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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz
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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Nový železniční viadukt u Zborova (foto jic)

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 4. ledna 2017
Rada městyse schválila:
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB-014330022741/009 na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 4201/2 a 4289/5 v k.
ú. Ledenice s E.ON Distribuce, a. s., pro
stavbu „Růžov rekonstrukce NN“ v souladu
se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ze dne 20. 8. 2014.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB-014330035710/001 na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 2254/1 a 2506/1 v k. ú.
Zborov s E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu
„Ohrazeníčko, K 2273/7, Hrubý – úprava
NN“ v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne
24. 2. 2016.
 zadání zakázky malého rozsahu včetně
výběrového řízení na akci „Oprava MK
u čp. 27 Zborov“. Předpokládaný rozpočet
na tuto zakázku je cca 400 tis. Kč bez DPH.
Rada městyse schválila, že základním hod-

notícím kritériem této zakázky je nejnižší
nabídková cena.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 18. ledna 2017
Rada městyse schválila:
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB-014330037614/001 na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 1056/7 a 1575/1
v k. ú. Ohrazení s E.ON Distribuce, a. s., pro
stavbu „Ohrazení, K 1571/2 Dvořáková NN“ v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne
29. 6. 2016
Rada městyse projednala:
 žádost nájemce pohostinství v Ohrazení
Petra Ficka o snížení nájmu za pronájem
objektu čp. 16 v Ohrazení. Rada městyse
doporučuje starostovi zveřejnění záměru
pronájmu nebytového prostoru č. p. 16
v Ohrazení za snížené nájemné od 1. 3.
2017 z důvodu zachování služeb pro obyva-

Starosta městyse svolává

XV. veřejné zasedání
Zastupitelstva
městyse Ledenice,
které se uskuteční
ve středu 15. února od 18 h
v zasedací místnosti budovy radnice
v Ledenicích (Náměstí čp. 89)
telstvo – pohostinství, prodej občerstvení a
potravinářského zboží.
Rada městyse vzala na vědomí:
 žádost Milana Bončo o vybudování chodníku pro pěší od trvale obydlených samot
č. p. 57 a 40 (Ohrazení U Čápů) směrem
k autobusové zastávce v Ohrazení nebo
obnovení dnes neexistující polní cesty od
těchto samot zakreslené v katastrální mapě,
která by navazovala na pozemek městyse
Ledenice parc. č. 1673/9 ostatní plocha/ostatní komunikace.
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Čistírna odpadních vod Ledenice zpracovala dva miliony m odpadních vod
3

Dne 26. ledna po téměř čtrnácti letech provozu proteklo ledenickou čistírnou odpadních vod
3
(dále jen ČOV) dva miliony m
odpadních vod.
ČOV je koncipována jako
mechanicko-biologická. Výstavba probíhala v letech 2001 až
2003. Do provozu byla slavnostním otevřením uvedena v červnu roku 2003 za účasti zástupců firmy
1. JVS, Zvánovec a. s. a také Jihočeského kraje a samozřejmě tehdejšího starosty obce Ledenice Františka Jelínka.
Mgr. Miroslav Franěk, zastupitel městyse Ledenice

KOLEDNÍCI TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
vedoucí

1. král

2. král

3. král

1 Ledenice

Jana Votrubová

Martin Volf

Vilém Bártík

Tomáš Duda

4. král

2

Jaroslav Pixa

Tadeáš Chadima

Kateřina Fixová

Ondřej Chadima

3

Jaroslava Žaludová

Anna Kubínová

Lina Chadimová

Zuzana Chadimová

4

Štěpán Franěk

Anna Fraňková

František Franěk

Markéta Papoušková

5

Šárka Kubínová

Anna Kubínová

Lina Chadimová

Zuzana Chadimová

6

Alena Pokorná

Tomáš Pokorný

David Pokorný

Tomáš Kučera

7

Věra Uhlířová

Adéla Šindelářová

Klára Herdová

Miloslav Uhlíř

8

Eva Šrajerová

Matyáš Čouza

David Hořejší

Vojtěch Saska

9

Marie Dudová

Kateřina Fixová

Veronika Sasková

Lukáš Jordanov

10

Martina Papoušková

Matěj Papoušek

Josef Kohout

Tomáš Fencl

11

Jiří Kohout

Magdalena Kohoutová

Marie Pumprová

Josef Pumpr

12

Marcela Míková

Jana Křížová

Magdalena Míková

Markéta Míková

Matěj Brůha

13

Miroslava Borovková

Marie Kohoutová

Lenka Borovková

Martin Kříha

Marie Kříhová

14 Zaliny

Jana Beranová

Marek Beran

Barbora Beranová

Šimon Beran

15 Ohrazeníčko

Pavel Hronek

Jan Ouroda

Lucie Minářová

Josef Ouroda

16 Zborov

Jaroslav Tůma

Michala Vazačová

Natálie Juhasová

Kamila Voharčíková

17 Ohrazení

Monika Kadlecová

Tomáš Tůma

Petr Kadlec

David Allizar

Štěpán Fuka
Šimon Kadlec

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Čas letí, od návštěvy tříkrálových skupinek
s požehnáním pro jednotlivé domy v Ledenicích a hlavně pro ty, kteří v nich žijí, uplynul
skoro již měsíc.
Letos děti putovaly Ledenicemi za opravdu
zimního počasí. Jako každým rokem ovšem
byla souhra všech účastníků výborná, vždyť
leckdo chodí v této službě již tradičně, nováčci
z řad dětí se tak snadno zaučí. I přesto, že někteří vedoucí skupinek ulehli s chřipkou a některé krále zastihly příušnice, vždy se našel
někdo, kdo třeba i na poslední chvíli zaskočil.
A tak vše klaplo včetně pohoštění koledníků
u teplého čaje a vánočního cukroví, což mají
vždy na starosti ženy na faře.
Dále pak následovalo důležité sčítání vybraných peněz za přítomnosti zástupce z Úřadu
městyse v Ledenicích. A zde jsou výsledky:
Ohrazeníčko
10 024 Kč
Ohrazení
4 541 Kč
Zborov
5 064 Kč
Zaliny
4 961 Kč
Ledenice
56 063 Kč
CELKEM
80 653 Kč

Koledníci, které jste mohli potkat v sobotu 7. ledna
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Poděkování
za Tříkrálovou sbírku
(pokračování ze str. 2)
Určitě vás dárce bude zajímat, komu potřebnému se peníze dostanou.
Tříkrálová sbírka není záležitostí Ledenické farnosti, ale Charity ČR.
Přesné rozdělení výtěžku sbírky je následující (určuje Charita):
¡ 65 % výtěžku sbírky je určeno na podporu
záměru v místě výběru. Tyto prostředky
se tedy vrátí do místa, ve kterém byly vykoledovány.
¡ 15 % sbírky je určeno na podporu projektů charit v českobudějovické diecézi, tyto
prostředky rozděluje Diecézní charita
České Budějovice,
¡ 10 % sbírky je určeno na humanitární pomoc, kterou poskytuje Diecézní charita ČB
v Českobudějovické diecézi (požáry, povodně apod.) a v zahraničí (Bělorusko, Bulharsko, Kongo, Rumunsko a Zimbabwe),
¡ 5 % sbírky je určeno na humanitární pomoc, kterou poskytuje Charita Česká republika v České republice a v zahraničí,
¡ 5 % je režie sbírky.
Tedy z těchto 65 % v místě výběru letos věnujeme na pomoc:
1. mobilní Hospic Kleofáš v Třeboni 38,9 %
2. Borůvka, o. s. Borovany
38,9 %
3. Charitnímu domovu
v Suchém Vrbném
22,2 %

Koledníci, které jste mohli potkat v neděli 8. ledna

Chtěl bych poděkovat nejprve všem, kdo se
Tříkrálové sbírky zúčastnili, viz tabulka králů, ale i těm, kteří nebyli vidět a bez jejichž
přispění bychom Tříkrálovou sbírku neuspořádali. Ale děkuji především vám dárcům,
kteří jste přispěli na dobré dílo. Věřím, že
jako každý rok vám obdarovaní poděkují
prostřednictvím LZ.
S díky za vaši štědrost ve službě i darech
jáhen Pavel Poláček

Městys Ledenice přijme na funkci

administrativní a spisový
pracovník/pracovnice
práce na plný pracovní úvazek
nástup 1. 3. 2017
Předpoklady uchazeče:
¡ středoškolské vzdělání ekonomického
směru
¡ znalost práce na PC (Word, Excel)
¡ schopnost komunikace s lidmi
¡ upřednostňujeme zájemce s praxí
K žádosti připojit: strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní praxi, doklady
o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku
trestů ne starší 3 měsíců
Termín podání žádosti do 17. 2. 2017 do
13 hodin.
Místo podání žádosti: Městys Ledenice podatelna, Náměstí 89, 373 11 Ledenice.
Žádost lze poslat také elektronicky, pokud
vlastníte certifikovaný elektronický podpis
na adresu: podatelna@ou.ledenice.cz.

Zborovští tříkráloví koledníci.
Zleva: Michala Vazačová, Kamila Voharčíková,
Natálie Juhasová

Zalinští tříkráloví koledníci:
zleva Šimon, Bára a Marek Beranovi

Tříkráloví koledníci navštívili i Ohrazeníčko

I do Ohrazení v lednu dorazili tříkráloví koledníci. Do sbírky přispěli v každé chalupě.
Všem moc děkujeme
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PRVNÍ POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2016–2017
Základní údaje a výsledky
hodnocení prospěchu a chování
žáků ZŠ Ledenice za 1. pololetí
školního roku:
Celkový počet
Počet na I. stupni
Počet na II. stupni
Počet ročníků
Počet tříd
Počet učitelů
Asistent pedagoga
Vyznamenání
Z toho samé jedničky
Dostateční
Nedostateční
Pochvaly
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Snížený stupeň z chování

184 žáků
117 žáků
67 žáků
9
10
14
0
119 žáků
49 žáků
28 žáků
5 žáků
5 žáků
6 žáků
3 žáci
1 žák
2 žáci

ZÁPIS
termín zápisu do 1. ročníku ZŠ Ledenice
proběhne ve čtvrtek 6. dubna od 14:00
do 18:00 a v pátek 7. dubna 2017 od 14:00
do 17:00, Školní 560 (pavilon).

Informace z MŠMT
Termíny zápisů do 1. ročníku základních
škol pro školní rok 2017/2018
MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok
2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017
do 30. dubna 2017. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona.
Zápis dětí do základních škol vychází
z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění
účinném od 1. 1. 2017):
Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není
povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého
roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již v tomto
školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného
v období od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky podle věty druhé je
také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte
narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit
dítě k zápisu k povinné školní docházce,
a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalen-

dářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku. (Znění tohoto ustanovení je
účinné od 1. 1. 2017, kdy se v § 36 odst. 4
školského zákona původní slova „15. ledna
do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna
do 30. dubna“.)
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte
k povinné školní docházce podle § 36 odst.
4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku. (Znění tohoto ustanovení je účinné od 1. 1. 2017, kdy se
v § 37 odst. 1 školského zákona zrušují slova
„po dovršení šestého roku věku“ a slova
„do 31. května kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce podle § 36 odst. 4“).
Při zápisu do prvního ročníku základní
škola informuje zákonného zástupce dítěte
o možnosti odkladu povinné školní docházky.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu
povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního
vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to
v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a
oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel
školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.
Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).
zdroj: MSMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/
zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku
-zakladnich-skol-pro-skolni-rok)

Informace ze školní družiny
V příštím školním roce budou otevřeny
opět dvě oddělení školní družiny. V případě,
že počet žádostí o přijetí dítěte do školní družiny překročí stanovenou kapacitu, která je dána
zařazením ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice do Rejstříku škol a školských zařízení, nebudou přijati
žáci, jejichž matka je na mateřské, nebo rodič
na rodičovské dovolené a dále se bude postupovat při přijetí dětí podle těchto kritérií:
1. žáci mladší,
2. žáci s pravidelnou celotýdenní docházkou,
3. žáci dojíždějící,
4. žáci, kteří mají zaměstnané oba rodiče.
Mgr. Vladislav Šesták, ředitel školy

Družina
má talent
Dne 21. 12. 2016 jsme ve školní družině
pořádali soutěž: Družina má talent. Mezi
soutěžícími jsme viděli děti od první do třetí třídy, děti ze čtvrté třídy tvořili část poroty. Porota byla složena z Vítka Bárty, Jany
Křížové, Kláry Slavětínské a Lucky Řimnáčové. Hodnocení výstupů nebylo vůbec
jednoduché, protože soutěžící předvedli
výborná čísla. Celou soutěží nás prováděl
skvělý moderátor Michal Jindra, který na
konci vyhlásil vítěze a předal diplomy. Na
1. místě se umístila Berenika s Elou Jarůškovou, které měly skvěle připravené cvičení. Na 2. místě byl Vojta Farabauer
s pěveckým číslem a na 3. místě se s písničkou umístila Šárka Petrášová. Všechny děti
ovládly nervozitu, vystoupily, pobavily se
a už se těší na další ročník této soutěže.
Tereza Mládková

ZŠ Ledenice
hledá uchazeče o místo

Asistenta
pedagoga
Požadavky:
úplné středoškolské vzdělání,
u nepedagogů ochota začít studovat
v kurzu vzdělávání asistentů.
Další informace u ředitele školy.
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Poděkování za pomoc
při záchraně kulturní památky

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci únoru oslaví své jubileum
70 let
Marie Doleželová
Marie Vinciková
Jiří David
75 let
Josef Tůma
Jaroslava Šimková
81 let
Vlastimil Vrchota
82 let
Marie Šimková
83 let
Danuše Šauerová
Blažena Remsová
85 let
Anežka Horáková
Marie Králíková
87 let
Bedřich Kadleček
94 let
Anežka Zaimlová
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
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Mnozí z vás určitě sledovali, že se na konci
roku dodělávala oprava hospodářských budov
na faře. Nejen hospodářské budovy, ale i márnice trpí statickým narušením. V roce 2016 se
podařilo zažádat na Ministerstvo kultury o pomoc při opravě jedné čtvrtiny kulturní památky
hospodářských budov. Bez přispění Ministerstva kultury bychom statické zajištění základů
budovy, opravu krovu, přelaťování a novou
krytinu včetně opravy komína a klempířských
prvků nemohli ani začít. Přestože byl příspěvek
od Ministerstva kultury zásadní, bez pomoci městyse Ledenice a vlastního podílu bychom dílo
nedokončili. Chtěl bych tímto poděkovat Radě městyse Ledenice za pomoc při záchraně části
kulturní památky.
Pavel Poláček, jáhen
Honební společenstvo Zborov
se sídlem ve Zborově čp. 80,
370 06 České Budějovice

ZO SPCCH
BOROVANY - LEDENICE
¡ V měsíci únoru oslaví své 75. naroze-

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu
Honebního společenstva Zborov

¡ Zájemcům o koupání do Gmündu

Vážená paní, vážený pane, vážení členové HS Zborov, zveme Vás tímto na
řádnou valnou hromadu Honebního
společenstva Zborov, která se koná
v pátek dne 10. února 2017 od 19.00 h
v sále ZBOROVSKÉ BUMBÁLKY
ve Zborově

niny členka naší ZO paní Jaroslava
Šimková z Ledenic. Touto cestou jí
přejeme hlavně zdraví, štěstí a pohodu.
Spokojenost a elánu víc než dost,
starostí málo, radosti více, krásných
zážitků na tisíce.

Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Miloslavem Hartem
z Ledenic, zemřel 1. ledna ve věku 85 let,
s panem Josefem Benediktem
z Ledenic, zemřel 1. ledna ve věku 83 let,
s panem Josefem Kohoutem z Ledenic,
zemřel 14. ledna ve věku 80 let.

t
t
t

oznamuji, že jedeme 15. února 2017.
Odjezd v 8:00 z Ledenic, dále Borovany, Jílovice. Zájemci zaplatí 150 Kč
nečleni, 100 Kč členové za dopravu při
nahlášení.

¡ Máme zamluvený týdenní pobyt

v Podhajské na Slovensku
od 27. 5. do 3. 6. 2017.
Možno se přihlásit u paní Himlové na
tel. č.724 771 343.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se v pátek 6. ledna přišli rozloučit s panem Miloslavem Hartem z Ledenic.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary. Poděkování také MUDr. Josefu
Kroulíkovi za obětavou péči.
rodina

Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit
s panem Josefem Kohoutem na jeho poslední cestě dne 20. ledna.
Děkujeme za účast na smutečním obřadu
i za květinové dary.
Vřelý dík patří také ledenickým hasičům.
zarmoucená rodina

Děkujeme všem, kteří doprovodili na poslední cestě pana Josefa Benedikta. Děkujeme za účast na smutečním obřadu a za
květinové dary, též velký dík hasičům.
rodina Benediktů

POČET OBYVATEL K 31. 12. 2016
Část

počet

muži

muži

ženy

zemřelí

muži

ženy

Ledenice

1903

954

949

28

16

12

15

7

8

Růžov

11

6

5

0

0

0

0

0

0

Zborov

204

95

109

5

1

4

3

2

1

Ohrazení

135

67

68

2

0

2

1

1

0

celkem

4

72

37

35

0

0

0

1

1

0

na úřadě v Ledenicích

1

Ohrazeníčko
Zaliny
CELKEM

ženy narození

Program jednání řádné
valné hromady:
¡ Zahájení, volba zapisovatele.
¡ Zpráva honebního místostarosty.
¡ Zpráva mysliveckého hospodáře.
¡ Zpráva finančního hospodáře.
¡ Zpráva revizora HS.
¡ Volba honebního starosty.
¡ Diskuse.
¡ Usnesení.
¡ Závěr, pohoštění.
S pozdravem místostarosta HS Zborov
Jaroslav Klečka, v. r.
Poznámka:
Vážení vlastníci honebních pozemků - členové honebního společenstva Zborov, výbor HS uvítá Vaší osobní účast na jednání
valné hromady. V souladu se stanovami
HS lze však na jednání valné hromady vyslat svého zástupce vybaveného platnou plnou mocí. Touto plnou mocí a dokladem
o totožnosti se Vámi vyslaná osoba prokáže u prezentace zúčastněných. Těšíme se
na Vaši účast.
Počet uzavřených sňatků
občanů z Ledenic a přilehlých osad
byl v roce 2016:

109

57

52

1

0

1

2

2

0

na jiném vhodném místě v Ledenicích

2

2434

1216

1218

36

17

19

22

13

9

v kostele v Ledenicích

1
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PROJEVY ŠTĚDROSTI DĚKANA KROIHERA MIMO LEDENICE
Františka Jana Kroihera (1871–1948) zná
veřejnost jako ledenického kněze, agrárního
senátora, aktivního národohospodáře, oblíbeného publicistu a skvělého řečníka. Jeho aktivity byly rozsáhlé a při rozkrývání jeho
života se neustále daří nacházet nové pozoruhodnosti. Mezi takové, dosud prakticky skryté, rozhodně náleží Kroiherovo mecenášství
(finanční podpora v oblasti kultury a umění) a
filantropie (finanční podpora v sociální oblasti). Zatímco projevy jeho štědrosti v Ledenicích jsou vcelku známé (vybavení kostela,
elektrifikace obce, zřízení obecního vodovodu, přestavby obecních budov, materiálová
podpora školy, nákup hasičské stříkačky, výsadba stromů apod.), finanční výpomoc mimo
domovské městečko zůstávala poněkud skryta. Kde všude tedy Kroiher nezištně pomohl?
Největší sumu, 250 000 korun, poskytl
v roce 1928 jako startovací kapitál podpůrnému fondu Ústřední jednoty hospodářských
družstev. Kroiher v Jednotě působil v letech
1909–1938 jako místostarosta, tedy druhý nejvyšší činovník, založení fondu sám inicioval,
a proto byl nazván jeho jménem jako Kroiherův fond. Z něho se měla vyplácet penzijní
podpora bývalým pracovníkům Jednoty, čerpaly se odtud finance pro vdovy po úřednících nebo pro zaměstnance, kteří na delší
dobu onemocněli. Peníze z tohoto fondu však
mohli získat i funkcionáři jednotlivých družstev (zejména venkovských kampeliček) přidružených k Jednotě, která pro ně byla
centrálním úřadem poradním, organizačním,
revizním apod.
Celý život Kroiher výrazně podporoval kněžské studium a mladé studenty bohosloví (alumny). Ve dvacátých letech uvolnil 100 000 Kč na
podporu koleje Nepomucenum v Římě, kde
byli ubytování adepti kněžství z českých
zemí, kteří chtěli studovat ve „věčném městě.“ Koleji rovněž Kroiher daroval kompletní
vydání Ottova slovníku naučného (28 svazků). Pravidelně vypomáhal budějovickému
semináři (např. za roky 1934 a 1935 mu poskytl 2 000 Kč) a podporoval také budějovické
kostely. Přispěl do fondu na stavbu nové katedrály (peníze byly využity v roce 1916 ke
stavbě kostela sv. Jana Nepomuckého u nemocnice) nebo zajistil nákup mešních rouch
do katedrálního kostela sv. Mikuláše.
Další nemalou peněžní částku věnoval na
stavbu kostela v Českých Velenicích, stavěného v roce 1935. Konkrétně se uvádí 60 000 Kč,
ale Kroiher se v celé záležitosti angažoval ještě jako vyjednávač mezi městem, biskupstvím, ministerstvy a dalšími úřady, byl to on,
komu se např. podařilo úspěšně dojednat s ministerstvem železnic odkup stavebního pozemku nebo to, že veškeré úkony dělal notář
zdarma. Díky Kroiherovým známostem a přátelstvím také na stavbu přispěly další osobnosti jako Edvard Beneš (10 000 Kč), Jan Baťa
(20 000 Kč) nebo ministři Bohumír Bradáč
(20 000 Kč), Josef Černý (10 000 Kč) a Milan
Hodža (5 000 Kč). Částkou 20 000 Kč přispěla
vdova po zemřelém ministerském předsedovi
Antonínu Švehlovi jako vděk za starost
s manželovým pohřbem, který vedl právě
Kroiher.

Legitimace (jízdenka) člena Národního shromáždění opravňující Kroihera kbezplatnému cestování po železnici, kterou daroval do budějovického muzea
Ve stejném roce, v roce 1935, se v Československu konal velký Katolický sjezd, pořádaný nejvyššími církevními představiteli pod
záštitou vlády. Jeho hlavními cíli byly podpora náboženského cítění, sblížení katolíků
všech národností, zvýšení důvěry v katolicismus a poukázání na zlepšené vztahy s Vatikánem. Na pořádání sjezdu daroval Kroiher
52 000 Kč, což byla po částce olomouckého
arcibiskupa druhá nejvyšší suma postoupená
jednotlivcem. I pražský arcibiskup, další biskupové, lidovecký politik Jan Šrámek nebo
příslušníci starých šlechtických rodů dali
o mnoho tisíc korun méně než venkovský kněz
z Ledenic.
Po provedení pozemkové reformy v Borovanech zůstala budova fary v majetku Schwarzenbergů a hrozilo, že se bude muset farní
úřad vystěhovat. Kroiher, který v Borovanech
působil jako kaplan v letech 1896–1914, faru
od Schwarzenbergů v roce 1927 odkoupil za
30 000 Kč a ihned ji bezplatně daroval borovanskému farnímu úřadu. Pro tamní farnost, i
když už působil v Ledenicích, zajistil také
nová bohoslužebná roucha, peníze na rámy
k obrazům nebo se přimluvil u konzervátora
ohledně restaurování kostelních fresek.
Ve třicátých letech jej nacházíme mezi dárci (1 500 Kč) na postavení hvězdárny v Českých Budějovicích, jejíž výstavbu se podařilo
realizovat v roce 1937 zásluhou Jihočeské astronomické společnosti. V jejím čele stál ředitel Jirsíkova gymnázia Karel Vodička, jehož
manželkou byla Kroiherova sestra Markéta.
Významným představitelem společnosti byl
rovněž kněz a Kroiherův přítel Václav Řepa.
Pro angažovanost těchto dvou důvěrných osob
účast ledenického děkana na tomto projektu
tolik nepřekvapuje.
Mnoho drobných financí poskytl na přelomu 19. a 20. století na stavbu a podporu budějovických škol (např. školy Matice české nebo

Jeden z mnoha článků na stránkách Zemědělských družstevních listů o Kroiherově podpůrném fondu
ústavu hluchoněmých), menšinových škol ve
Vídni, po první válce podporoval legionářské
spolky, připomíná se také jako člen spolku
Svatobor nebo Jednoty výtvarných umělců
(byl sběratelem obrazů, mincí, poštovních
známek a knih). V roce 1906 poskytl jako jeden z prvních počáteční kapitál (500 Kč) nově
tvořenému vydavatelskému družstvu Novina,
které se za první republiky stalo největším tiskařským podnikem v ČSR a bylo v rukou
„Kroiherovy“ agrární strany. Podporoval výstavbu Žižkova pomníku v Trocnově (1908) i
v Čeřejově (1938) a celý život, ač katolický
kněz, se netajil svou nákloností k husitství.
Ve třicátých letech se stal spoluiniciátorem
vzniku pomníku spisovatele a přítele Jindřicha Šimona Baara v Klenčí pod Čerchovem
a založení Baarovy společnosti pro studium a
propagaci Chodska.
Kroiherovu štědrost pocítila také dvě
městská muzea. Do budějovického věnoval
v roce 1925 vlastní senátorské legitimace,
průkaz opravňující k cestování po železnici
zdarma a jubilejní dukát. Do strakonického
v roce 1930 několik stříbrných mincí a zejména honosný křišťálový pohár vyrobený
v harrachovské sklárně. Uvažoval rovněž o
shromáždění všech spisů (jejichž nákup fipokračování na str. 7
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PROJEVY ŠTĚDROSTI
DĚKANA KROIHERA...
(pokračování ze str. 6)
nancoval) přítele, historika a kněze Františka
Teplého do Strakonic, kde by byly k dispozici
potencionálním badatelům a zájemcům.
I když patřil Kroiher ve vyšších církevních
kruzích mezi méně oblíbené kněze, zejména
pro své odlišné názory na současnou náboženskou praxi, její kritiku a snahy o její reformu,
nemohli nadřízení přehlížet jeho výrazné mecenášské a filantropické aktivity, které v drtivé
většině cílily na podporu katolictví. Proto budějovický biskup Šimon Bárta jmenoval Kroihera čestným kanovníkem budějovické
kapituly (v pořadí jubilejním padesátým).
Stalo se tak přesně před osmdesáti lety –
v březnu 1937.

Schůze u příležitosti organizování Katolického sjezdu v ČSR v roce 1935. Kroiher (uprostřed,
označen křížkem) byl místopředsedou sjezdové komise pro tisk a propagandu a na konání sjezdu
daroval 52 000 Kč.

INFORMACE Z KNIHOVNY
Středa 8. únor – DOVOLENÁ
Místní knihovna Ledenice nabízí literární novinky
Pro děti a mládež:
František Nepil
Jiří Kahoun
Kate Davies
Petr Stančík
Lenka Kosková Třísková
Thomas Brezina

Štuclinka a Zachumlánek
V Dlouhonosech zlobí čerti
Příběhy se šťastným koncem
Jezevec Chrujda našel velkou lásečku
Ondráškova abeceda
Kouzelný hrad. Dračí pohár
Kouzelný hrad. Červený drak
Kouzelný hrad. Rytířský turnaj

Pro dospělé čtenáře:
Vlastimil Vondruška
Jaroslava Černá
Zdeněk Hanka
Hana Whitton
Blanka Svobodová
Iva Pekárková
Petr Šabach
Jarmila Pospíšilová
Novotná Anna
Michael Connelly
Robert Bryndza
Jodi Picoult

Breviář pozitivní anarchie
Václav IV.
Dopis do ticha
Ten, který se měl stát králem
Tohle nevyžehlíš
Postřehy z Londonistánu
Rotschildova flaška
Katedrála z písku
Kdo se směje naposled…
Přeběhlík
Dívka v ledu
Je to i můj život

KRUH PŘÁTEL HUDBY PŘI ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLE F. PIŠINGERA TRHOVÉ SVINY
42. KONCERTNÍ SEZÓNA 2016–2017
301. hudební večer

Dinara Suleymanova - klavír
Host – František Lejsek
Kulturní dům Trhové Sviny
15. února 2017 v 19.00 hodin
Vstupné 200 Kč (důchodci 100 Kč, děti zdarma)
Odjezd autobusů:
Kaplice 18.00, Soběnov 18.15, Besednice 18.20

Vzpomínka na advent
Advent v Ohrazení byl nezapomenutelný. Sešli jsme se první adventní neděli při rozsvěcování stromečku. O punč a občerstvení se
postarala rodina Machaloušů, moc děkujeme. Děti nazdobily strom
a ten se za odměnu rozsvítil. Další víkend jsme měli mikulášskou
nadílku. Děti přišel obdarovat hodný Mikuláš s andílkem a na ty zlobivé přišli čertíci. Dotyčným také moc děkujeme. A před Vánoci
jsme uspořádali pro děti nějaké hry a malování. K večeru si nazdobili stromeček a společně jsme vyhlíželi Ježíška. Dočkali jsme se a na
děti čekaly krásné dárečky.
Libuše Holubová
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Nazaret v novém roce

Hledáme pracovníka do keramické dílny

Do nového roku jsme vstoupili vydařeným Tříkrálovým benefičním
koncertem, jehož výtěžek zdvojnásobí Nadace Divoké husy a pomůže
nám s provozem sociálně terapeutické dílny. Ještě jednou děkujeme za
podporu městu Třeboň a dalším partnerům.
Nazaret kromě sociálně terapeutické dílny provozuje také denní
centrum. V obou našich službách poskytujeme podporu lidem s tělesným, mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Průběžně
přijímáme nové uživatele těchto služeb, můžeme pomoci s dopravou do
Nazaretu a zpět domů. Cílem a smyslem naší práce je pomáhat lidem
s postižením ve zprostředkování společenského kontaktu, získávání
a upevňování dovedností, které jim pomohou v každodenním životě.
V sociálně terapeutické dílně směřujeme k tomu, aby uživatelé služby
získali a udrželi si pracovní dovednosti a návyky tak, aby našli uplatnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce.
Po předchozí dohodě vás rádi kdykoli provedeme Nazaretem a ukážeme vám naši práci.
Nová sociální pracovnice v Nazaretu
Od prosince 2016 posílila náš tým Bc. Lucie Kavalíková na pozici
sociální pracovnice, prozatím na zkrácený úvazek. V sociální oblasti se
pohybuje od roku 2006 a podle jejích slov je to místo, kde by chtěla zůstat, které ji baví a přináší pocit seberealizace. 3,5 roku před nástupem
na mateřskou dovolenou působila na Diecézní charitě v Českých Budějovicích jako koordinátorka Dobrovolnického centra, které zajišťovalo
dobrovolníky mj. i pro klienty se zdravotním postižením.
Proč si jako svou další cestu zvolila právě práci v Nazaretu? „Líbí se
mi, že naše organizace je relativně malá a zavedená, blízko mému bydlišti (pracovat v komunitě, kde žiji), je úzce spojena s kulturním životem a výtvarnem, ke kterému chovám sympatie. Cílová skupina klientů
na mě v pracovním životě nepůsobí tak velkým tlakem, jako některé
jiné skupiny klientů, se kterými jsem přicházela do kontaktu (Romové,
senioři, vězni, lidé bez domova…). Navíc je mi blízké, že se jedná
o nepobytové zařízení, které podporuje fungování klientů v běžném
životě.“
Její pracovní úsilí se v nejbližší budoucnosti zaměří mj. na zpestření
aktivizačních činností sociálních služeb, zefektivnění práce s dobrovolníky a také propracovanější nabídku služeb nejen novým zájemcům.

Hledáme pracovníka do keramické dílny
ZKUŠENÉHO ŘIDIČE

Nazaret hledá pracovníka do keramické dílny.
Pozice je vhodná pro osobu se zdravotním postižením.
Práce zahrnuje přípravu polotovarů v keramické dílně.
Pracovní úvazek je 20–30 h týdně,
mzda 5500 Kč – 8250 Kč (dle úvazku).
Požadujeme trestní bezúhonnost, schopnost práce v týmu,
schopnost komunikace s lidmi s postižením.
Více informací podá Eva Chadtová na tel.: 736 711 253
nebo M. Verboon Filipová na tel.: 603 175 004
V případě Vašeho zájmu Vás rádi provedeme Nazaretem
po předchozí dohodě.
Přihlášku – strukturovaný životopis s uvedením pracovních
zkušeností a krátký motivační dopis zasílejte do 20. února 2017
na adresu: Nazaret, středisko DM CČSH, Žižkovo nám. 1,
373 12 Borovany. Nástup od 1. března 2017.

Nazaret hledá pracovníka do keramické dílny / zkušeného řidiče. Pozice je vhodná pro osobu se zdravotním postižením. Práce
zahrnuje přípravu polotovarů v keramické dílně, přepravu uživatelů sociálních služeb, přepravu zboží a drobné provozní opravy.
Pracovní úvazek je 35 h týdně, mzda 10850 Kč.
Požadujeme trestní bezúhonnost, schopnost práce v týmu,
schopnost komunikace s lidmi s postižením.
Více informací podá Eva Chadtová na tel.: 736 711 253
nebo M. Verboon Filipová na tel.: 603 175 004
V případě Vašeho zájmu Vás rádi provedeme Nazaretem
po předchozí dohodě.
Přihlášku – strukturovaný životopis s uvedením pracovních
zkušeností a krátký motivační dopis zasílejte do 20. února 2017
na adresu: Nazaret, středisko DM CČSH, Žižkovo nám. 1,
373 12 Borovany. Nástup od 1. března 2017.

Pomoc tam, kde se
již všechno nezvládá
Pečovatelská služba je určena pro seniory a
lidi se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocné anebo ty, kteří potřebují pomoci po úraze,
operaci.
Službu můžete využít pro pomoc s osobní hygienou, oblékáním anebo při přípravě, podání
jídla. Pečovatelka může pomoci s nákupem, běžným úklidem v domácnosti, praním prádla anebo žehlením. Běžné jsou pochůzky do lékárny
anebo doprovod/dovoz k lékaři. Služba může být jednorázová, pouze
tehdy, když budete potřebovat. Nebo naopak každodenní (služba může
do rodiny docházet i několikrát denně).
Pomáháme lidem s vyplněním žádosti o příspěvek na péči, ze kterého se pak péče hradí.
Na službu se mohou obrátit i rodinní pečující, kteří se starají sami,
ale potřebovali by na nějakou chvíli zastoupit anebo s nějakým úkonem
pomoci (koupání, přesun na vozík aj.).
Poskytujeme také bezplatné sociální poradenství.
V Ledenicích fungují tři pečovatelské služby. Liší se v místě poskytování služby a čase, kdy jsou dostupné. Pečovatelská služba Archa je
v Ledenicích dostupná ve všední dny od 7 do 19 hodin, o víkendech a
svátcích od 7 do 15.30 hodin. Využít můžete péči, dovážku obědů, ale i
pedikúru. Vše u vás doma.

Informovat se můžete osobně každý den od 7 do 15 hodin
v naší kanceláři v domě s pečovatelskou službou v Borovanech
anebo na telefonu: 399 499 936, 777 62 09 73 (paní I. Jelínková).
Rádi vás navštívíme přímo u vás doma a pomůžeme vám s řešením
konkrétních problémů. Bližší informace naleznete také na webu:
www.archaborovany.cz.
Naším posláním je pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením tak, aby mohli i přes určitou ztrátu soběstačnosti zůstat doma.
V tom, být doma a důstojném stárnutí mezi svými blízkými, vidíme veliký smysl a cíl, ke kterému chceme pomoci jít. Nebojte se na nás obrátit. Těšíme se na spolupráci s vámi. Tým pečovatelské služby Archa
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Rybáři se nenudí
ani v zimě
Možná jste si všimli i vy zachumlaných
postav, postávajících o sobotách a nedělích na
rybníku Parčáček. To ledeničtí rybáři využili
letošní mrazivou zimu a pozvali všechny rybářské nadšence na zimní lov pstruhů a sivenů,
zvaný lov na dírkách. Velký zájem místních,
ale i přespolních rybářů i nerybářů svědčí
o tom, že to byl dobrý nápad. (foto 1 až 3)
Své lovecké dovednosti bohužel rybářům
předvedla v polovině ledna i vydra říční. Na
odtoku Dolní Jámy ulovila několik kusů rybí
obsádky včetně metrového sumce. (foto 4)

2

1

3

Odpoledne otevřených dveří
Pro veřejnost ho uskutečnili lodní modeláři v sobotu 14. ledna se záměrem ukázat, s čím se kluci učí pracovat ve svém volném čase v modelářské dílně. Jsou to hlavně základy čtení technických výkresů a
převedení jednotlivých dílů modelů lodí do reality. Tomu plně odpovídá i práce s odbornými nástroji od firmy PROXON. Hlavním sponzorem technického vybavení je ČEZ - elektrárna Temelín. Kdo přišel,
viděl skutečnost, se kterou se těžko někde jinde setká. Vidět třeba frézování za pomoci ohebného hřídele je určitě zajímavé. A tak dvanáct
návštěvníků, kluků i děvčat, vidělo modeláře při zajímavé práci při
stavbě lodních modelů. Dva kluci se hned rozhodli zkusit si to v našem
klubu ve zkušebním období. Po něm se mohou rozhodnout, zda se jim
tato činnost líbí a chtějí se jí věnovat. Všichni si odnesli nejenom dobré
poznatky, ale i něco sladkého a případně i jednoduchou modelářskou
stavebnici.
Jiří Hinterhölz

4

INFORMACE LEDENICKÝCH RYBÁŘŮ
Výroční členská schůze MO ČRS Ledenice
se koná v pátek 24. 2. v sále U Králu od 18 h.
Možnost zakoupení členských známek aj.

Výlov Cihelný na Mysletíně
Sobota 18. 3.
Sraz v 7 h na hrázi rybníka.

Rybí hody
Sobota 25. 3. sál U Králů od 19 h
Hraje S. A. M.
Podrobné informace v průběhu března.
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Badmintonisté
nezahálí
Vždy ke konci roku mají badmintonisté napilno. V průběhu prosince se zúčastňují nebo
pořádají hned tři turnaje.
První akcí byl turnaj v Ledenicích pro dospělé hráče. Zúčastnilo se ho 14 hráčů. Hrály se
čtyřhry systémem každý s každým a týmy se
losovaly. Z urputných bitev vyšel vítězně tým
Tomáš Tachecí a Jiří Pavel, na druhém místě se
umístili Jarka Koblasová a Milan Krafl, na třetím Romana Sabó a Martin Schánilec.
Druhý turnaj, který proběhl za účasti ledenického týmu, se odehrál v Třeboni. Našich
devět hráčů podpořilo třeboňský turnaj 50%
účastí. Opět se losovaly dvojice a hrály se
čtyřhry. Z ledenických hráčů se podařilo probojovat na bednu pouze Jaroslavu Tachecímu,
ale náladu ostatním to určitě nezkazilo.
Poslední akcí byl Silvestrovský turnaj pro děti i dospělé. Jedinou
podmínkou k účasti na turnaji byl tým složený z dítěte a „dospěláka“.
Zájem o turnaj, který se konal 30. prosince, nás pořadatele mile překvapil. Do sokolovny dorazilo 26 hráčů. V takovém počtu nebylo možné
hrát na jednom hřišti systémem každý s každým, a tak byly týmy rozlosovány do dvou skupin a pořadí se určilo po odehrání zápasů ve skupinách. Vítězem se stali Vojta Saska se svým tatínkem, druhé místo
obsadili Matyáš Čouza s tatínkem a třetí Milan Bicera s tatínkem.
Gatulujeme všem vítězům, děkujeme soutěžícím za to, že se všechny turnaje odehrávaly v milé a přátelské atmosféře a těšíme se za rok
zase na viděnou.
Poděkování městysu Ledenice za finanční podporu badmintonu.
Za TJ Sokol oddíl badmintonu Jana Votrubová

J

Žraloci na výměně mládeže
programu Erasmus +
V termínu 2.-12. 1. se v Záhřebu uskutečnila společná akce 30 sportovců z ČR a 30 sportovců z Chorvatska. Celá akce se nesla v duchu
poznávání nových sportů, tréninku softbalu a velké řady workshopů.
Celý program probíhal v angličtině a každý účastník se musel aktivně
zapojovat do programu. Z nových sportů jsme vyzkoušeli např. pozemní hokej, badminton v hale s 20 kurty, krosminton, orientační běh atd.
Skvělá byla také interaktivní hra po historickém centru Záhřebu a pak
bruslení na krásném kluzišti ve středu města. Kromě nových zkušeností
(např. s prezentací v angličtině) jsme poznali řadu kamarádů se společnými zájmy a navázali nová přátelství. Celá akce byla výborně zorganizovaná a velký dík patří chorvatským partnerům ze softbalového klubu
Princ za její uspořádání.
Hana Korčáková
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Základní umělecká škola
F. Pišingera, Trhové Sviny
Sokolská 1052, 370 04 Trhové Sviny,
tel.: 380 120 540

TANEČNÍ
ŠKOLIČKA
pro nové zájemce
bude probíhat v SOŠ
každé úterý v době
15.15 - 16.45 hodin
Kontakt na vyučující:
Mgr. Sabina Greschová
+420 606 559 015

YAUWAIS
CUP 2017
Začátek přihlašování nových týmů
bude spuštěn 5. února.
Více informací na
www.ledenickasportovni.cz

Sportovní fanoušci,

v dubnu začíná nová sezona
Ledenického slowpitche
Pokud máte zájem a chtěli byste se
zúčastnit, ať už jako 5členný tým
nebo jako hráč, můžete se přihlásit
na tel. 733 759 781 (Jan Volf), nebo
na e-mail: vlkjohny@seznam.cz
Více informací na facebookových
stránkách Ledenický Slowpitch.

DDM České Budějovice a Žraloci Ledenice pořádají

zájezd do aquaparku

ACAPULCO

v Bad Schallerbachu v Rakousku
Dne 9. března - čtvrtek - jarní prázdniny
Odjezd: 7 h od DDM v Č. Budějovicích, 7.30 h Ledenice
Návrat do 18.30 h
Cena: 320 Kč autobus (vybíráme dopředu spolu s přihláškou).
Vstupné: děti do 15 let 20 Euro (vybíráme v autobuse)
dospělí 24 Euro (vybíráme v autobuse).
Dále je možné připlatit si relaxační část viz:
https://www.eurothermen.at/en/bad-schallerbach/prices/
Přihlášky: H. Korčáková, vrátnice DDM, tel. 724 094 869.
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PROCHÁZKA PO ZŘÍCENINÁCH
JIHOČESKÝCH HRADŮ
beseda s PhDr. Jiřím Cukrem

POZVÁNKA NA PLESY
Ó

MAŠKARNÍ PLES

Ó

FARNÍ PLES

Čtvrtek 23. 2., Divadelní sál Ledenice v 18 h
Společně navštívíme prostřednictvím současných fotografií, dobových vyobrazení a dalších zajímavostí všechny hradní zříceniny
na území Jihočeského kraje (celkem 28 lokalit). Zavítáme na známé
objekty (Dívčí kámen, Helfenburk, Choustník, Landštejn, Pořešín,
Vítkův kámen), ale podrobně prozkoumáme také místa méně známá (Karlův hrádek, Příběnice, Střela, Šelmberk, Vitějovice) či zcela neznámá (Bílkov, Fuglhaus, Křikava, Sokolčí, Údolský hrádek).
Poodkryjeme jejich historii, poznáme dávné majitele, stavební vývoj, zajímavé detaily, pověsti, ale také ryze praktické věci jako dostupnost či atraktivitu pro dnešního turistu.
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Pořádá Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická Vitoraz Ledenice.
K tanci i poslechu Hraje S. A. M.
Sobota 11. únor od 20 h, Sokolovna Ledenice
Pořádá Římskokatolická farnost Ledenice
K tanci i poslechu hraje S. A. M.
Pátek 17. únor od 20 h, Sokolovna Ledenice

PLESY VE ZBOROVSKÉ BUMBÁLCE
Ó MAŠKARNÍ BÁL
Sobota 25. únor, pořádá SDH Ohrazeníčko
K tanci a poslechu hraje S. A. M.

Zveme všechny děti na

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ BÁL
Neděle 19. 2. od 15. hodin ve Zborovské Bumbálce.
Karneval se ponese v duchu zvířátek, zoologické a přírody.
Připraveny jsou soutěže a sladké odměny.
Moc se na Vás těšíme ...

DĚTSKÝ KARNEVAL
Sobota 18. února v sále U Králů od 15 h
Těšit se můžete na:
¡ soutěže,
¡ taneční rej,
¡ a hlavně tombolu a losování cen
nejen pro děti .

J

Občerstvení zajištěno. Vstupné 30 Kč
Neváhejte, těšíme se na vás.
Ledňáček, z. s.

VALENTÝNSKÝ KONCERT
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Úterý 14. únor
Začátek v 17 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné

KONCERT žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice
Čtvrtek 2. březen
Začátek v 17 h
Divadelní sál Ledenice
Vstupné dobrovolné

Dynamic

lucie.sedlakova@re-max.cz

Lucie SEDLÁKOVÁ
Tel.: 720 200 183

Váš realitní makléř pro oblast Zborov, Ledenice a okolí.
Žiji tady již 36 let, zajistím Vám skvělý servis a férové jednání.
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Půlhodinka s kronikářem
Téma: Dějiny ledenického Sokola
Kdy: čtvrtek 2. března 2017 od 18 h
Kde: společenský sál DPS

Členové výboru Sboru dobrovolných hasičů v Ledenicích
děkují všem sponzorům, kteří přispěli
do tomboly hasičského plesu.

PODĚKOVÁNÍ
Městys Ledenice a Tělocvičná jednota SOKOL Ledenice
děkují všem sponzorům za dary věnované do tomboly
XVIII. REPREZENTAČNÍHO PLESU.
AGROM Ing. Miroslav Vít Zborov; AUTOSERVIS - PNEUSERVIS Milan Petráš Ledenice; BERTEX Bc. Jan Kopal Trhové Sviny; BETON
HRONEK Ohrazeníčko; ČEVAK a. s. České Budějovice; Dan HANSEL
Kájov; DROGERIE - HRAČKY Bc. Jaroslava Žaludová Ledenice;
ELEKTRO Jaroslav Klečka Zaliny; E.ON České Budějovice; EPIGON
- A Ing. Václav Tůma Ledenice; GEODETICKÁ KANCELÁŘ manželé Kadlečkovi Ledenice; HP STAVBY BOHEMIA Boršov n/Vltavou;
HOSPŮDKA NA HŘIŠTI Josef Staněk Ledenice; Ing. Milan
BICERA Ledenice; Kadeřnictví BEAUTY Denisa Bilerová Ledenice;
KVĚTINÁŘSTVÍ Radek Šustr Ledenice; KRÉDO Dagmar Babánková
Křenovice; LIPNO - LINE Lipno nad Vltavou; LB CEMIX s. r. o. Borovany; LASSELSBERGER a. s. Borovany; LÉKÁRNA PILULKA Ledenice; MALÍŘSTVÍ Pavel Sláma Libín; Manželé ŠKORNIČKOVI Ledenice; MARIUS PEDERSEN Borovany; MO ČRS Ledenice; MS HUBERT
Ledenice; NEKVINDA Libín; PODLAHY Luboš Hajný Ledenice;
SDRUŽENÉ LESY Ledenice-Borovany; SPORT cukrárna Václav Fabián
Ledenice; STAVITELSTVÍ Matourek Rudolfov; STAVITELSTVÍ David
Borovka Ledenice; SUPER LEVNÉ ELEKTRO Zbyněk Slach Ledenice;
SWIETELSKI České Budějovice; Tiskárna JAVA Třeboň; TOI-TOI České
Budějovice; TRUHLÁŘSTVÍ Václav Fencl Ledenice; VK ÚKLID Václav
Voharčík Zborov; ZEMNÍ PRÁCE Radek Candra Miletín; ZVÁNOVEC
a. s. České Budějovice.

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
Uzávěrka dalšího vydání
Ledenického zpravodaje
je 25. února 2017

Hledáme krátkodobý

pronájem garáže, skladu
či nebytového prostoru
v Ledenicích
Tel.: 725 114 584

PAVEL SLÁMA

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

mobil: 602 662 693
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