí 70, Ledenice
(v prostorách kadeřnictví Freedom)
Nabízí:
 kadeřnické práce
 ošetření a prodej švýcarské vlasové
kosmetiky TRINITY
 ošetření vlasů ThermoKERATINEM
 prodej dárkových poukazů

Všem přeji příjemné prožití
vánočních svátků a úspěšný
vstup do nového roku.
TRUHLÁŘ hledá práci, vyučen
v oboru v Ledenicích. Praxe 20 let.
Tel. č. 607 937 769.

PAVEL SLÁMA

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

KADEŘNICTVÍ
Miluše HLOUŠKOVÁ
Budějovická 290, Ledenice

Tel. č.: 608 536 181
Otevírací doba:
PO, ČT
8-15 h
ÚT, ST, PÁ
12-19 h
SO, NE
dle objednávek

V měsíci prosinci 20%
sleva na veškeré služby
Možnost zakoupení
dárkových poukázek

Ledenický zpravodaj vydává městys Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům městyse Ledenice, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na ÚM Ledenice v úředních hodinách a v Místní knihovně. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová.
Náklad 970 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

