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Zdarma

Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Ledenice
pro volební období 2010-2014
Zvolení členové zastupitelstva
Kandidátní listina

Kandidát

č.

název

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

1

Sdruž. za rozvoj osad

1

Hronek Josef Ing.

1

Sdruž. za rozvoj osad městyse

4

Klečka Jaroslav

1

Sdruž. za rozvoj osad městyse

2

Voharčík Václav

1

Sdruž. za rozvoj osad městyse

3

Čížek Jan

1

Sdruž. za rozvoj osad městyse

5

2

LEDENICKÉ SPOLKY

2

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
zvolení

BEZPP

507

12,51

1

NK

BEZPP

373

9,20

2

NK

BEZPP

290

7,15

3

NK

BEZPP

288

7,10

4

42

NK

BEZPP

289

7,13

5

Hinterhölz Jiří

58

NK

BEZPP

491

13,55

1

4

Kopáček Jiří prof. PhD. Ing.

54

NK

BEZPP

480

13,25

2

LEDENICKÉ SPOLKY

3

Korčáková Hana RNDr. CSc.

45

NK

BEZPP

357

9,85

3

2

LEDENICKÉ SPOLKY

1

Fabián Václav

56

NK

BEZPP

291

8,03

4

4

Občanská demokratická strana

4

Šesták Vladislav Mgr.

35

ODS

ODS

621

11,02

1

4

Občanská demokratická strana

5

Žaludová Jaroslava Bc.

45

ODS

BEZPP

592

10,51

2

4

Občanská demokratická strana

2

Franěk Miroslav Mgr.

44

ODS

ODS

564

10,01

3

4

Občanská demokratická strana

3

Beneda Jiří

44

ODS

ODS

475

8,43

4

4

Občanská demokratická strana

13

Doležalová Hana PharmDr.

46

ODS

BEZPP

466

8,27

5

4

Občanská demokratická strana

1

Vazač Michal Ing.

33

ODS

ODS

437

7,76

6

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

48

NK

43
37
60

Tůma Jaroslav

2
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2

pokračování na str. 2

Výlov rybníka LAZNA
V sobotu 9. října byli ledeničtí rybáři ve velkém očekávání. Lovila
se Lazna. Nebyl to jen tak obyčejný výlov, ale jednalo se o kontrolní
spuštění z důvodu vizuální kontroly stavu hráze a množství bahna, které nám „dodávají” povodně. Výsledek byl velmi dobrý. Kontrola (naposledy proběhla před 5 lety) neukázala žádné narušení tělesa hráze a
množství naneseného bahna odpovídalo normálu.

Z hlediska vylovených ryb byl příjemným překvapením výskyt
candáta, váha některých kusů dosahovala 3 - 4 kg (60 - 75 cm). Další
složení obsádky rybníka tvořil sumec (sloveno bylo kolem 30 kusů
o velikosti cca 20 cm - 60 cm), dále pak kapr, štika, tolstolobik a bílá
ryba. Z hlediska váhového složení měl největší zastoupení v Lazně tolstolobik, kterého bylo sloveno kolem 100 ks o průměrné váze 6 kg.
Zjištění stavu obsádky amura bylo pro nás rybáře méně příjemné.
Tato ryba se v Lazně vůbec nevyskytovala i přesto, že jí sem bylo na
jaře 2010 vysazeno kolem 700 ks. Ztráta
amura je především spojena s povodněmi.
O amurovi je všeobecně známo, že využívá zvýšeného stavu vody ke svým dalším
cestám po vodních tocích. Bohužel Lazna
nemá žádnou ochrannou mříž na své odtokové – přelivové části, a tak jsou tyto ztráty pro nás velmi nepříjemné jak z hlediska
financí, tak i z hlediska složení obsádky,
která je využívána především pro atraktivitu sportovního rybolovu.
Lazna bude opět zarybněna dle plánu
(plán definuje Jihočeský uzemní rybářský
svaz ČB) z podzimních výlovů našich
chovných rybníků, které proběhnou do
konce října.
Sportovní rybolov bude na Lazně opět
možný od 6.11.2010.
za MO ČRS Ledenice Roman Dědič

2

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

listopad 2010

Výsledky voleb v obvodu Ledenice
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

15

1

Okrsky

Voliči
Vydané
v seznamu obálky

Volební
Odevzdané Platné
účast v % obálky
hlasy

4

1 868

58,73

Kandidátní listina

Hlasy

č.

název

abs.

1

Sdruž. za rozvoj osad městyse

2

1 097

1 097

USTAVUJÍCÍ
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITESTVA
MĚSTYSE LEDENICE

13 881

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
Počet
platných mandátů
hlasů

4 051 29,18

15

13 881,00

29,18

5

LEDENICKÉ SPOLKY

3 622 26,09

15

13 881,00

26,09

4

3

Komunistická str. Čech a Moravy

577

4

Občanská demokratická strana

5 631 40,57

v%

4,16

4

3 701,60

15,58

0

15

13 881,00

40,56

6

se koná ve středu

10.11.2010 od 18 hod.
v multifunkčním sále
mateřské školy
(vstup hlavním vchodem u výtahu)

Výsledky voleb v jednotlivých okrscích volebního obvodu Ledenice
Volební okrsek 1 – Ledenice

Volební okrsek 2 – Zborov

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1 508

821

54,44

821

10 320

159

119

74,84

119

1 468

Kandidátní listina

Hlasy

číslo

název

abs.

v%

Kandidátní listina
číslo

název

abs.

v%

1

Sdruž. za rozvoj osad městyse

1 269

12,30

1

Sdruž. za rozvoj osad městyse

1 139

77,59

2

LEDENICKÉ SPOLKY

3 348

32,44

2

LEDENICKÉ SPOLKY

110

7,49

3

Komunistická str. Čech a Moravy

522

5,06

3

Komunistická str. Čech a Moravy

20

1,36

4

Občanská demokratická strana

5 181

50,20

4

Občanská demokratická strana

199

13,56

Volební okrsek 3 – Ohrazení

Hlasy

Volební okrsek 4 – Zaliny

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

133

96

72,18

96

1 230

68

61

89,71

61

863

Kandidátní listina

Hlasy

číslo

název

abs.

v%

Kandidátní listina
číslo

název

abs.

v%

1

Sdruž. za rozvoj osad městyse

845

68,70

1

Sdruž. za rozvoj osad městyse

798

92,47

2

LEDENICKÉ SPOLKY

132

10,73

2

LEDENICKÉ SPOLKY

32

3,71

3

Komunistická str. Čech a Moravy

33

2,68

3

Komunistická str. Čech a Moravy

2

0,23

4

Občanská demokratická strana

220

17,89

4

Občanská demokratická strana

31

3,59

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 29. září 2010
Rada městyse schválila:
 dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Zateplení objektů ZŠ a ZUŠ Ledenice“ se zhotovitelem stavby firmou SEXTA spol. s r.o.
Planá u Českých Budějovic.
 na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Ledenice – Zborov, vrt
ZHV III.“ smlouvu o dílo se zhotovitelem
stavby firmou Stavební geologie geoprůzkum Č. Budějovice, spol. s r.o. na provedení hydrogeologického průzkumného vrtu.
Rada městyse pověřuje:
 starostu zajištěním zpracování bezpečnostního auditu odbornou firmou v tělový-

chovných zařízeních v majetku městyse
Ledenice.
 starostu městyse přípravou podkladů pro
podání žádosti o dotaci na vybudování úložiště bioodpadu (kompostárny) v městysu
Ledenice.
Rada městyse vzala na vědomí:
 žádost p. Milana Gabrišky Zahradnické a
chovatelské potřeby o ukončení smlouvy
o dílo na provádění celoroční údržby veřejné zeleně ve vybraných částech městyse
Ledenice ke dni 31.12.2010 a zároveň rada
městyse schválila cenovou nabídku firmy
Zahradnické práce A + O Josef Adamík
Slavošovice a pověřuje starostu podpisem
pokračování na str. 3

Hlasy

CO VÁS ZAJÍMÁ?
V průběhu voleb se voliči často ptali členů
okrskových volebních komisí, proč byly při
volbách do Zastupitelstva městyse v Ledenicích použity k distribuci volebních lístků
velké úřední obálky vel. A4, když volební lístek byl o velikosti A5? Občanům se to jevilo
jako zbytečné plýtvání obecních peněz.
Distribuci úředních obálek pro každý
druh celostátních voleb zajišťuje na jednotlivé obecní úřady krajský úřad. Úřad městyse
Ledenice tedy obdržel zdarma pro volby do
zastupitelstva městyse úřední obálky o velikosti A4. Velikost těchto obálek byla zvolena
vzhledem k největší velikosti volebních lístků ve velkých městech bez ohledu na to, že
v menších obcích byly volební lístky tištěny
na formát papíru A5. Obálky ve všech obcích, městysech a městech byly jednotné barvy a velikosti.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 2
smlouvy o dílo na provádění celoroční
údržby veřejné zeleně ve vybraných částech
městyse Ledenice na dobu neurčitou od
1.1.2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Rada městyse schválila:
 dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytového
prostoru s firmou Ledenický nábytek na
prodloužení doby nájmu do 30.9.2010 za
smluvní nájem 15.000,- Kč vč. DPH.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1044/1
v k.ú. Zborov pro stavbu „Kanalizace a
ČOV pro osadu Zborov“ s budoucím povinným z věcného břemene Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace, Praha.
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s. na pozemcích PK 1673 a PK 1676/2
v k.ú. Ohrazení pro stavbu s názvem
„Ohrazení p.č. 1515/7 – Bartušková Pavla – připojení RD“ s tím, že smlouva bude
uzavřena ve znění vyplývající ze smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 2.7.2009.

 smlouvu o příspěvku ve výši 17.300,- Kč
Místní akční skupině Sdružení Růže za administraci projektu „Podmínky pro rozvoj
občanských aktivit v osadách městyse Ledenice“ z Programu rozvoje venkova na základě schválené dotace ze strany SZIF.
 na základě doporučení členů osadního výboru Zborov pronájem nebytových prostor
(bývalé kovárny) parc.č. KN st. 28/3, budova bez č.p. v k.ú. Zborov firmě VK Úklid
Václav Voharčík, jako skladovací prostor
za podmínek:
– nájem 300,- Kč/měsíc vč. DPH
– na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou
– nájemce zajistí běžnou údržbu pronajatého objektu.
 nákup knih do Místní knihovny v Ledenicích za částku 6.000,- Kč z vybraného půjčovného a upomínek za období leden až
září 2010.
Rada městyse vzala na vědomí:
 vyúčtování koncertu na radničním dvoře
13.8.2010 – výtěžek 587,- Kč převeden pro
potřeby komise pro mládež kulturu a sport
městyse Ledenice.

NOVINKY V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Společnost Marius Pedersen a.s. zavedla
od 1.10 2010 možnost nového třídění separovaných odpadů v souvislosti s nově otevřeným
provozem Dopravního, skladovacího a třídícího střediska Růžov.
Nádoby (žluté a modré) jsou nově označeny samolepkami, které vás vedou, jaké další
druhy odpadů lze třídit mimo známých PET
lahví či běžného a kartonového papíru. Další
komodity pro plastové odpady, např. folie
čirá, strečová, „bublinková”, vymyté kelímky,
plastové vaničky, čistý obalový polystyren –
nikoliv od potravin a masa, vypláchlé nádoby
od úklidových a čisticích prostředků mimo nádob od agresivních látek a žíravin, nápojový
karton od mléka a džusů ap., které vytřídíte
z běžného KO odpadu, neskončí nenávratně na
skládce, ale najdou ještě další využití jako druhotná surovina u koncových zpracovatelů.

3

Opravené kapličky
Kapličkám a litinovým křížům v Ledenicích a
osadách věnoval městys v posledních letech
velkou pozornost. Informace o tom se vždy
průběžně objevovaly v LZ. Jako poslední se
v srpnu a září dočkaly dvě výklenkové kapličky na Hradě (foto 1) a na rozcestí Budějovické a
Okružní ulice u benzinového čerpadla (foto 2).
Práce podle dobových technologií provedli
Jan Salva a Michal Kavalík z občanského
sdružení Drobné památky nejjižnějších Čech,
které vzniklo letos v lednu a vytklo si za cíl
zmapování, ochranu a obnovu kulturního a
přírodního bohatství v jihočeském pohraničí.
Oběma kapličkám byly seškrábány dožilé
omítky, které nahradily nové v zářivých barvách. Došlo rovněž na opravu střešních krytin
a provedení nových drenáží. Do štítů obou
kapliček byl pro budoucnost umístěn památeční nápis o tom, že právě v roce 2010 došlo
k jejich renovaci (Ren. MMX).
Ve výklenku kapličky na Hradě, která zřejmě pochází z poloviny 19. století, se nachází
původní lidová socha sv. Jana Nepomuckého,
jemuž je kaplička zasvěcena, dále soška Panny Marie z 19. století a dva kamenní andílci,
kteří pocházejí ze zrušených dětských hrobů.
V přibližně stejně staré kapličce na Budějovické ulici, která v době vzniku stála daleko
za zástavbou městečka (domy kolem Budějovické ještě nestály), byly po snesení starých
vápenných omítek objeveny fragmenty původní barevné ornamentální výzdoby. Malby
byly restaurovány a zůstaly zachovány. Vidíme zde např. jazyk ve žluté hvězdě, atribut sv.
Jana Nepomuckého, připomínající jeho legendu a mučednickou smrt. Stejně jako hradská
kaplička je i tato zasvěcena právě tomuto oblíbenému českému světci (svatořečen roku 1719).
Kapličku zdobí jeho nová socha z pórobetonu,
kterou vytvořil Michal Kavalík.
Mgr. Jiří Cukr
(s použitím informací Jana Salvy)

TŘIĎTE, třídění má smysl!
za Marius Pedersen a.s.
Stanislav Tischler, oblastní manažer

INFORMACE
ČTENÁŘŮM
Od 1.11.2010
dočasná změna výpůjční doby
v Místní knihovně Ledenice.
PONDĚLÍ
PÁTEK

12 – 18 hod.
10 – 16 hod.

foto 1

foto 2
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci listopadu oslaví své jubileum:
70 let
Jan Míka z Ledenic
Ludmila Jindrová z Ledenic
81 let
Zdeněk Pelikán z Ledenic
82 let
Eliška Bendíková z Ledenic
83 let
Štěpán Mejta z Ledenic
Marie Kudrlová z Ledenic
84 let
Růžena Nechanická z Ledenic
85 let
Jiří Fyrbach z Ledenic
86 let
Václav Šimek z Ledenic
V říjnu jsme se rozloučili:
t s paní Annou Chlupáčovou z Ledenic,
zemřela dne 8.10.2010 ve věku 84 let

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

listopad 2010

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 7. října 2010 proběhlo v obřadní síni ledenické radnice další vítání občánků do života.
Malé slavnosti se zúčastnilo 6 miminek se svými rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky.
Místostarosta městyse pan František Jelínek předal malým občánkům dárek na uvítanou, a to
ručně vyráběného maňáska z chráněné dílny Domova Svaté Anežky v Týně nad Vltavou. Drobné upomínkové předměty zde vyrábějí zdravotně postižení občané a městys Ledenice se rozhodl
tímto způsobem činnost chráněné dílny podporovat. O hudební program se postarali žáci ZUŠ
Ledenice pod vedením Mgr. Petra Špatného a Jitky Dudové.

zleva: Lucie Kilbergerová Ledenice, Alžběta Kylianová Ledenice, Vít Berlinský Ledenice

Děkujeme všem, kteří se dne 15.10.2010
přišli rozloučit s paní Annou Chlupáčovou
na její poslední cestě.
Děkuje rodina

Dne 15.10.2010 oslavili manželé Josef a
Marie Kohoutovi z Ledenic výročí zlaté
svatby. Ještě jednou blahopřejeme a do
dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
městys Ledenice

POZVÁNKA na přednášku
Mons. Aleše Opatrného

Manželství je cesta
Čtvrtek 11. 11. 2010 v 17 h
v přednáškovém sále Orla
na Lannově tř. 2 (2. patro)
v Č. Budějovicích.
Pořádá Diecézní centrum pro rodinu
České Budějovice

zleva: František Duda Ledenice, Natálie Pobudová Ledenice, Nikola Švaňová Ledenice

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
1. V měsíci listopadu slaví své jubilejní 70. narozeniny náš člen p. Jan Míka z Ledenic. Členové
mu touto cestou přejí: tak vidíš milý pane Jane, jak ta léta běží, je tady už sedmdesátka a ty jsi
stále svěží. Zdraví, štěstí hromadu, ať máš vždy dobrou náladu.
2. Ještě připomínáme, že 30. listopadu máme pro členy i občany zamluvenou divadelní komedii
„Dnes hrajeme Cyrana“. Můžete se přihlásit u pí Věry Havelové nebo Jarky Koktové (Dříve
Pekařové). Představení od 19.30, autobus pojede v 18.15 h z Ledenic.
3. Připravujeme vánoční výstavu opět U Králů. Podrobnosti na plakátech.
za výbor ZO SPCCH Jarmila Himlová
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KOMUNITNÍ ŠKOLA
LEDENICE
Ve dnech 21. – 23. října se v Borech na Vysočině konala mezinárodní
konference venkovských komunitních škol, kterou pořádala Národní
síť venkovských komunitních škol (NSVKŠ) se sídlem v Borech. Na
konferenci bylo přítomno cca 40 zástupců z Lotyšska, Estonska, Německa, Polska a ČR. Účelem tohoto setkání bylo téma udržitelnosti
VKŠ. Celé tři dny jsme získávali zkušenosti od našich zahraničních kolegů, kteří již mají dlouhodobé zkušenosti s vedením VKŠ.
V rámci konference se uskutečnil výjezd estonských zástupců do
konkrétních obcí s komunitní školou. Díky vstřícnému přístupu pana
starosty Mgr. Miroslava Fraňka a ředitele ZŠ Ledenice pana Mgr. Josefa Cukra jsem mohla estonskou delegátku Marilin Lenk z Estonské
asociace pro neformální vzdělávání dospělých pozvat do Ledenic. Pozvání přijali ještě Mgr. František Eliáš, ředitel ZŠ Bory a člen NSVKŠ
v ČR a Ing. Michaela Zikmundová, manažerka projektu NSVKŠ. Tady
nás přivítali pan starosta s panem ředitelem a Ing. Šárkou Kubínovou,
členkou KŠ Ledenice. Při milém setkání na radnici jsme naší návštěvě
představili Ledenice a popovídali si o organizaci školství v Estonsku
a v ČR. Samozřejmě, že jsme také probrali fungování venkovských
komunitních škol v obou zemích. Na závěr návštěvy jsme si společně
prohlédli budovu mateřské školy a základní školy.
Karla Herdová, koordinátorka KŠ Ledenice

NOVÉ ŘEMESLNÉ KURZY
KOMUNITNÍ ŠKOLY LEDENICE
¢

aneb přijďte si i vy vyzkoušet jak se
plete košík, ošatka nebo podnos

sobota 13.11.2010
začátek v 9.30 hodin.
lektorka je paní Eva Tyrnerová
cena kurzu: 300 Kč
(Pedig je přírodní materiál, který se dováží z tropů jihovýchodní
Asie. Jedná se o vnitřní část stonku popínavé palmy Calamus rotang
neboli ratanu. Dřevo má velmi světlou barvu, podobnou lipovému
dřevu. Používá se na výrobu nábytku, košíků, dokonce i k výrobě
hudebních nástrojů a bičů. zdroj: wikipedia.cz).

ZE ŽIVOTA LEDENICKÉ
FARNOSTI
V neděli 25. 10. proběhlo v kostele sv. Vavřince při nedělní bohoslužbě poděkování za úrodu letošního roku.
Prostor před oltářem ožil barevnou krásou plodů ze zahrádek, polí i
lesa, které donesli věřící. Jablíčka, hrušky, okurky, brambory, petrželku, mrkev i květiny a další posvětil P. Maxmilián Koutský. A co s nimi
bylo dál? Dostaly na chvíli čestné místo jako dekorace v našich domácnostech a pak ještě čestnější v žaludcích, proto přece vyrostly.
Nejsme páni tvorstva, a tak jsme mohli prožít vděčnost za takové
obdarování a vidět, že se naše práce mohla zúročit přes všechny často i
prohrané boje s mrazy, slimáky, nedostatkem sluníčka, na které jsme
během roku hubovali. Bohu díky za to!

kurz PEDIGu

¢

VÁNOČNÍ DÍLNA
VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB Z VČELÍHO VOSKU
sobota 20.11.2010
začátek v 9.30 – 11.30 hodin
lektorka je Helena Salvová, cena kurzu: 150 Kč

¢

VÁNOČNÍ DÍLNA
VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB ZE SLÁMY
sobota 20.11.2010
začátek v 9.30 – 12.30 hodin
lektorka je Květa Beranová, cena kurzu: 150 Kč

Všechny kurzy se konají v budově ZŠ Ledenice
Přihlásit se můžete u paní Herdové na tel. č. 602 791 262,
e-mail: ks.ledenice@seznam.cz
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Ledenická farnost zve
K dětské mši svaté,
která se koná 18. 11. v 17.30 v ledenickém kostele
Kdo si nechal ujít první akci tohoto typu, která se konala na začátku
školního roku a kdo četl v Ledenickém zpravodaji zprávu jednoho
z přímých účastníků, ten nezaváhá.
Čeká nás určitě nové překvapení, písničky, budeme spolu a bude
nám dobře. Takže neváhejte, vezměte s sebou kamarády, mámy, táty,
babičky, dědečky a tetičky….
Také se Vám nelíbí sychravé počasí a hlavně tma, která přichází odpoledne čím dál tím dřív?
Můžeme se ale těšit na advent a přibývání světla v něm. Na adventním věnci budeme letos rozsvěcovat
první svíčku již 27.11. v předvečer
první adventní neděle.
Pro všechny, kteří mají rádi
tuto tradici a kteří chystají pro svůj
domov adventní věnec, nabízíme
27. 11. 2010 v 17 h svěcení adventních věnců u kašny v Ledenicích
s průvodním slovem P. Maxmiliána
Koutského.
Zimní měsíce jsou bohužel také dobou častějších nemocí. Zveme
proto do tepla fary 11. 12. ve 14 h k bohoslužbě s možností přijetí svátosti smíření (zpověď), svátosti nemocných, popř. rozhovoru o tom,
co vás trápí. Pokud nemůžete dojít na faru osobně, zařídíme pro Vás
odvoz z Vašeho domova (domluva na t. č. 731 402 980, 380 420 341-2),
budete-li mít zájem rádi Vás navštívíme.
Dále Vás zveme na závěr církevního roku v sobotu 20.11.2010
v 18 hodin na koncert s následujícím programem:
Pěvecký sbor CHPS BOHUSLAV
1. G. A. Perti
Adoramus te Christe
2. 3 zpěvy z Taizé
Laudate Omnes Gentes
Oculi Nostri
Novou píseň zpívejme
3. J. Resl
Svatý Václave
Žesťový septet: ŽESTĚ DVĚSTĚ
4. anonymus
Sonata
5. J. S. Bach
Contrapunctus V.
6. J. S. Bach
Air
7. G. P. da Palestrina
Trahe me Post Te
8. G. F. Händel
Sarabande
9. G. F. Händel
Halelujah
10. G. Verdi
Grand March from Aida
ŽESTĚ DVĚSTĚ a CHPS BOHUSLAV
11. F. Sládek
Ledenická mše a Pange Lingua
Těšíme se na setkání s vámi
Jáhen Pavel Poláček

Milé děti, maminky, tatínkové, babičky a dědečkové, vítejte v nových prostorách Rodinného centra Ledňáček Ledenice (v bývalém obchodě vedle pošty). Zároveň děkujeme obci za to, že zde můžeme na
přechodnou dobu být.

Foto z keramického kroužku

CO VÁM NABÍZÍME?
1) Aktivity pro děti a dospěláky
Každou středu od 16.30 do 18.30 je Ledňáček otevřen všem. Výtvarné tvoření, herna s klouzačkou a míčky, tanečky – dle programu.
Vstup ZDARMA. Doprovod dětí má možnost posedět u kávy nebo
čaje, popovídat si a sledovat, jak si jejich svěřenci hrají, tvoří a zpívají...
w 3.11.

Halloween – výroba strašidýlek

w 10.11. Co je možné spatřit na podzim při pohledu z okna?
Přineste si sebou spadané listí.
w 17.11. Zavřeno – státní svátek
w 24.11. Tluče bubeníček
Písničky, říkadla a hraní na hudební nástroje
s Máří Kubínovou.

2) Pravidelné kroužky
w Pondělí – KERAMICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI
16.00 - 17.00 hod., 17.00 - 18.00 hod. (500,- Kč / 1/2 roku)
vede Zdenka Hlaváčová (kapacita naplněna)
w Úterý – PÍSKÁNÍ PRO ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ
16.00 - 17.00 hod. (560,- Kč / 1/2 roku, pro děti od 5 let)
vede Iva Plojharová
w Středa – VEČERNÍ KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
19.00 - 21.00 hod., vede Zdenka Hlaváčová
w Pátek – TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
15.00 - 16.30 hod. (600,- Kč / 1/2 roku, pro děti 4-6 let)
vede M. Ochozková
V dopoledních hodinách je RC Ledňáček VOLNÉ!!! Nabízíme
prostory k dispozici pro scházení rodičů na RD. Máte-li doma málo
místa, kde by se sešlo, pohrálo a vyřádilo více dětí najednou, přijďte do
RC. Domluva s A. Chadimovou na tel.: 728 889 616.
Taktéž v sobotu a neděli nabízíme prostory RC k pronájmu na pořádání dětských narozeninových oslav a jiných slavností. Domluva s A.
Chadimovou.

Bazárek
I letošní podzimní bazárek se vyvedl ke spokojenosti všech. Narůstající
zájem ze strany nabízejících, tak i nakupujících nás velmi těší. Možnost
dobře a levně nakoupit využila celá řada maminek a tak už nyní se budeme opět těšit při dalším setkání, a to na bazárku jarním.
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Adventní trh a Den řemesel u partnerů
Den otevřených dveří
v RC Ledňáček
V sobotu 6.11.2010 od 15.00 hodin vás srdečně zveme k prohlídce našich nových prostor,
které se nachází na náměstí v domě U Králů
v bývalé prodejně potravin.
Po celé sobotní odpoledne bude pro děti i rodiče připraven pestrý program:
w pohádka v podání Loutkářského souboru
Krajánek Ledenice
w lampiónový průvod, který ukončíme na
hřišti (lampióny, přinese si z domova)
w tajemné hledání pokladu
Mikulášská prodejní výstava
V neděli 5.12.2010 proběhne od 9.00 do 19.00
hodin v nově otevřených prostorách RC Ledňáček (bývalé potraviny u Kubešů na náměstí)
výstava dětské i dospělácké keramické tvorby
a zároveň prodej výrobků maminek a domácích buchet i koláčů.
Přijďte si posedět ke kávě nebo čaji a ochutnat domácí dobroty...
Rodinné centrum Ledňáček – centrum pro celou rodinu, www.rclednacek.cz
rclednacek@seznam.cz
Za RC Ledňáček Zdenka Hlaváčová

!!! PROSBA !!!
w Do RC Ledňáček sháníme funkční vysavač, Tel. č. 728 889 616 – A. Chadimová
w Daruje někdo přírodovědnému oddílu
Žraloci Ledenice zachovalý koberec do
klubovny? Tel. č. 724 094 869 – H. Korčáková
Případným dárcům předem děkujeme

I Místní knihovna Ledenice se v týdnu
mezi 4.-10. říjnem 2010 zapojila do celostátní akce Týden knihoven. Letošní již
14. ročník provázelo moto KNIHOVNA
PRO VŠECHNY a přihlášeno bylo více
než 400 knihoven z celé ČR.
V Ledenicích proběhla zmíněná akce
v režii dětí, které si z vybraných knih předčítaly celé odpoledne.
Jana Fraňková, knihovnice

Podařilo se nám navázat
spolupráci s regionem MAS
Loucko (okolí města Jihlava). S tímto regionem nás
pojí snaha oživit tradiční řemesla (zpracování skla, kovářství aj.), a zájem o podporu rozvoje
venkovských muzeí a expozic. Po první
schůzce u nás v Borovanech a po návštěvě
Nazaretu nás naši partneři pozvali na Den řemesel, který se koná v před adventní sobotu
27. listopadu v městečku Luka nad Jihlavou.
Rozhodli jsme se využít příležitosti k výměně
zkušeností a seznámení se s tím, co a jak se
děje jinde. Protože je tento termín velmi exponovaný, a leckde se dějí zajímavé akce, cestou
zpět z Luk nad Jihlavou se zastavíme v Plasné
u Kardašovy Řečice, kde na místním vyhlášeném adventním trhu tradičně vystavuje a prodává své (někomu dobře známé) zboží
chráněná dílna Nazaret.

Exkurze je určena zejména členům Místní
akční skupiny Sdružení Růže, dále nositelům řemesel a zájemcům o řemesla, zájemcům o rozvoj venkovských muzeí a expozic i další
veřejnosti.
Odjezd autobusu v 8.00 z Borovan
(autobusové nádraží).
Program:
Luka nad Jihlavou cca 10.15 – 14.00
(přivítání starostou obce, návštěva vzdělávacího centra, rodícího se muzea, trh řemesel, individuální oběd)
Adventní trh Plasy u Kardašovy Řečice cca
15.00 – 16.30
Příjezd do Borovan cca 17.45.
Zájezd je v rámci výměny zkušeností mezi
regiony MAS hrazen plně z Programu rozvoje
venkova.
Zuzana Guthová, manažerka MAS

Pozvánka na adventní dny do Weitry
Adventní čas se blíží, každoročně jej doprovází celá řada akcí jak u nás v jižních Čechách, tak i u našich sousedů v Rakousku.
Město Weitra, které je od Ledenic vzdálené jen 39 km, zve k návštěvě adventních dnů,
které se konají ve dnech 26.-28.11.2010. Jejich slavnostní zahájení proběhne v pátek
26.11. v 18.30 na radničním náměstí za doprovodu městské kapely pod názvem „Bude světlo“. Během dvou následujících dnů je možné
navštívit tradiční trhy a vánoční výstavy ve starém městě, na radničním náměstí, před kostelem, na zámku a v muzeu Alte Textilfabrik ve
Weitře
- sobota 27.11.2010 v době od 9 hod. do 19 hod.
- neděle 28.11.2010 od 9 hod. do 18 hodin.
Uvidíte živé dílny, ochutnáte původní domácí speciality, prohlédnete si spoustu drobných řemeslných výrobků, možná i nakoupíte
pěkné vánoční dárky, a to vše v jedinečné kulise starého města a krásného zámku.
Adventní dny mají také zajímavý doprovodný kulturní program v radničním sále

(např. v neděli 28.11. od 16 hodin bude orchestrální koncert pod vedením Miroslava
Chytky, od 17 hodin koncert učitelů hudebních škol horního Waldviertlu).
Atmosféru blížících se Vánoc dokreslí věžní trubač, jehož troubení uslyšíte po oba dny
- ve 14 hod. na zámeckém nádvoří
- v 15 hod. na radničním náměstí
- v 16 hod. před kostelem
Čas blížících se Vánoc by měl být nejen časem shonu, ale především rozjímání. Atmosféra tohoto městečka zaručuje návštěvníkům
příjemně strávený čas.
Další informace na:
www.adventtage.weitra.biz
Ing. Eva Dupkaničová,
Impulzní přeshraniční centrum Sdružení Růže

Slavoj Ledenice oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Do konce podzimní části nám zbývají dvě,
respektive tři kola a pohledy do tabulek jsou
rozdílné. Zatímco rezerva si vede ve IV. třídě
velice dobře, první mužstvo se krčí na konci
tabulky v I. B třídě. To, že jsme v této soutěži
tak dole je dáno tím, že neproměňujeme ani ty
nejvyloženější šance a dostáváme hodně hloupé góly a co je nejhorší, že inkasujeme v posledních minutách zápasů (Novosedly, N.
Bystřice, Chlum, N. Včelnice), ve kterých
jsme vedli. Jediný mančaft, který nás přejel,
byly Trhové Sviny. Béčko se drží v klidném
středu tabulky a dokázalo vyhrát derby v Borovanech i doma se Zborovem. A jak kluci říkají: „Teď už můžeme prohrát všechno“.

V béčku se střelecky
prosazují Jirka Homer
(9 branek) a Milan Bicera (5 branek), snad
by oba mohli pomoci
svou střeleckou produktivitou áčku v závěru podzimu. Své ovoce přináší i práce s mládeží, kde se
tři naše mužstva statečně perou o body ve
svých soutěží. Mladší přípravka podává skutečně kvalitní výkony a je radost se na naše
nejmenší naděje koukat. Snad nám zbytek
podzimu přinese nějaké body a budeme mít
klidnější zimní přestávku.
za TJ Slavoj Ledenice Zdeněk Vitoušek
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Aktuálně
od Žraloků
Nejmenší ledeničtí Žraloci slaví historický úspěch
O víkendu 2. - 3.10.2010 hostilo město Most finálový turnaj
celostátní teebalové extraligy. Teebal je forma softbalu pro děti
do 10 let, kde se odpaluje ze stativů místo z nadhozu hozeného
nadhazovačem. V letošním roce se konal první ročník této celostátní soutěže, která zahrnovala sérii 6 turnajů. Malí Žraloci se pomalu prokousávali výše a ve finálovém turnaji o vítěze extraligy
obsadili skvělé 2. místo. Je to poprvé v historii ledenického softbalu, kdy ti nemenší
přivezli cenné medaile
z dlouhodobé celostátní soutěže. Velké poděkování
patří trenérce M. Hoštičkové a jejím dcerám Báře
a Zuzce za přípravu na soutěž a také rodičům za
podporu.
Další velký úspěch mladých softbalistů ä
O víkendu 8.- 10.10. 2010 vybojovali mladí softbalisté na finálovém turnaji extraligy žáků v Kostelci
nad Orlicí 3. místo. Do finálového turnaje postupuje
pouze 8 týmů z celé republiky po dokončení sérií celoročních ligových turnajů. Tento turnaj odpovídá
mistrovství ČR v příslušné kategorii. Ledeničtí si
v tvrdé konkurenci vyválčili skvělou bronzovou medaili. Patří jim velká gratulace a dík trenérům manželům Krejzovým a Jardovi Korčákovi.
Hana Korčáková

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH
SVINECH
36. KONCERTNÍ SEZÓNA
2010 - 2011
260. - 265. hudební večer
24. listopadu – EUFORIO KVINTET
Slovensko
Barbora Gálová - flétna
Linda Česáková - hoboj
Martina Kamenská - klarinet
Aleš Chutný - fagot
Lukáš Golej - lesní roh
15. prosince – CIMBAL CLASSIC
Kateřina a Dalibor Štruncovi
Vánoční koncert
19. ledna – JAN ŠKRDLÍK - violoncello
Šárka Bezperátová - klavír
16. února – MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová - mezzosoprán
Žofie Vokálková - flétna
Zbyňka Šolcová - harfa
16. března – WIHANOVO KVARTET
koncert se koná v Augustinově sále
kláštera v Borovanech
Leoš Čepický - housle
Jan Schulmeister - housle
Jiří Žigmund - viola
Aleš Kaspřík - violoncello

MÍSTNÍ KNIHOVNA v Ledenicích nabízí svým čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež
Beverly McMillan Oceány
Ken Rubin
Sopky a zemětřesení
Eva Bešťáková
Malovánky do čítanky
Říkadla pro nejmenší
Thomas Brezina
Ty kluci jsou fakt šílený!
Půlnoční slavnost

Pro dospělé čtenáře:
Táňa Kubátová
Nášup, Dlouhán odnaproti, Abstinentka
Převozníci, S hlavou v písku
Magda Váňová
Kukaččí mládě
Daniela Mrázková Jan Saudek
Jana Bryndová
Ani ryba ani rak

HUDEBNÍ VEČÍREK ŽÁKŮ ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Ó Pátek 12. listopad 2010
Divadelní sál Ledenice
Začátek v 17 hod., Vstupné dobrovolné

Ó Úterý 23. listopad 2010
Divadelní sál Ledenice
Začátek v 17 hod., Vstupné dobrovolné

13. dubna – ORBIS TRIO
Petra Vilánková - housle
Petr Malíšek - violoncello
Stanisav Gallin - klavír
Koncerty probíhají od 19 hodin
v Kulturním domě v Trhových Svinech
(vyjma Wihanova kvarteta – Borovany)
Koncerty finančně podporuj Nadace Život
umělce, Nadace ČHF, Sdružení Růže, Sv.
Jan nad Malší, Trhové Sviny, Besednice
Informace v ZUŠ T. Sviny,
tel. 386 322 487 e-mail zusts@quick.cz
Předplatné je vhodným dárkem
pro Vaše blízké!
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TROCNOVSKÉ
MARTINSKÉ POSVÍCENÍ
sobota 13. listopad 2010
v Krčmě Jana Žižky z Trocnova
hraje heligonka a vozembouch
vstupné dobrovolné
ZVEME VÁS NA

ZVĚŘINOVÉ HODY
19. – 21. listopadu 2010
RESTAURACE NA PLÁCKU
LEDENICE
20.11. hrají REJDAŘI

inzerce 

PRODÁM

dveře vchodové plastové a okna.
Dále zahradní chatku 4x3 m.
Vše nové z neuskutečněné stavby.
Sleva z PC. Přivezu.
Tel.: 777 106 709

KVĚTINY

Petra Baštýřová
Náměstí J. Žižky 110, Borovany
w květinové aranžmá, kytice a věnce
w svatební květinový servis, smuteční vazba
w návrhy a realizace výstav, rautů, atd…
w rukodělné kurzy, zahradnické poradenství
Po – Pá 9 – 17, So 9 – 12
Tel.: 603 285 597, e-mail: petra.bastyrova.cz,
www.kvetinybastyrova.cz

Připravujeme na prosinec
Ó Společná adventní výstava žáků ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice a Svazu postižených
civilizačními chorobami Borovany
Ledenice
kdy: neděle a pondělí 5. a 6. 12.
kde: sál U Králů Ledenice
Ó Mikulášská nadílka ve Zborově
kdy: sobota 4.12., začátek v 17 hod.
kde: před prodejnou
program: koledy hraje Vojta Trnka, klaun
HUGO, kejklíř Slávek; 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 4.12. dopoledne.
Srdečně zvou Voharčíkovi
Ó Tradiční ledenický Mikuláš
kdy: neděle 5.12.
začátek v 17.00 hod. – náměstí Ledenice
uvidíte: Mikuláše s dárky a andělskou družinou, vrchního pekelníka s čertovskou cháskou
ochutnáte: ďábelské vuřty z čertovského kotle
POZOR: Vybírání dárků od 15,30 h. v přízemí hlavní budovy základní školy. Za
každý dárek se vybírá 10,- Kč

FINK + FINK
Řezání betonových,
asfaltových
a jiných povrchů.

fr.fink@seznam.cz
Tel. č. 606 925 146, 606 452 053.

Město Borovany nabízí k pronájmu
byt 3+1, 4+1 a byty v domě s pečovatelskou službou
v Třeboňské ulici v Borovanech
INFORMACE:
tel. 387 001 350, nebo Městský úřad Borovany, Žižkovo náměstí 107
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Ó Vánoční koncert žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice
kdy: pondělí 13.12. v 17 hod.
kde: Divadelní sál Ledenice
Ó Pohádka s nadílkou pro děti
pohádka O selce Lakomce v podání Divadélka KOS
kdy: sobota 18. 12. v 15 hod.
kde: divadelní sál
Ó Koncert v kostele sv. Vavřince
v Ledenicích
kdy: neděle19.12.
začátek v 18 hod., vstupné dobrovolné
program: Karel Fráňa – Staročeské roráty
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční „Hej,
mistře“
účinkují: Jihočeské pěvecké sdružení a komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense a sólisté, dirigent: Karel Ochozka
Ó Koledy pod vánočním stromem
kdy: pátek 24. 12.
kde: náměstí Ledenice
účinkuje: Ženský pěvecký sbor Ledenice
pod vedením Ing. J. Korčáka
Ó FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA
ZMIZELÉ A NALÉZANÉ OSUDY –
memento dvou světových válek
kde: vestibul radnice v Ledenicích
kdy: prosinec – bude upřesněno

WIPOCO

B A Z A R
Dobrovodská 130, České Budějovice
Tel. č.: 387 413 718
Již 18 let nabízíme věci všeho druhu,
pro každého dostupné.

SEDACÍ SOUPRAVY
JIŽ OD 1.990 Kč
Nový i použitý nábytek, ložnice,
kuchyně i kuchyňské díly, stoly,
židle, sedací soupravy,
věci do domácnosti všeho druhu.
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ 9.00 – 18.00 hod.
SO 9.00 – 13.00 hod.

ZAHRADNICKÉ POTŘEBY
MILAN GABRIŠKA
Fe. Sládka 340, Ledenice, tel. č. 731 969 449, 733 724 914

Velký výběr adventní výzdoby:
věnce (chvojové, mechové, šiškové aj.)
svícny do bytu i na hrob
svíčky, aranžovací hmoty, vázací drát
vánoční hvězdy umělé i živé
velké množství přízdob na adventní věnce
vánoční dekorace
hnojiva, postřiky, substráty, květníky aj.
Otvírací doba:

PO
zavřeno
ÚT - PÁ 9 – 18 hod. SO 8 – 12 hod.

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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DEN PRO ŽENU
27.11.2010 od 9 hod.
Den věnovaný:
– péči o vlasy a vlasovou pokožku
– poradenství líčení Šárka Michnerová
zdarma: – vlasové poradenství
– masáž vlasové pokožky
– vlasové masky a zábaly
– foukaná ondulace - styling MATRIX

Vyzkoušejte BIOLAGE
– dodává vlasům nový život - EXPRESS KRASA

NOVINKA
-ampulky AMINEXIL proti vypadávání vlasů - nejen pro ženy

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE

Možnost rezervace na tel: 775 105 750, Jitka Svobodová

listopad 2010

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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

Již od roku 1994 zajišťujeme tyto služby v oboru geodézie:
- geometrické plány
- vytyčování pozemků
- vytyčování staveb

- zaměřování staveb ke kolaudaci
- mapové podklady
- ostatní geodetické práce

Zavolejte nebo napište na náš e-mail – PŘIJEDEME.
Rychlé jednání – smluvní ceny.
Doprava v rámci okresu České Budějovice zdarma.
KONTAKTUJT E NÁS:
mobil: 602 662 693, e-mail: gk-ledenice@volny.cz
Y Na Zahradách 512, 373 11 Ledenice

PRONAJMU ZAHRÁDKU
v lokalitě nad HORNÍM
HRADSKÝM rybníkem
tel.: 602 579 013

PRONAJMU GARÁŽ
U MATEŘSKÉ ŠKOLKY
tel.: 776 198 558

Ledenický zpravodaj
najdete v elektronické
podobě na
www.ledenice.cz.
Uzávěrka dalšího vydání
je 25. listopadu 2010.
Své příspěvky můžete
zasílat na adresu:
Městys Ledenice,
podatelna, Náměstí 89,
373 11 Ledenice,
nebo na e-mail:
kultura@ledenice.cz
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ
PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ
UHELNÉ SKLADY LEDENICE
NABÍZEJÍ:

l

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví
Bílina zaplachtovanými kamiony
hnědé uhlí
uhlí ořech 2 - Bílina

l

brikety

l
l

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

tel.: 387 995 427, 607 100 980
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 hod. 11.30 – 16.00 hod.
sobota 7.00 – 12.00 hod.
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Náměstí 145, Ledenice, tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA
Po, Pá
St
Út, Čt

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

PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠŤOVÁNÍ
VLASŮ, CRAZY MELÍRKY

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE
dle objednání v kadeřnictví
Ü Prodej vlasové kosmetiky– péče, styling
Ü Prodej dárkových poukázek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK
Tel. č. 608 761 236
Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů

„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

CA Ing. Jitka Šafratová, K Hájovně 772, 370 06 Srubec
IČO: 63248310 - činnost provozuji od roku 1995

PRODEJ zahraničních, exotických
i tuzemských ZÁJEZDŮ od renomovaných
cestovních kanceláří
Pobytové, poznávací, lyžařské zájezdy, fitness pobyty,
wellness pobyty, zájezdy pro skupiny do sklípků,
divadel a dle dalších přání.
VYSTAVENÍ DÁRKOVÝCH POUKÁZEK
Tel.: 602 969 492, 723 737 820, ck-safratova@vol.cz

PAVEL SLÁMA
malířství – natěračství

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
Hlášení poruch: 800 120 112
Infolinka: 844 844 870
Zákaznické centrum
Severní 8/2264
České Budějovice
PO-ST 7:00-17:00
ÚT, ČT 7:00-15:00
PÁ
7:00-12:00

Obchodní kancelář
B. Němcové 12/2,
České Budějovice
PO-PÁ 8:00-16:00

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

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
e-mail: info@cevak.cz
www.cevak.cz

NAŠE VODA. NÁŠ ŽIVOT.

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.

