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Zdarma

ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy v Ledenicích
Zápis dětí do Mateřské školy
v Ledenicích pro školní rok 2012–2013
proběhne ve dnech

28. a 29. března 2012
vždy od 15.30 do 17.00 hod.
v kanceláři MŠ Ledenice.
K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které
byly u zápisu už loňský rok a nebyly přijaty
k předškolnímu vzdělávání.
Rodiče s sebou přinesou
rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a
vyplněnou přihlášku k zápisu do MŠ. Tiskopis žádosti a přihlášky je třeba si vyzvednout
předem, a to od 12. března 2012 každý pracovní den v MŠ Ledenice v době od 6.00 do
16.30 hod.
Rozhodnutí o přijetí
se již 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
3. dubna 2012 na internetových stránkách
školy Ledenice (www.skolaledenice.cz) a na
vstupních dveřích hlavního vchodu do budovy
MŠ Ledenice.

DĚTSKÁ
BURZA
V HASIČÁRNĚ LEDENICE
Pořádá RC Ledňáček Ledenice
31. 3. – příjem zboží 9-12 h
prodej 15-18 h
1. 4. – prodej 9-12 h
výdej zboží 17-19 h
Prodej dětského textilu,
sportovních potřeb,
kočárků, hraček apod.
Pro RC Ledňáček bude strženo 20%
z celkového prodeje zboží.
Také bude možnost občerstvení.
Pro děti bude připraven dětský koutek.

tel. č.: 387 995 357

Rozhodnutí o nepřijetí
se i nadále bude oznamovat písemně, do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte a bude
odesláno poštou 3. dubna 2012.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v Mateřské škole Ledenice
1. Děti předškolní a děti s odkladem školní
docházky.
2. Děti s nástupem 1. září.
3. Trvalý pobyt zákonných zástupců dětí
v Ledenicích a spádových osadách.
4. Sourozenci již umístěných dětí zaměstnaných zákonných zástupců dítěte.
5. Děti, které dovršily věku 4 let.
6. Dosažení 3 let věku dítěte k 1. září.
7. Děti, které přišly k zápisu a žádost
o přijetí byla podána v řádném termínu.
8. Opakované žádosti o umístění dětí, které
nebyly přijaty v loňském školním roce.
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.
Termín uzavření MŠ Ledenice o hlavních prázdninách bude zveřejněn do konce měsíce dubna
2012.
Hana Fyrbachová, vedoucí MŠ

INFORMACE MYSLIVECKÉHO
SDURŽENÍ HUBERT LEDENICE
V minulých dnech byla při výcviku psa na
louce u Ledenic nalezena otrávená návnada. Jednalo se o salám s granulemi na potkany. Při procházkách se psy dbejte proto
opatrnosti. Případný další nález ohlaste
členům mysliveckého sdružení Hubert
k případnému podání trestního oznámení.
Myslivecké sdružení Hubert Ledenice

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
I letos proběhne sbírka oděvů, hraček a domácích potřeb pro humanitární účely a to
počátkem května. Přesná data budou oznámena v dalším Ledenickém zpravodaji.
S. K.

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 1. 2. 2012
Rada městyse se seznámila:
 s problematikou přerozdělování místních poplatků za odpady na skládce Růžov mezi městem Borovany a městysem
Ledenice a se stanoviskem starosty města Borovany k této záležitosti.
Rada městyse schválila:
 znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na ½ pozemku
firmy MP JET s. r. o., par. č. 290/3 v k. ú.
Ledenice pro stavbu s názvem „Ledenice – retenční nádrž Hradský“ úplatně za
jednorázovou smluvní úhradu ve výši
500 Kč vč. DPH.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemcích městyse Ledenice par.
č. PK 2461 a PK 2527 v k. ú. Zborov pro
stavbu s názvem „Zborov, samota –
2 RD“ úplatně za jednorázovou smluvní
úhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH s tím,
že smlouva bude doplněna o povinnosti
oprávněného dle usnesení Rady městyse
č. 113 ze dne 7. 10. 2009.
 na základě podané žádosti jednorázový
pronájem veřejného prostranství na horním náměstí v Ledenicích po dobu ledenické pouti 2012 Jaroslavu Holému za
smluvní cenu.
 ukončení nájmu nebytového prostoru
v domě č.p. 71 (přízemí) U Králů k datu
31. 12. 2011 na základě žádosti nájemce
RC Ledňáček.
Rada městyse posoudila:
 podané žádosti o byt v DPS a schválila
přidělení uvolněného bytu v DPS za
smluvní nájemné p. Lubomíru Světelovi
od 1. 2. 2012.
Rada městyse vzala na vědomí:
 informaci starosty o výši dlužných částek za nájemné a služby v některých nájemních bytech městyse Ledenice. Rada
městyse Ledenice doporučuje individuelně řešit vymáhání dlužných částek
prostřednictvím právních služeb advokátní kanceláře. Podle výše dluhu přistoupit i k soudnímu vymáhání.
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 15. února 2012
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu starosty o činnosti Rady městyse za
období od 12. 10. 2011 do 1. 2. 2012.
 zprávu Policie ČR obvodního oddělení Lišov o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku na území městyse Ledenice za
rok 2011.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 na návrh inventarizační komise vyřazení
majetku z inventarizace městyse Ledenice
dle seznamu.
 schodkový rozpočet městyse Ledenice na
rok 2012.
příjmy ve výši . . . . . . . 32 645 719 Kč
výdaje ve výši . . . . . . . 34 173 324 Kč
rozdíl ve výši . . . . . . . . 1 527 605 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na rok
2012 bude kryt přebytkem z předcházejícího roku.
 rozpočet sociálního fondu Úřadu městyse
Ledenice na rok 2012 ve výši 146 096 Kč.
 půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2012
žadatelům:
– Miroslavu Hejnovi, Ledenice
50 000 Kč na izolaci domu
50 000 Kč na fasádu domu
– Vítězslavu Davidovi, Ledenice
50 000 Kč na izolaci domu
50 000 Kč na fasádu domu
– Ing. Michalu Vazačovi, Zborov
50 000 Kč na izolaci domu
Schválené půjčky celkem ve výši 250 000 Kč
Na účtu FRB je pro rok 2012 k dispozici
částka ve výši 300 000 Kč.

CO VÁS ZAJÍMÁ?
Pane starosto, únorové zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice schválilo rozpočet pro
rok 2012. Skončilo tak období hospodaření
s rozpočtovým provizoriem, můžete nyní čtenáře seznámit s plány zastupitelstva pro letošní rok?
Jak bylo již několikráte zmiňováno a publikováno, byl rok 2011 pro městys Ledenice
velice finančně náročný. Téměř veškeré investiční prostředky v řádech desítek miliónu
korun šly do posílení a zkvalitnění vodohospodářského majetku městyse Ledenice (kanalizace
a ČOV Zborov, kanalizace v ulici Mysletínská,
náhradní vrt Zborov, úpravna vody Borovany).
Proto rok 2012 bude pro Ledenice rokem konsolidačním a zklidňujícím. Budeme tzv. „načerpávat finanční sílu“ pro další léta.
I přesto budeme pokračovat v přestavbě
domu U Králů. V přízemí by měly vzniknout
prostory pro poštu a další prostory pro potřeby
úřadu městyse nebo komerční využití.
Provedena bude také dlouho odkládaná rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Sokolské ulici.
V oblasti školství je připraven návrh realizace školní zahrady (nevyužívaná oplocená
plocha pod divadelním sálem naproti dětské-

Půjčky budou poskytnuty na základě písemných smluv s tím, že žadatelé jsou povinni
před uzavřením smlouvy předložit poskytovateli půjčky požadované doklady.
 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
včetně výběrového řízení na dodavatele
stavby „Ledenice – ulice Sokolská – vodovod a kanalizace“ a jmenuje členy do komise na posouzení a hodnocení nabídek:
Mgr. Miroslav Franěk
náhradník Ing. Michal Vazač
Mgr. Vladislav Šesták
náhradník Ing. Josef Hronek
RNDr. Hana Korčáková, CSc.
náhradník Václav Fabián
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede firma IN-AL Český Krumlov.
 prodej pozemků v k. ú. Ledenice žadatelům Miloši Kozákovi a Tereze Šillerové
dle oddělovacího geometrického plánu
č. 1151-27/2009:
parc. č. 1190/1 (část parcely určená k zástavbě) trvalý travní porost
parc. č. 1222 ostatní plocha
část parc. č. 1221/2 ostatní plocha
za smluvní cenu s těmito podmínkami:
1. na pozemcích 1190/1 a 1222 a prodávané části pozemku 1221/2 bude zřízeno
věcné břemeno právo chůze a jízdy pro
každého vlastníka a oprávněného uživatele pozemku parc. č. 1190/2 určeného
územním plánem jako biokoridor
2. kupující zajistí vlastním nákladem vyhotovení geometrického plánu na oddělení prodávané části parc. č. 1221/2

vyznačené na zveřejněné kopii GP č.
1151-27/2009.
 prodej pozemku parc. č. 2951/12 trvalý
2
travní porost o výměře 146 m v k. ú. Ledenice žadateli Zdeňku Pokornému za smluvní cenu.
 schválilo darovací smlouvu na darování po2
zemku parc. č. 2153/4 o výměře 12 m v k.
ú. Zborov oddělený GP č. 389-150/2011,
který daruje Miloslav Hinterhölz městysu
Ledenice na základě darovací smlouvy. Na
darovaném pozemku se nachází bezpečnostní přeliv z obecního rybníka v Ohrazeníčku.

mu hřišti u školní družiny). Zde by měl být vybudovaný skleník, sklad nářadí, záhony a další
potřebné zázemí.
Již v loňském roce jsme začali s přípravou
výstavby kompostovací stanice v Ledenicích
(stavební dokumentace, žádost o dotaci). Z tohoto důvodu bude ve stavebním dvoře městyse Ledenice ve Zdržku zpevněna manipulační plocha.
Pro zimní údržbu komunikací městyse Ledenice bude zakoupen sypač a travní traktůrek
pro letní období.
Samozřejmě jsou v plánu drobné opravy
chodníků a místních komunikací v Ledenicích
i osadách.
Finanční prostředky budou průběžně vkládány i do projektů dle schválených dotací.
V neposlední řadě nezapomeneme ani na
kulturní a společenské vyžití našich občanů.
Pomalu končí plesová sezóna, na které se reprezentují ledenické spolky, v dubnu společně
oslavíme májku. V květnu chystáme slavnostní předání do provozu nového mostu
s celoodpoledním programem pro děti i dospělé. Na léto připravujeme další ročník juniorského rockového festivalu a Ledenického
pouťového dřevosochání, tentokrát s pátečním
i sobotním programem. V září chystá TJ Slavoj svůj spolkový den. To byl samozřejmě výčet jen těch větších kulturních programů.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor

Žraloci Ledenice Vás zvou na

Zastupitelstvo městyse pověřuje:
 Radu městyse schvalováním rozpočtových
změn v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu do výše
1 000 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
 vyhlášení konkurzu na místo dosavadního
ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice a doporučuje starostovi městyse vydat dosavadnímu
řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice Mgr. Josefu Cukrovi potvrzení o prodloužení pracovního poměru od 1. 8. 2012 na dobu určitou
6 let v souladu s § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
 prodej části pozemku PK 1630/1 v k. ú.
Zborov žadateli Zdeňku Robenhautovi.

zájezd do
AQUAPARKU
ERDING U MNICHOVA
Největší tobogánové a relaxační
centrum v Evropě.

Pondělí 12. 3. (jarní prázdniny)
Odjezd v 8.20 h z autobusové
zastávky v Ledenicích.
Návrat v cca 23 h.
Cena: 450 Kč za dopravu (platba předem)
a 20 Euro vstup (platba v autobuse).
Informace, přihlášky a platba:
Hana Korčáková, tel.: 386 447 313,
mobil: 724 094 869,
mail: korcak@ddmcb.cz
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INFORMACE
OBČANŮM
Magistrát města České Budějovice,
Jeronýmova 1
občanské průkazy - cestovní doklady řidičské průkazy
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 8.00-18.00
Úterý 8.00-14.00
Středa 8.00-18.00
Čtvrtek 8.00-14.00
Pátek 8.00-11.30
V úřední dny úterý a čtvrtek bývá volněji a
vyřízení žádosti trvá kratší dobu.
Rovněž je možné objednat se po internetu
na konkrétní den a hodinu na adrese:
www.c-budejovice.cz ® elektronická obsluha občana.
Nové občanské průkazy
Od 1. 1. 2012 je vydáván nový občanský
průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem
nebo bez čipu). Je vyroben ve formě plastové
karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm (velikost
platební karty), má gravírovanou černobílou
fotografii a gravírovaný podpis držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny
taktilním gravírováním (lze poznat hmatem).
Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné,
liší se pouze tím, že na zadní straně je umístěn
kontaktní elektronický čip.
Do čipu lze nahrát elektronický podpis
(podle § 17b odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších
předpisů). Tuto službu zajišťují akreditovaní

poskytovatelé certifikačních služeb (vydávání
kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno).
Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud
tak stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné nahrání údajů do čipu je přestupkem, za
který lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
Nově patří mezi volitelné údaje rodinný
stav, registrované partnerství a titul. Od 1. 1. 2017
bude volitelným údajem také trvalý pobyt.
Nově je řešeno i zkracování dlouhých jmen a
příjmení, pokud se nevejdou na přední stranu
dokladu. Nelze-li zapsat druhé jméno, zapíše
se první jméno uvedené v rodném listě a místo
druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu
složeného příjmení. Nezkrácená podoba jména a příjmení se zapisuje do rubriky „ÚŘEDNÍ
ZÁZNAMY“.
Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny zapsaných údajů. Bezplatné je i první vydání
občanského průkazu při dovršení 15 let věku
občana nebo z důvodu uplynutí doby platnosti
dosavadního občanského průkazu. Správní
poplatek se vybírá pouze za vydání z důvodu
ztráty, odcizení, poškození nebo zničení dosavadního občanského průkazu ve výši 100 Kč a
dále za vydání občanského průkazu pro děti do
15 let ve výši 50 Kč. Za občanský průkaz
s čipem se platí správní poplatek ve výši 500
Kč bez ohledu na věk a důvod vydání.
Dosavadní občanské průkazy platí po
dobu v nich uvedenou. Pokud má občan platný doklad a nedošlo ke změně údajů nebo
k podstatné změně podoby, nelze provádět
výměnu (s výjimkou vydání občanského průkazu s čipem).

ZE ŠKOLY…

SPOLEČENSKÝ VEČER SE

V prosinci proběhlo na ZŠ Ledenice školní kolo matematické olympiády, ze kterého postoupil do okresního kola Kryštof Míka. 25. 1. se
Kryštof zúčastnil okresního kola v Českých Budějovicích na ZŠ Nerudova a ze 110 účastníků se umístnil na velmi pěkném 6.–14. místě. Se
čtrnácti body se stal úspěšným řešitelem.
9. 2. proběhla na naší škole ještě jedna matematická soutěž pro
5.–8. ročník ZŠ, 35. ročník Pythagoriády.
Úspěšnými řešiteli se stali:
6. ročník

Míka Kryštof

13 b.

Titzová Lucie

Dolejší David

12 b.

Tachecí Michal

8 b.

Dědič Roman

9 b.

Straková Hana

7 b.

Hart Lukáš

7 b.

Herdová Elena

6 b.

Sobotík Vojtěch

6 b.

Hořejšová Kateřina

6 b.

Dastichová Štěpánka

10 b.

8. ročník

7. ročník
6 b.

CHYSTÁTE SE NA PŘEVZETÍ
OBČANSKÉHO PRŮKAZU?
ROZMYSLETE SI BEZPEČNOSTNÍ
KÓD
CO TO JE?
Bezpečnostní osobní kód je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic (obdoba PINu
u platebních karet).
KDO HO URČÍ?
Bezpečnostní osobní kód si zvolí občan při
převzetí občanského průkazu. Bez zadání bezpečnostního osobního kódu nelze občanský
průkaz předat.
K ČEMU SLOUŽÍ?
Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními
systémy veřejné správy.
KDYŽ HO ZAPOMENU?
Občan by si měl zvolit takové číslo, které si
bude dobře pamatovat, protože po třetím
chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování
provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (tj. pro občany Ledenic a přilehlých osad
Magistrát města České Budějovice) za správní
poplatek 100 Kč.
A CO DĚTI?
Je-li občanský průkaz vydáván občanovi
mladšímu 15 let, zvolí bezpečnostní osobní
kód zákonný zástupce (popř. osoby uvedené
v § 8 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů).

POŘAD NEBE V HUBĚ
ANEB BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY,

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
A PYTHAGORIÁDA

5. ročník

3

Holomelová Iveta

6 b.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! šk

ZDEŇKEM TROŠKOU
A JAROSLAVEM SUCHÁNKEM
Kinosál N. Hrady, čtvrtek 26. 4. 2012
vstupenky 200 Kč, tel. 386 362 195

PĚVECKÁ SOUTĚŽ
Ve dnech 23. a 24. února proběhlo ve městě Trhové Sviny okresní
kolo soutěže základních uměleckých škol v oboru sólový a komorní
zpěv, které se koná pouze jednou za 3 roky. Soutěž je rozdělena do několika věkových kategorií a kvůli vysokému počtu přihlášených soutěžících musel být letošní ročník rozdělen do dvou dnů. Mezi soutěžícími
byli letos také žáci ledenické základní umělecké školy.
Úroveň soutěžících byla opravdu vysoká, a proto nás velmi potěšily
výkony ledenických zpěváčků, jmenovitě Anna Kubínová - 2. místo,
Adéla Sabó - 2. místo, Kristýna Bartáčková - 2. místo, Simona Bíchová - 2. místo, Elena Herdová - 3. místo, Michaela Jiráčková - 2. místo,
Sandra Říhová -1. místo s postupem do krajského kola a Markéta Kopáčková - 1. místo s postupem do krajského kola.
Velký dík patří paní korepetitorce Mgr. Aleně Špatné, která žáky
ZUŠ Ledenice doprovázela a také rodičům, kteří svým ratolestem
umožnili bezstarostnou dopravu na místo.
Jelikož 2 žačky získaly 1. místo s postupem do krajského kola, čeká
nás v dohledné době další náročná soutěž, na které se pokusíme získat
co nejlepší výsledky.
za ZUŠ Ledenice Eliška Dvořáková, DiS.
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Informace o bezpečnostní situaci
a stavu veřejného pořádku v obvodě městyse
Ledenice za rok 2011
Policie České republiky, obvodní oddělení
Lišov, zahrnuje ve svém obvodě několik městských a obecních úřadů a pod ně spadajících
obcí. Jedná se o úřady: Lišov, Borovany, Ledenice, Adamov, Hůry, Libnič, Jivno, Štěpánovice, Hvozdec, Zvíkov a Libín. Na PČR
OOP Lišov probíhá pravidelná nepřetržitá
služba.
V celém obvodě bylo spácháno celkem 215
trestných činů, z čehož bylo 109 objasněno a 6
doobjasněno v letošním roce.
Celková objasněnost všech trestných činů
v celém obvodě obvodního oddělení Lišov za
rok 2011 byla 53,48 %, což je zlepšení o 6 %
oproti roku 2010. U trestných činů se převážně
jedná o následující trestnou činnost:
– vloupání do objektů - chat, sklepů
rodinných domů atd.,
– fyzické napadení - ublížení na zdraví,
výtržnictví,
– krádeže jízdních kol a motorových vozidel,
– krádeže věcí z různých objektů,
– poškození cizí věci,
– podvody,
– vloupání do motorových vozidel,
– zanedbání povinné výživy,
– krádeže věcí z novostaveb,
– neoprávněné držení platební karty.

Místní součást PČR, OOP Lišov, šetřila
v roce 2011 přímo v úseku městyse Ledenice
celkem 17 trestných činů, z čehož bylo 13 objasněno, což je objasněnost 76,47 %. Některé
trestné činy byly dle závažnosti či věcné příslušnosti řešeny s dalšími útvary PČR, jako
například SKPV nebo skupinou dopravních
nehod pod Územním odborem Č. Budějovice.Takto se podařilo objasnit například případy vloupání do vozidel, výtržnictví, ublížení
na zdraví, zanedbání povinné výživy, loupež,
nebezpečné vyhrožování, ve spojení s řízením
motorového vozidla ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Některé trestné činy jsou nadále
v šetření z důvodu dokazování skutkových
podstat tr. činů podezřelým osobám.
Celkově se však podařilo v rámci městyse
Ledenice snížit trestnou činnost oproti roku
2011 i celkově takto zvýšit objasněnost.
Dále bylo v obvodě OOP Lišov při městysi
Ledenice celkem spácháno 42 přestupků, kdy
z celkového počtu bylo objasněno 33 přestupků. Oproti roku 2010 došlo ke snížení celkového počtu přestupků o 40. V loňském roce se
jednalo především o přestupky:
– fyzické a slovní napadení,
– krádeže věcí v barech,
– drobné výtržnosti,

Dětský karneval
Maškarní bál se konal 18. 2. v hasičárně Ledenice. Účast dětí byla veliká, sál byl jednu chvíli
až k prasknutí. Děti si zasoutěžily a zatancovaly zumbu s lektorkou Janou Kojanovou. Tancování zumby děti velmi zaujalo, takže zvládly v rychlém tempu až 6 skladeb! Pro doplnění energie si
děti i rodiče chodili k občerstvení. Tam se nabízelo kromě nápojů i cukroví a zákusky od cukrářky Moniky Kadlecové z Ohrazení, nebo pikador od Ivany Veselé (Veselá Klobása). Děti zakončily bál tombolou, kde hlavní cenou byl bohatě zdobený dort míša.
Pokud zumba nadchla i dospělé, mohou přijít každé pondělí do sokolovny 19.30-20.30 h.
Fota jsou k dispozici na facebooku: Jana Kojanová.
za RC Ledňáček Šárka Kříhová

poškozování veřejného zařízení,
neshody v rodinách,
krádeže měděných svodů a okapů,
ujetí od BČ,
přestupky proti majetku,
přestupky proti BESIP.
V celkovém počtu přestupků jsou evidovány i blokové pokuty vedené na úseku přestupků v dopravě na úseku města. Dopravní
nehody jsou od roku 2009 šetřeny již plně
v kompetenci skupiny dopravních nehod PČR
České Budějovice. Stále jsou hlavní příčiny
dopravních nehod nedodržování rychlosti
jízdy, nerespektování dopravních značek,
nedodržování bezpečné vzdálenosti, nedodržování přednosti v jízdě. Dále tak, jako
v každém roce, policie eviduje náhlá úmrtí,
pracovní úrazy, pohřešování a pokusy o sebevraždu a jiné škodní události a občansko-právní
spory.
Stejně jako v předchozích letech, tak i
v roce 2011 z hlediska veřejného pořádku jsou
v obci Ledenice problémy s provozem nočních barů. Hlídky OOP Lišov byly vyslány
v roce 2011 v několika případech do nonstop
baru Ferrari, kde se každý pátek konají diskotéky, a nonstop baru na Náměstí, kde dochází
k drobným výtržnostem, napadání hostů se
navzájem, krádežím věcí apod. Jako hlavní
příčinu narušování nočního klidu v obci Ledenice lze konstatovat to, že provozováním
nočních barů a heren do obce zajíždí v noční
době i hosté, kteří sem nejezdí jen za zábavou.
Po skončení diskoték je zde zvýšený pohyb
lidí, kdy někteří se dopouštějí porušování pravidel občanského soužití a pravidel BESIP a
jiných výtržností. Tato situace je téměř neměnná a logicky k ní dochází s provozováním
zábavy spojené s požíváním alkoholických
nápojů, kdy poté dochází k následným výtržnostem a jiným deliktům.
Hlídky OOP Lišov se v rámci výkonu služby zaměřují na kontrolu dodržování veřejného
pořádku a na dohled nad BESIP. Zvýšený důraz je kladen na místa, kde jsou pořádány diskotéky a dále různé akce. Rovněž tak i zde
jsou prováděny v noční době zvýšené služby.Dále jsou prováděny kontroly chatových
oblastí na zajištění chat před vloupáním a popřípadě včasné zjištění narušení objektů. Ve
velké míře jsou zde prováděny kontroly na dodržování pravidel BESIP službou dopravní
policie ČR České Budějovice.
Do nového roku přichází PČR s novými
prioritami, kdy na předních místech je opětovně styk s občany, znát jejich problémy, aby
občané věděli kdy, kam, jak a na koho se obrátit a jak nejsnáze řešit své problémy. Nedílnou
součástí práce je styk s pracovníky městských úřadů a navzájem si předávat informace o problémech, které se zde staly a které je
nutno řešit.
pprap. Michal Chaluš, vrchní asistent
npor. Bc. Jaroslav Kazda, vedoucí oddělení
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci březnu oslaví své jubileum:
75 let
Anna Dudová
82 let
Blažena Kocmichová
83 let
Josef Herda
90 let
Růžena Konopová
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 Ludmilou Petrášovou z Ledenic,
zemřela dne 25. 2. ve věku
nedožitých 88 let.

RODINNÉ CENTRUM LEDŇÁČEK
CENTRUM PRO CELOU RODINU
(RC Ledňáček sídlí nově nad poštou 2. patro
- bývalá ordinace MUDr. Píchy)

Program na březen
¢ Tvoření
Ó 7. 3. Přáníčka pro maminky k svátku
Ó 21. 3. Tvoříme vesmír s ufony
Vždy ve středu od 17 h do 19 h
Vede Tereza Kučerová-Kraflová.
¢ Keramika
Každé pondělí dětská keramika
16-16.45, 17-17.45
Večerní keramika 19-21 h. Jednou za 14 dní.
Vede Zdeňka Hlaváčová (tel. č. 723 406 232).

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se
přišli dne 27. ledna rozloučit na poslední cestě
s panem Františkem Fyrbachem. Děkujeme
též za kondolence a květinové dary. rodina

¢ Logopedie
Logopedickou péči poskytuje Mgr. Miluška
Ochozková dle tel. objednávky
(tel.č. 775 336 739).

PODĚKOVÁNÍ
Městys Ledenice a Tělocvičná jednota SOKOL Ledenice děkují všem sponzorům
za dary věnované do tomboly XIII. REPREZENTAČNÍHO PLESU.
Sponzoři plesu:
ATELIÉR A 111 Praha; AREX a .s. Č. Budějovice; AUTOOPRAVNA M. UHLÍŘ Růžov;
AUTODOPRAVA Petr MANDA Ledenice; AUTODOPRAVA Libor Vanda Borek;
AUTOSERVIS Milan Petráš Ledenice; AUTOŠKOLA Jan Votruba Ledenice; BETON
HRONEK Ing. Josef Hronek Ohrazeníčko; C+C servis Pavel Čech Srubec; Cukrárna SPORT
Václav Fabián Ledenice; Cukrářská výroba Kateřina GABRIŠKOVÁ Ledenice, Český včelařský svaz Ledenice; ČEVAK a. s. Č. Budějovice; ČMS Hubert Ledenice; E.ON Č. Budějovice;
EKO-EKO Č. Budějovice; ELEKTROINSTALACE Jaroslav Klečka Zaliny; ELEKTRO –
SÁDROKARTONY Milan Gabriška Ledenice; EPIGON A Ing.Václav Tůma Ledenice;
FYZIOTERAPEUTKA Simona Pelikánová Ledenice; GEODETICKÁ KANCELÁŘ manželé
Kadlečkovi Ledenice; GRANTA Č. Budějovice; Hospoda U SALÁTA Daniel Jindra Ledenice;
HRAČKY– DROGERIE Bc. Jaroslava Žaludová Ledenice; Ivana VAZAČOVÁ Zborov, Ing.
Šlechta Srubec; Ing. Kateřina Dvořáková a Petr Dvořák Borovany; Jana PELIKÁNOVÁ Ledenice; JEDNOTA SD Č. Budějovice; Jitka TOMANDLOVÁ Ledenice; Karel POKORNÝ Ledenice; Kadeřnický salon FREEDOM Jitka Svobodová Ledenice; KERAMIKA - Ing. Svatoslav
Kodytek Ledenice; KOLONIÁL U DUDŮ Ledenice; KRÉDO Dagmar Babánková Č.Budějovice; Květinářství LEVANDULE Pavlína Gabrišková Ledenice; LB MINERALS s. r. o. Borovany; LEDAX o. p. s. Č. Budějovice; LÉKÁRNA Lannova tř. Č. Budějovice; LION Č.
Budějovice; MALÍŘSTVÍ Pavel Sláma Libín; MARIUS PEDERSEN; MEDIASERVIS Č. Budějovice; Michal ŠPERGER Č. Budějovice; MO ČRS Ledenice; MOSLED Ing. Pavel Šíma Č.
Budějovice; MUDr. Josef KROULÍK Ledenice; MUDr. Karel Pícha Ledenice, OKNOTHERM
Kaplice; PODLAHY Luboš Hajný Ledenice; PRODEJ VÍN Šimon Janovský Ledenice; RESIT
Č. Budějovice; SPORT Centrum Mrkáček Lišov; SPV truhlářské Ledenice; STAVEBNINY Pavel Sviták Borovany; STAVITELSTVÍ Matourek Rudolfov; STIHL Fr. FRANĚK Třeboň;
Tiskárna JAVA, Třeboň; TOI –TOI Věra Bumbová Č. Budějovice; TRUHLÁŘSTVÍ Václav
Fencl Ledenice; VH-TRES Č. Budějovice; VIALIT Soběslav; OBKLADAČSKÉ PRÁCE
Josef Čížek Ohrazení; ZEDNICKÉ PRÁCE Pavel Jindra Ledenice; ZEDNICKÉ PRÁCE David Borovka Ledenice; ZEMNÍ PRÁCE Radek Candra Miletín; ZPMV ČR; ZVÁNOVEC a.s.
Č. Budějovice.

Poděkování
Pořadatelé hasičských plesů SDH Ledenice a SDH Ohrazení, pořadatelé hasičského maškarního plesu ve Zborově SDH Ohrazeníčko i pořadatelé farního a sportovního plesu v Ledenicích děkují všem sponzorům za věcné dary, kterými přispěli do plesových tombol.
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany–Ledenice
V březnu oslaví své životní jubileum 65. narozeniny naše dlouholetá členka, paní Růženka Vacková z Ohrazeníčka.
„Jelikož své narozeniny slaví,
přejeme jí hlavně hodně zdraví,
což je pro ni poklad pravý.
Taky štěstí a radosti,
užívej si Růženko do sytosti.
Kdyby byli lidé jako ty,
byl by svět krásný pro všechny.“
¡ Zájemcům o plavání v Gmündu oznamujeme, že by se jelo 21. března.
¡ 30. března navštívíme divadelní představení v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, baladu „Rok na vsi“.
¡ Na 1. září (sobota) máme u cest. kanceláře
zamluvený celodenní zájezd do Bavorského lesa v Německu, na stezku a rozhlednu v korunách stromů. V ceně 590 Kč
je započítána doprava, vstupy a průvodce.
Zájemci se již mohou přihlásit u paní Havelové nebo Koktové. Taktéž i do divadla
a do Gmündu na plavání.
Za ZO SPCCH
Jarmila Himlová, předsedkyně

Poděkování

Vážení příznivci masopustních radovánek!
Ledeničtí baráčníci děkují všem, kteří přišli na
náš maškarní bál, konaný dne 10. 2. 2012.
Mrazy, krize a nakonec i páteční termín udělaly své a tak vás tentokrát přišlo víc než o stovku méně. Ale jak se říká - méně někdy bývá
víc. Méně lidí = méně zmatků, méně strkanic,
zato však více místa, více zábavy. Masky byly
stejně krásné a rozpustilé jako vždy a hlavně
opět jiné a nápadité. Za tu píli a fantazii jim
patří náš veliký obdiv a dík. Vždyť vymyslet a
vytvořit dvě stovky masek aby nebyly stejné
jako loni, to není žádná legrace.
Rovněž děkujeme všem sponzorům z řad
ledenických podnikatelů i občanům za jejich
četné dary do tomboly.
Úřadu městyse Ledenice a jeho zaměstnancům děkujeme za přípravu sokolovny a hlavně
za nelehký úklid.
Co říci závěrem? Opět se nám ples vydařil
a už se těšíme na ten příští. Plánujeme jej na 8.
nebo 9. února 2013. Včas přesný termín oznámíme. Jsme velice rádi, že jste si náš maškarní
bál oblíbili a věříme, že se příští rok v hojném
počtu zase sejdeme.
Děkujeme všem!
„Ať už v sobotu či pátek,
sejdeme se zase všici,
na ty tváře rozesmáté,
už se těší baráčníci.
Za ledenické baráčníky děkuje
Marie Kudrnová
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Ledenická farnost připravuje
Ó 19. 3. v 17.30 – Slavnost sv. Josefa
v kostele sv. Vavřince
Ó 24. 3. v 14.00 – příležitost ke svátosti
smíření na faře
(pro nemocné zajistíme na požádání individuální návštěvu,
ozvěte se na t. č. 731 402 980)

K slavnosti sv. Josefa –
čtení nejen pro muže
19. 3. slavíme svátek sv. Josefa, který je
hlavou Svaté rodiny. Kdybychom si prolistovali začátek Matoušova evangelia, zjistíme, že
vše se točí kolem Josefa, naopak je to Marie,
která jakoby stojí mimo centrum pozornosti.
Jemu se ve snu zjevuje anděl, který ho
ubezpečí, že dítě, které Marie čeká, je Boží.
Když tři mudrci z východu zavřou za sebou
dveře betlémské stáje, osloví ho Bůh prostřednictvím svého anděla, aby uprchl před úklady
krále Heroda. Je to Josef, který řekne: „Tak,
Marie, sbal věci, jdeme!“ Nakonec zase Josef
rozhodne, že se všichni vrátí, aby mohl živit
rodinu ve své vlasti. Zaměstnání nalézá s nejvyšší pravděpodobností na stavbě města
Sepfóris v blízkosti Nazareta.
Jak asi vypadalo manželství Josefa a Marie
čteme v Listu Efezským: „V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy,
jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.

Ledenické mrazy
Často se v souvislosti s letošní zimou, přívaly sněhu a extrémními mrazy připomínal
rok 1929, kdy byla zaznamenána vůbec nejnižší teplota v Čechách. Stalo se tak 11. února
1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic a
teploměr tehdy klesl na hodnotu -42,2 °C. Jak
počátek roku 1929 prožívali obyvatelé Ledenic a okolí, tak to nám zodpoví doslovné přepisy z ledenických kronik.
Obecní kronika (zapsal Antonín Rubín):
„Od Nového roku počaly kruté mrazy a vánice. Mnoho lidí pracovalo na odstraňování sněhu ze silnic, ale marně. Sněhovým pluhem se
závěje pouze rozhrnuly na povrchu. Spodní
sníh však byl tak zledovatělý, že ani lopatami
nemohl býti odstraněn. Doprava auty byla přerušena na mnoho týdnů. Dne 11. ledna klesla
teplota na -30 °C. Kruté mrazy s nepatrnou oblevou 19. ledna potrvaly do polovice března.
Autobus mohl poprvé jeti opět do Čes. Budějovic až 20. března, kdy vezl účastníky pohřbu
majitele dvora Mysletína Vil. Velemínského.
Za letošní kruté zimy téměř vymrzly koroptve, zajíci a ptactvo. Houfky koroptví se
stáhly až ke krajním stavením a před lidmi vůbec neprchaly. Ani krmení však je nezachránilo. Denně houfky řídly až mnohé vůbec
zmizely. Špačci, kteří v předtuše jara přiletěli
koncem února, brzy zamlkli a mnozí zmrzli.
Pohled na množství ptačích mrtvolek po kraji
roztroušených byl skličující. Zmrzli i zajíci u
sena, ba i psi uvázáni u bud zmrzli. Na mlýn-

Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy
mají být ve všem podřízeny svým mužům.
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval. (…) A tak i
každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu
jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.
Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je
spravedlivé před Bohem. (…) Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v
kázni a napomenutích našeho Pána“ (Ef 5,
21-6, 4).
Nemáme proč se nedomnívat, že citovaný
úryvek platí i pro Nazaretskou rodinu. Jestliže
je Josef nazýván „spravedlivým“ (Mt 1, 19),
pak je to výborná charakteristika pro muže –
hlavu rodiny. Josef jistě miloval svou ženu
Marii, vždyť před tím, než se od anděla dozvěděl, o co jde, „nechtěl ji vystavit hanbě“ (Mt 1,
19). Kdo miluje, neponižuje.
A jaký je jeho vztah k Ježíši? Můžeme si
připomenout, že i Josef Ježíše „s úzkostí“ (Lk
2, 48) hledal, když se jim jako dvanáctiletý
ztratil na pouti do Jeruzaléma. Kdo miluje,
hledá.
Chtěli bychom proto povzbudit všechny
muže-otce, aby se stali pro své rodiny tím,
čím byl Josef v té své: hlavou rodiny, mužem
spravedlivým, který miluje svou manželku,
nezříká se ani neutíká od výchovy svých dětí,
starostlivě vydělává na živobytí a nadto počítá
ském rybníku zamrzla i vývařiska, což nikdo
nepamatuje. Led dosahoval téměř ke dnu.
Když na jaře sníh sešel, bylo osení pokryto
bílou plísní, která žito na mnohých místech
vyhubila. Někteří osení zametali, ale nepomohlo to, neboť bylo uhnilé.“
Farní kronika (zapsal František Jan Kroiher): „Na Sylvestra 1928 začal ráno padati
sníh. Klidně a bez větru napadalo ho do večera
40 cm, měřeno na zídce před domem. Ten sníh
pak vydržel do Velikonoc, jenom že ho stále
přibývalo. Všechno spojení po silnicích bylo
přerušeno a později nesnadno obnovováno.
Při tom zuřil hrozný mráz, největší 3. února
kdy bylo -38 °C, v Č. Budějovicích dokonce
-42 °C. Bylo pozoruhodno, že na horách byl
menší mráz než v údolích, kam spadal přestydlý vzduch. V Budějovicích zamrzl vodovod a
byla značná nesnáz o vodu. Zde jí bylo dosti.“
Kronika měšťanské školy (zapsal Jan Čížkovský): „Nový rok 1929 ohlásil se silnou
sněhovou vánicí. Již dne 31. prosince 1928
sněžilo hustě celý den a napadlo téměř 50 cm
sněhu. Doprava autobusová do Budějovic byla
přerušena. Jakmile přestalo sněžiti, dostavily
se mrazy, které se stupňovaly v síle až téměř
do -40 °C. Obyvatelstvo nebylo zvyklé na tak
dlouhou a krutou zimu a bylo zásobeno jen
nejnutnějším palivem. Poněvadž na síle mrazů
stále přibývalo, hlásil se brzy nedostatek paliva. Zvěř na polích a lesích trpěla hladem i zimou. Hladoví zajíci a koroptve docházeli bez
strachu až do stavení a čekali, až milosrdná
ruka lidská jim poskytne potravy. Poněvadž
téměř polovina dítek zdejší školy měšťanské je
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s Bohem, který mu vnukne ve správný
okamžik správné rozhodnutí.
Vždyť „Hospodinovo prokletí spočívá na
domě svévolníka, jeho požehnání na obydlí
spravedlivých“ (Př 3, 33).
Upraveno podle knihy De sanctis - O svatých.
Nemyslete, dnes se muži hlásí o svá práva
otců – je to opět aktuální téma. Vznikla Liga
otevřených mužů LOM, která chce, aby čeští
muži vzali život do svých rukou, a dává jim
podporu pro zvyšování kvality jejich života.
Běží projekt Táto, jak na to?, jehož cílem je
prosazení aktivního otcovství v české společnosti.
Vzor svatého Josefa ukazuje směr pro moderního muže–otce v době, kdy konstatujeme
krizi otcovství nejen v rozpadlých rodinách.
Tam, kde není možné vidět na vlastní oči, je
možné zapátrat v tradici a čerpat z ní to, co je
stále nosné.
Aktuální informace najdete na stránkách
www.farnost-ledenice.cz

Omluva
Omlouváme se občanům obce Ohrazení za
chybu v minulém LZ, kde v řádku o výsledcích Tříkrálové sbírky nedopatřením vypadlo,
že skupina dětí z Ohrazeníčka chodila
s požehnáním i v Ohrazení.
Tedy správně:
Ohrazeníčko, Ohrazení

8 257 Kč

jáhen Pavel Poláček
přespolních z vesnic až 6 km vzdálených, byla
docházka v měsících lednu a únoru velmi slabá. Vzhledem k tomu, že cesty byly zaváty, že
panovaly kruté mrazy, odpadové roury záchodové ve školní budově zamrzly a vzhledem
k tomu, že pro nepatrný počet dětí ve třídách
nebylo možno tyto řádně vytopiti, rozhodla se
místní školní rada zastaviti vyučování na dobu
od 13. února do 17. února, o čemž vyrozuměn
byl okresní školní výbor v Čes. Budějovicích,
který svým vynesením ze dne 14. 2. 1928,
č. 970 toto opatření schválil. Poněvadž povětrnostní poměry se nijak nelepšily, zastavilo
ministerstvo školství a národní osvěty
vyučování na všech školách svým prvým
výnosem ze dne 16. 2. 1929, č. 919 na dobu od
16–24. února včetně a výnosem ze dne 22. 2.
1929, č. 1040 na dobu od 24.–28. února.
Jakmile mrazy trochu ustaly, sněžilo znovu, takže bylo téměř 1 m vysoko sněhu. Největší síly dosáhly mrazy ve dnech 1.–4. února
1929 (až -34) a pak ve dnech 10.–14. února
(-40). Koncem února mrazy více ještě trvaly,
ale v poledních hodinách stoupal již teploměr
na 0 °C i výše. Není pamětníka takových mrazů, snad před 150 roky panovala též taková
krutá a dlouhá zima.
Na jaře poznány byly její následky. Množství stromů ovocných i ozdobných úplně
zmrzlo a smutný byl pohled do zahrad, kde
zmrzlé stromy smutně ukazovaly své větve.“
Připravil Mgr. Jiří Cukr,
kronikář městyse Ledenice
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Osobnosti 20. století v Ledenicích
V druhém díle nového seriálu si představíme politické činitele, kteří se v Ledenicích objevili nejčastěji v rámci předvolebních kampaní nebo jako řečníci na různých slavnostech, ale přivedly je sem i jiné poetičtější důvody.

Návštěvy politiků
Nejvýznamnějším ledenickým hostem z oblasti politiky je bezesporu rakouský císař a český král z rodu Habsburků František Josef I.
(1830–1916), který panoval dlouhých 68 let.
Rok před svým nástupem na trůn vykonal ještě
coby arcivévoda cestu do Saska. Oficiální
návštěva se zastávkou v Praze se uskutečnila
ve dnech 25.–29. září 1847 a zúčastnili se jí
ještě Františkovi bratři Ferdinand Maxmilián
(1832–1867) a Karel Ludvík (1833–1896).
Při zpáteční cestě se zastavili na Hluboké
u Schwarzenbergů a odtud pokračovali zpět
domů do Vídně. V Ledenicích, kudy tehdy
hlavní vídeňská silnice vedla, si 3. října 1847
udělali krátkou zastávku v hostinci u Podlávků
(čp. 64) na náměstí. Pojedli kuřata a ve stodole
za hospodou, kde právě čeleď mlátila žito, si
vyzkoušeli tuto venkovskou práci. Vše se odehrálo bez jakýchkoli ceremonií, protože po
skočení oficiální části cesty putovali mladíci
inkognito (tzv. na zapřenou).
Jiný habsburský arcivévoda, náruživý lovec a za první světové války velitel 4. rakouské armády Josef Ferdinand (1872–1942)
přijal pozvání Schwarzenbergů a ve dnech 7. a
8. září 1913 se objevil na honu pořádaného
v ledenickém revíru.
Do Ledenic díky kontaktům děkana a senátora Františka Jana Kroihera přijeli přední politikové první československé republiky.
Doloženy máme oficiální návštěvy ministra
vnitra Juraje Slávika (1890–1969), který se
5. července 1931 zúčastnil oslav a také pronesl
řeč u příležitosti 30. výročí založení ledenické
kampeličky, a poslance Antonína Jiráčka
(1890–1939), který promluvil 21. srpna 1932
na jubilejní valné hromadě Živnostenského
společenstva. Na prosté přátelské pobyty ke
Kroiherovi na faru zavítala řada dalších osob,
např. 24. srpna 1930 ministr zemědělství Bohumír Bradáč (1881–1935) s poslancem a
budoucím předsedou Agrární strany Rudol-

fem Beranem (1887–1954). Plánovaný příjezd ministra průmyslu a obchodu Jana
Dostálka (1883–1955) na slavnostní otevření
silnice Ledenice – Zaliny v listopadu 1934 se
nekonal z důvodu úmrtí Dostálkova otce.
K zajímavému setkání došlo v Ledenicích
10. srpna 1947, kdy se zde při zahájení výstavního veletrhu nábytku setkal náměstek předsedy vlády a předseda ČSSD Zdeněk Fierlinger
(1891–1976) s jihočeskými poslanci Miroslavem Sedlákem (1913–1981), Miladou Horákovou (1901–1950), odsouzenou ve známém
vykonstruovaném politickém procesu k trestu
smrti, a Josefem Plojharem (1902–1981),
který v 50. a 60. letech předsedal lidové straně
a byl také ministrem zdravotnictví.
Ani v novější době se politikové Ledenicím nevyhýbají. Častým hostem tady bývá senátor Jiří Pospíšil (1949). Díky předvolebním
kampaním jsme u nás mohli potkat v roce
2006 ministra financí a předsedu lidové strany
Miroslava Kalouska (1960) v doprovodu bývalého primátora Českých Budějovic a neúspěšného kandidáta do Senátu Miroslava
Tettra (1938) nebo v roce 2008 jihočeského
hejtmana Jana Zahradníka (1949) v doprovodu Martina Kuby (1973), současného
ministra průmyslu a obchodu. Zahradník Ledenice navštívil ještě 20. září 2003, kdy sledoval krajský přebor v pétanque a 27. října 2006
v rámci hejtmanského dne, kdy se setkal se zástupci úřadu městyse, prohlédl si radnici, náměstí a DPS. Jiný krajský politik František
Štangl (1961) slavnostně otevíral 13. srpna
2010 nástavbu školky. Regionální politici
navštěvovali Ledenice v každé době, avšak jejich jména jsou dnes již zapomenutá (např.
okresní hejtmani František Josef Křikawa a
Jan Faltis nebo předseda okresního národního
výboru Leopold Rudolf; ledenickým rodákem
byl tajemník Jihočeského krajského výboru
KSČ Vlastimil Krafl).

Dětský karneval ve Zborově

Ministr vnitra Juraj Slávik při projevu před ledenickou radnicí 5. 7. 1931

Snímek Josefa Plojhara při návštěvě Ledenic
10. 8. 1947 otištěný v deníku Práce
Zcela odlišné postavení oproti všem předchozím osobám zaujímá Vojtěch Filip
(1955), předseda KSČM a dlouholetý místopředseda Poslanecké sněmovny, který má
z Ledenic manželku, vlastní zde chalupu a tráví u nás svůj volný čas.
Mgr. Jiří Cukr, jiricukr@seznam.cz

V sobotu 11. února se konal jako každý rok ve Zborovské Bumbálce
karneval pro děti.Velikým potěšením pro nás bylo, že i tentokrát přišlo
mnoho krásných masek v podobě pirátů, tygrů, princezen, čarodějek,
víl, přišla i beruška, Červená Karkulka, Cipísek, zdravotní sestřička,
doktorka, šašek, astronaut, mažoretka, Spiderman nebo tučňák. Soutěžilo i spousta miminek v doprovodu svých rodičů. Bylo připraveno
veliké množství soutěží a originálních tanců. Připomenu ty nejoblíbenější jako je židlovaná, skládání kostek na čas, namotávání aut na provázku, tvorba nejhezčí mumie atd. Odpolednem provázela kočička,
krásná pirátka, Rumcajs a za mixážním pultem nový DJ Kuba Juhas.
Všem dětem byla za každou soutěž odevzdána odměna v podobě mlsot, či volných vstupenek na loutkové divadlo ,,Kouzelný Zvoneček“,
které se bude konat 18. 3. od 15 h, nebo volných vstupenek na promítání pohádek se čteným textem 26. 2. od 16 h ve zdejším sále. Chtěly bychom moc poděkovat městysu Ledenice za finanční podporu, tak i
rodině Klečků, rodině Voharčíků za bezvadně připravený sál a občerstvení. L. Juhasové a L. Sedlákové za perfektně připravený program.
Věříme, že se všem líbilo a závěrem zveme všechny na další akce pořádané Svazem žen ve spolupráci s p.Voharčíkem.
Svaz žen Zborov
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MEZNÍKY HISTORIE SOKOLA LEDENICE
(první část)
Sokol vstoupil do Ledenic před 115 roky
SOKOL je jednou z nejstarších tělovýchovných organizací ve světě. Bylo by ovšem
velmi podceňující, představit jej pouze touto
banální formou, neboť Sokol již od svého založení plnil mnohem významnější společenská
poslání, než je kultura těla. Pro oživení paměti
si proto připomeňme historii počátku druhé poloviny 19. století, kdy české země, považované
téměř za nesvéprávné, žily v rakousko-uherském područí.
Určité uvolnění politických poměrů přinesl
říšský zákon, známý jako Říjnový diplom, vydaný císařem Františkem Josefem I. roku
1860. Do jisté míry jím byly upraveny státoprávní poměry na konstituční princip, takže
zemský sněm získal větší politickou pravomoc, jejímž prostřednictvím došlo k uvolnění
občanských společenských zájmů a zakládání spolkových činností.
Zmíněné společenské oteplení též přiválo
historický 16. únor 1862 a s ním založení Sokola, který svojí demokratickou i humanistickou orientací a svými čistými ideály byl
v každé době, zejména pak v nejtěžších chvílích, oporou národa. Již od období národního
obrození Sokol stál vždy na přední pozici boje
za svobodu. Pro své zásady byl nepohodlný
nepřátelským a totalitním režimům, proto
jeho činnost byla čtyřikrát zakázána nebo
omezena. Přesto vždy prokázal zdravou životaschopnost a znovu povstal. Sokol brzy po
svém založení zapustil kořeny i mimo vlast,
neboť naši krajané stavěli svá sokolská hnízda na všech kontinentech. Podobný spolek
s tak bohatou historií neexistuje nikde na světě. Právem proto považujme Sokol za naše národní příslovečné „rodinné stříbro“. Ledenice
také svou vlastní stopou sokolskou historii
obohatily.
Ledeničtí sokolové v letošním roce vzpomínají dvě výročí. Jednak 150 let od založení
Tyršova a Fügnerova Sokola a jednak 115. výročí své vlastní tělocvičné jednoty. Podívejme
se proto do knihy zápisů, nejstaršího dokumentu Sokolské jednoty Ledenice, jak to
začalo.
První záznam hovoří o přípravné schůzi
29 zakládajících „důvěrníků“, konané dne
14. března 1897 v hostinci Jana Sládka. Shromáždění řídil učitel Alois Houska, jenž v úvodu vyložil sokolské ideály, druhým bodem byl
návrh stanov, které musely být předloženy
c. k. hejtmanství ke schválení, a poté následovalo projednání termínu ustavující valné hromady. Byl stanoven první jarní den, určitě
náhodou, ale v každém případě 21. března
1897 se zde něco nové zrodilo.
Ustavující valnou hromadu přišli navštívit
hosté ze Sokola Lišov, jejichž starosta Štoček
byl požádán, aby využil svých zkušeností a
jednání řídil, vždyť Sokol žil v Lišově už od
roku 1894. Schůze splnila potřebné náležitosti
pro založení jednoty, včetně volby výboru.
Řekněme si jména nejdůležitějších členů historicky prvního výboru: Alois Houska, starosta, MUDr. Ferdinand Sýkora, místostarosta,

Václav Fencl, náčelník, Štěpán
Čouza, jednatel, Jarolím Petráš,
pokladník.
Lidové pořekadlo, že každý
začátek je těžký, platilo i zde.
Ledeničtí borci zahájili cvičení
v květnu 1897, zatím obecným
tělocvikem, neboť postrádali
potřebné cvičební nářadí. Během krátké doby však získali
bradla od lišovské jednoty, budějovická darovala koně, koupili starší hrazdu, a tak cvičební
hodiny byly stále zajímavější.
Na jedné z prvních výborových schůzi bylo
přijato zajímavé usnesení, které se týkalo zavedení pokut ve vnitřním životě jednoty. Takto vypadal jejich sazebník: za cizí slovo
(německé) 1 kr. (rozuměj krejcar), za oslovení „vy“ 2 kr. (přestupek proti stanovám, neboť
v sokole se tykalo), za nedostavení se včas do
cvičení dokonce 5 kr. (poněkud tvrdý trest).
Dovolím si zlomyslnou poznámku, že podobné pokuty by slušely i současné společnosti.
Sokolové se představili začátkem července
prvním veřejným vystoupením. Uspořádali
výlet do Vápenců, řada současníků se asi pobaveně pousměje, ale přenesme se zpět o více
než sto let. Společenský život měl nesrovnatelně menší akční rádius a lidé byli odkázáni
na jednodušší podmínky aktivity. Jak lidé nacházeli uspokojení v maličkostech, svědčí citace ze zápisu, že „… radostí bušilo srdce
každého z nás, když uzřel bratry poprvé v kroji, a radost, kterou zříti bylo u všech bratří a veselá nálada potrvala až do pozdního večera.“
V knize zápisů bychom se dočetli další
příklady spokojenosti, ale jeden příběh opačný
tam však nacházíme. Povězme si jej.
V Budějovicích se uprostřed léta konalo
okrskové veřejné cvičení, k jehož účasti byla
sokolská jednota Ledenice pozvána. Na první
výjezd mimo obec se všichni těšili a až na příběh při cestě domů, jejich očekávání bylo naplněno. Však také Václav Cajkář popisoval,
jak průvod několika set sokolů se od nádraží
ubíral přes město na Pražské předměstí do svého cíle v zahradě akciového pivovaru. Nelze

zamlčet jeho slova, která uvedl ve výroční
zprávě, jak v průvodu „…s radostí a nadšením
každý z nás si sebevědomě vykračoval, jako
bychom již dávnými byli Sokoly. S radostným
úsměvem poslouchali jsme bouřlivé volání
„Nazdar!“ a srdečné bratrské vítání.“
Po nádherně prožité slavnosti nastoupili na
cestu domů, při níž je postihla nemilá příhoda,
bratrem Cajkářem autenticky popisovaná takto: „…potkala nás nehoda, neboť pod přílišnou
tíhou zlomena na voze řebřina. Než to nebylo
tak zlé, horší bylo, že dva členové jednoty nemohli se spolu srovnati. Jeden z nich, sedě na
voze v kroji, domníval se, že jest větším pánem nežli druhý, kterýž nemaje kroje, též si na
zpáteční cestě přisedl. Tím nálada dříve veselá, obrácena k mrzutosti a hnedle by kvůli
jednomu nepředloženému bratru, který si
myslí, že je víc v jednotě, nežli ten bez kroje,
vznikla pro jednotu osudová chvíle…“ V této
vyhrocené chvíli zasáhl do hádky starosta
jednoty bratr Houska, který kritickou situaci
diplomaticky uklidnil a znesvářené členy
usmířil.
Touto příhodou uzavřeme povídání o prvním roce činnosti Tělocvičné jednoty Sokol
Ledenice. Snad ještě údaj o členské základně
ke konci roku 1897. Jednota vykazovala celkem 51 členů, z toho 27 činných a 24 přispívajících.
(pokračování příště)
František Kadlec

Předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS, Komise VO ČOS
pro práci s mládeží a seniory vyhlašuje

literární soutěž pro seniory (od 60 let věku výše)

VZPOMÍNKY NA SOKOL
NAŠEHO MLÁDÍ
Povídky napsané jakoukoliv formou - na psacím stroji, e-mailem, čitelným písmem, zašlete
v obálce s názvem LITERÁRNÍ SOUTĚŽ SENIORŮ do 31. října 2012 na adresu:
Vzdělavatelský odbor ČOS, Literární soutěž seniorů
Újezd 450/50 – Tyršův dům, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
e-mailová adresa: astefanova@sokol.eu, kvolkova@sokol.eu
Kromě názvu povídky, nezapomeňte uvést: jméno, příjmení, rok narození, adresu, případně
telefonické spojení, členství v jednotě a příslušnost k župě.
Vybrané povídky budou publikovány v připravovaném sborníku „Vzpomínky na Sokol“.
Všichni účastníci dostanou pamětní list.
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Co ztrácíme,
co získáváme,
kam jdeme?
Duchovní obnova s Mons. Alešem
Opatrným pro ty, kterým vyšší věk
přináší obtíže,

10. 3. 2012 od 9 do 13 h
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JARNÍ POSEZENÍ S DECHOVKOU

JIHOČEŠTÍ RODÁCI

Neděle 25. 3. od 15 do 18 hodin v kulturním sále Borovany
Vstupné 80 Kč, ZTP 50% sleva
Doprava z Ledenic zajištěna (příspěvek na dopravu 15 Kč)
Přihlašovat se můžete v Místní knihovně Ledenice do čtvrtka 22. března
nebo na tel. č. 387 995 437, 606 443 518 pí Křížová.

v sále a kostele Obětování Panny Marie
(u piaristů) v Českých Budějovicích.
Příležitost ke sv. smíření, mše sv.

Slavoj Ledenice
oddíl kopané

Tak se nám pomalu
blíží jarní odvety.
„A“ mužstvo zajíždí 31. března do
Slavonic, které v domácím zápase porazilo výsledkem 4:0.
Rezervní tým zahajuje
doma s Temelínem 8. dubna. Než se tak stane, probíhá
v plném proudu příprava na tyto nelehké boje.
Čeká nás adrenalinové jaro, abychom I. B třídu pro další rok zachránili. První kroky udělal
management oddílu, když se podařilo získat
několik zkušených hráčů a další jsou v jednání. Ti, kteří se budou o body na jaře prát, trénují pod vedením trenéra pana Švani od 19. ledna
třikrát v týdnu a mají za sebou čtyři přípravné
zápasy. Ve dnech 23.–26. února absolvovalo
první mužstvo soustředění v Čímeři a sehrálo
přátelské utkání s místním týmem. Do finálové
části přípravy trenér zařadil další přípravné zápasy, a to s Bavorovicemi, Roudným a Olešníkem, tento zápas bude generálkou na jarní část
sezóny.
Všichni se na vás fanoušky těšíme 7. dubna, kdy v domácím prostředí přivítáme Chlum
u Třeboně.
Zdeněk Vitoušek
www.ledenice.estranky.cz
KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH
37. KONCERTNÍ SEZÓNA
2011-2012

28. března
LEOŠ ČEPICKÝ - housle
IVO KAHÁNEK - klavír
POZOR ZMĚNA
koncert se koná na Malé scéně
v Českých Budějovicích od 19 h
Pro zájemce z Ledenic
(odjezd z autobus. nádraží v 18.30 h).
Informace v ZUŠ T. Sviny,
tel. 380 120 540, e-mail info@zustsviny.cz

Centrum volného času pro děti,
mládež a dospělé – Próza a poezie, o. s.
pořádá v létě 2012
¢ Pobytový tábor – „Relax pro maminky s dětmi“ 4. –7. 7. 2012
Místo: Ubytovna - Dobrá voda u Prachatic. Tábor je určený pro maminky a jejich děti ve věku
do 10 let.
Co nás čeká: Cvičení Pilates, jógy, cvičení na míčích, výroba šperků, výtvarné techniky, masáže, výživové poradenství, logopedické poradenství a další.
Cena: 3200,¢ Pobytový - literární tábor – „Od pohádek po scifi“ 7.–14. 7. 2012, pro děti od 6 let
Místo: Táborová základna Rechle, Vodňany, okr. Strakonice
Co nás čeká: Táborové putování – od pohádek po scifi, na celý týden je připravena celotáborová
hra, společenské s a kolektivní hry, tvořivé dílny, sportovní utkání. Děti zažijí noční hru, diskotéku a mnoho dalšího.
Cena: 2250,¢ Pobytový tábor – „Cesta kolem světa za 10 dní“ 1.–10. 8. 2012, pro děti od 6 let
Místo: Táborová základna Rechle, Vodňany, okr. Strakonice
Co nás čeká: Putování kolem světa děti zažijí na desetidenním pobytovém táboře, během putování zabrousí do několika evropských států, naučí se různé společenské a kolektivní hry,
spoustu sportovních her, výtvarné techniky. Děti bude provázet celotáborová hra, čeká je
ukázka práce hasičů a policie ČR. Pro děti bude připravena etapová hra, noční hra a další zajímavosti.
Cena: 2750,¢ Vodácký tábor – „Od Vyšáku do Boršova“ 12.–18. 8. 2012, pro děti od 7 let
Místo: Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou, Český Krumlov, Zlatá Koruna, Boršov nad Vltavou
Ubytování: stanové základny podél Vltavy.
Co nás čeká: Sjezd řeky Vltavy na raftech pro 6 dětí + 1 dospělý. Během týdne je pro děti připravená celá řada her, soutěží, vodácký program, návštěva českokrumlovského zámku a mnoho
dalšího.
Cena: 2100,Organizační informace:
Předběžné přihlášky je nutné odeslat do 15. 3. 2012, 50% zálohu je nutné uhradit do 31. 3. 2012.
Veškeré informace o táborech získáte na www.proza-poezie.cz, nebo na telefonním čísle
721 757 781.
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ POŘADY
V LEDENICÍCH A PŘILEHLÝCH OSADÁCH
Ó PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
bude tentokrát věnována pravěku, archeologickým nálezům a ledenickým mohylám.
Přijďte ve čtvrtek 5. dubna 2012
v 17.15 hod. do společenské místnosti
Domu s pečovatelskou službou
v Ledenicích.
Ó Český svaz žen Zborov Vás srdečně zve
na loutkovou pohádku
KOUZELNÝ ZVONEČEK
neděle 18. 3. od 16 h
ve Zborovské Bumbálce
vstup 30 kč, hraje Divadélko Máma a Táta

D - ženy nad 15 let
E - muži nad 15 let
F – muži nad 45 let
G – ženy nad 45 let

od 13,15 h
od 13,15 h
od 13,15 h
od 13,15 h

Disciplina:
kategorie A, B střelba ze vzduchové pušky vleže s oporou
ze vzdál. 7 m
kategorie C, D, E, F střelba ze vzduchové pušky vleže ze vzdálenosti 10 m
Pro vítěze jsou připraveny ceny, občerstvení zajištěno, přezůvky s sebou

Ó Druhá přednáška z cyklu GENIUS
LOCI NOVOHRADSKÝCH HOR
OD PRAMENŮ ŘEK K LIDEM
Multifunkční sál v mateřské škole Ledenice.
Pátek 23. březen, začátek v 18 h
Přednáší MILAN KOŽELUH,
autor publikací o Novohradských horách.

Ó VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
pořádá ZO SPCCH Borovany-Ledenice a
RC Ledňáček Ledenice, sál U Králů
25.3. neděle 12-18 h
26.3. pondělí 9-18 h
Výstava a prodej velikonočních dekorací a
výrobků, keramiky a prodej pečiva, nápojů
a drobných dárkových předmětů.

Ó XIII. ROČNÍK OBNOVENÉ
STŘELECKÉ SOUTĚŽE
„O PUTOVNÍ POHÁR LEDENIC“
17. 3. sobota, sokolovna Ledenice,
startovné: 20 Kč
Věkové kategorie a začátky:
A - děti do 9 let
od 8 h
B - děti do 12 let
od 8 h
C - mládež do 15 let od 9.30 h

Ó PLESY - ZBOROVSKÁ BUMBÁLKA
– 10. 3. sobota
ples TJ Sokol Zborov,
hraje Pohoda česká, začátek ve 20 h,
vstupné 100 Kč
– 24. 3. sobota
IV. ples Zborovské Bumbálky,
hraje Paraván, začátek ve 20 h,
vstupné 80 Kč
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TIP PRO VOLNÝ ČAS
¢ POZVÁNKA –
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
v neděli 18. 3. 2012
Chcete poznat věci, o kterých se ve škole neučí? Chcete se dotknout tajemství
života? Vědět víc o zdraví či životních
zákonitostech?
Na to, co vás zajímá, se můžete zeptat
biotronika Tomáše Pfeiffera.
České Budějovice, Igy centrum, Pražská tř.24 v 15.00 h
Vstupné je dobrovolné.
Na závěr přednášek proběhne biotronické působení formou rozloučení.

Připravuje se na duben:
¢ VELIKONOČNÍ ARANŽMÁ
s Petrou Baštýřovou
1. 4. ve 13 hod. v přízemí prelatury
kláštera v Borovanech.
Přihlášky na tel. 603 285 597.
¢ POZNÁVACÍ VÝLET
PO NOVOHRADSKU
13.-14. dubna 2012
Přihlášky a další informace
na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195,
kic@novehrady.cz,
www.kicnovehrady.cz

HUDEBNÍ KURZY
PRO DĚTI OD 2-3 LET
Výuka pro dítě + maminka bude dle zájmu pořádána

již od 1. 4. 2012.

Výuka bude probíhat 1 x týdně
(pondělí od 10,15 h, cena 1 hodiny cca 50 Kč).
S pomocí maminek budou děti zvládat začátky rytmu,
zpěvu a různých her.
Výuka bude probíhat pod vedením Mgr. Michaely Kadlecové.
Máte-li zájem, přijďte se s Vaším dítkem pobavit.
Přihlášky a další informace v ZUŠ Ledenice u paní
Jitky Dudové každé pondělí od 13.30 do 17 h.

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!

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.
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Kosmetický Salon
Šárka Michnerová
Náměstí 70, Ledenice

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

Květinářství
Levandule
Pavlína Gabrišková

NOVÉ OŠETŘENÍ
MESODERMA Q SYSTÉM
 zcela inovační ošetření pomocí otočného
válečku,
 nová technika aktivace kolagenu,
 výrazně zlepšuje akné,
 zmenší jizvy a vrásky,
 viditelně zesvětlají pigmentové skvrny,
manikúra
 výživný zábal na nehty a ruce,
 novinka: gel-lak
pedikúra
 parafínové zábaly
Dárkové poukazy v prodeji
Objednávky na tel. č.: 728 130 000

Uzávěrka dalšího vydání Ledenického
zpravodaje je v pondělí 26. března 2012.
Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městys Ledenice, podatelna, Náměstí 89,
373 11 Ledenice, nebo na kultura@ledenice.cz.

TRUHLÁŘSKÁ ULICE 69
(vedle bývalého řeznictví)
tel.733 724 914
nabízí:
řezané květiny
(vazba příležitostní, svatební, smuteční,)
hrnkové květiny
jarní hrnkové květiny: macešky, petrklíče,
hyacinty, krokusy, tulipány, sedmikrásky aj.,
osivo:zeleniny, květin, bylin, travní osivo,
sadbové brambory, cibuli sazečku,
velký výběr jarních cibulovin: begonie, lilie,
jiřiny, mečíky aj.,
sazenice růží: keřové, pnoucí
(od poloviny března),
sazenice muškátů v sadbovači: převislé,
vzpřímené (druhá polovina března),
sazenice surfinií,bacopy,verben,fuchsií
v sadbovači (druhá polovina března),
sazenice jahod (druhá polovina března),
dekorace z umělých květin do bytu i na hroby,
dekorace, dárkové předměty aj.
zahradnické potřeby: substráty, hnojiva,
postřiky, textilie, květináče, truhlíky,
nářadí a další

Prodejní doba:
Pondělí:
Úterý-Pátek :
Sobota:

13 -18 hod.
8-12
13-17
8-12
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PAVEL SLÁMA

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

Muž, 57 let, hledá pronájem
(bydlení) v Ledenicích.
Cena do cca 5 000 Kč
Tel. č. 722 576 802
Karel BÁRTA
Nová 354, 373 12 Borovany

HODINOVÝ MANŽEL
údržba, opravy, práce všeho druhu,
domy, byty, sekání zahrad, atd.
Tel.: 723 995 637
kajosbarta120@seznam.cz

PRODÁM BYT
v Ledenicích
Tel. č. 739 589 029
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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

mobil: 602 662 693

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
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.

