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

Leden 2011

tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Přání do nového roku

Foto Jiří Cukr

Zápis do 1. třídy ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice
Zápis dětí do 1. třídy proběhne
v pátek 21. ledna 2011 od 14,00 hod. do 17,00 hod.
a v sobotu 22. ledna 2011 od 9,00 hod. do 12,00 hod.
v pavilonu školy.
Rodiče při zápisu předloží vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ.
Měli by být už také rozhodnuti, zda budou pro své dítě žádat odklad školní docházky.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 24. listopadu 2010
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 měsíční odměnu zástupci starosty, členům
rady městyse a předsedům výborů zastupitelstva městyse s platností od 1.12.2010.

ření k nápravě zjištěných méně závažných
chyb a nedostatků uvedených v zápise. Náprava byla provedena rozpočtovou změnou
v usnesení č. 29 ze dne 24.11.2010.
 výroční zprávu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za
školní rok 2009/2010.

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:

Zastupitelstvo městyse ustanovilo:

 zprávu Kontrolního výboru z kontroly pro-

 v souladu s § 108 zákona č. 128/2000 Sb.

vedené dne 13.10.2010.
 zprávu účetní městyse o aktuálním stavu
příjmů a výdajů městyse Ledenice.
 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Ledenice za období od 1.1.2010 do
3.11.2010 dle přílohy zápisu a přijalo opat-

členy zastupitelstva městyse s právem užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak České
republiky:
Mgr. Miroslav Franěk - starosta
pokračování na str. 2

Vážení spoluobčané, na počátku nového roku bych chtěl poděkovat vám všem
z Ledenic a okolních osad, kteří jste v minulém roce dokázali cokoliv prospěšného
pro svou obec udělat. Děkuji všem zástupcům spolků, sportovním nadšencům, kteří
svůj volný čas věnují dětem, místním živnostníkům, podnikatelům i firmám, kteří
nám ostatním poskytují služby a dávají
práci. Děkuji i těm občanům, kterým není
lhostejné, kde a jak žijí a o naši obec se
zajímají.
Nám všem bych chtěl popřát především
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v práci
i soukromí. Co bych si však přál ze všeho
nejvíc, je to, aby s odchodem vánočního
času neodešla i zvýšená ohleduplnost
k druhým, aby tváře častěji zdobil úsměv,
aby problémy, které samozřejmě přijdou,
jsme dokázali řešit bez konfliktů a zjitřených emocí.
Vám všem, vážení spoluobčané, bych
chtěl popřát, aby se vám v naší obci klidně
a spokojeně žilo a abyste se pokaždé vraceli rádi domů.
Mgr. Miroslav Franěk
starosta městyse Ledenice

P.F. 2011
Členové Vlastenecko-dobročinné
obce baráčnické Vitoraz
v Ledenicích přejí všem
spoluobčanům vše nejlepší,
pevné zdraví, štěstí a boží požehnání
v roce 2011.

Žádosti o půjčky z fondu
rozvoje bydlení je možné
podávat do 31. ledna 2011
Půjčku můžete využít na:
w zřízení malé ČOV
w zřízení ekologického vytápění
w izolace domu
w vybudování WC a koupelny
w vestavba bytu do půdního prostoru
w obnova střechy
w fasáda domu
Žádosti podávejte na Úřad městyse Ledenice.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
Ing. Michal Vazač - zástupce starosty
Bc. Jaroslava Žaludová - členka zastupitelstva
RNDr. Hana Korčáková - členka zastupitelstva
PharmDr. Hana Doleželová - členka zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse schválilo:

 zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě
















zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2009 v tomto znění: Kontrolou inventarizace účtu 031 a 042 bylo
zjištěno, že městys Ledenice měl na obou
těchto účtech zaúčtován výkup pozemku
současně. Chyba byla odstraněna účetním
zápisem takto: účetní městyse provedla
opravu dokladem č. 39 účetního deníku č. 6
dne 30.6.2010.
navýšení finančního příspěvku pro ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice v částce 536.946,- Kč z rozpočtu městyse v roce 2010 na vybavení mateřské školy, nové počítačové učebny v ZŠ
a rozvod optického vedení do ostatních
školních budov.
použití částky 1.500,- Kč z rezervního fondu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice pro rok 2010
na základě výběrového řízení provedeného
firmou IN-AL Č. Krumlov dodavatelskou
firmu Stavitelství Matourek, s. r. o. na realizaci díla „Ledenice–Mysletínská ul. stavební úpravy vodovodu a kanalizace“ a pověřuje starostu podpisem smlouvu o dílo.
bezúplatný převod vodního díla „Odlehčovací kanál Ledenice, č. DHM 1-10049-01/1
v k.ú. Ledenice“ v pořizovací hodnotě
9.017.075,- Kč od ČR Zemědělské vodohospodářské správy Brno.
smlouvu č. 09039043 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci operačního programu Životního prostředí na akci „Zateplení objektů ZŠ a ZUŠ Ledenice“.
schválilo přijetí finančního daru od Sboru
dobrovolných hasičů Ohrazeníčko ve výši
37.860,- Kč jako spoluúčast na pořízení hasičského zásahového vozidla KIA 2700
městysem Ledenice pro SDH Ohrazeníčko.
na základě doporučení inventarizačních komisí vyřazení majetku městyse Ledenice
- ze správy městyse dle přílohy zápisu č. 16
- z kulturního zařízení městyse dle přílohy
zápisu č. 17
- z místní knihovny Ledenice dle přílohy zápisu č. 18
prodloužení termínu návratnosti bezúročné
půjčky ve výši 72.000,- Kč poskytnuté městysem Ledenice Rodinnému centru Ledňáček do 30.6.2011.

Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 1. prosince 2010

kolovny č.p. 357, ½ parc. č. 397, ½ parc.č.
3595 a parc. č. 4327/19 včetně lesních pozemků par.č. 1888/1, 1888/3 a 1889 do
vlastnictví městyse Ledenice. Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse
schválit výkup těchto nemovitostí dle vzájemné dohody za celkovou cenu 612.305,Kč. Zároveň rada městyse pověřuje starostu
připravit provozovatelskou smlouvu na budovu sokolovny.
Rada městyse ustanovila:

 od 1.12.2010 komise rady městyse:
Komisi výstavby a územního plánování
5 člennou
Komisi pro mládež, kulturu a sport
17 člennou
Komisi životního prostředí a lesního hospodářství
7 člennou
Komisi požární ochrany
7 člennou
Komisi pro projednávání přestupků
3 člennou
Komisi pro přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení
5 člennou






Rada městyse jmenovala:

 předsedy a členy jednotlivých komisí rady
městyse v tomto složení:
Komise výstavby a územního plánování:
předseda Jiří Beneda
členové: Ing. Jaroslava Kadlečková, Ing. Josef Hronek, Ladislav Kodada, Petr Králík.
Komise pro mládež, kulturu a sport:
předseda Jiří Hinterhölz
členové: František Jelínek, Bc. Jaroslava
Žaludová, RNDr. Hana Korčáková CSc.,
Ing. Jaroslav Korčák, Ing. Jaroslav Vlášek,
Mgr. Vladislav Šesták, Jiří Kolář, Ivana
Vazačová, Roman Dědič, Mgr. Adéla Chadimová, Markéta Viktorová, Zdeněk Vitoušek, Jitka Svobodová, Jitka Tomandlová,
Mgr. Marie Dudová, Karla Herdová.
Komise životního prostředí a lesního hospodářství:
předseda prof. Ing. Jiří Kopáček, PhD.
členové: Ing. Jan Jiráček, Miloslav Slach,
Štěpán Franěk, Václav Fabián, František
Fuka, Petr Markytán.
Komise požární ochrany:
předseda Mgr. Vladislav Šesták
členové: Pavel Hronek, Karel Šindelář ml.,
Stanislav Bláha-Zaliny, Václav Levý, Stanislav Bláha-Ledenice, Jaroslav Tůma.
Komise pro projednávání přestupků:
předseda Mgr. Václav Suchopár
členové: Jiří Junek, Pavel Blažek.
Komise pro přidělování půjček z FRB:
předseda Václav Fabián
členové: Jiří Beneda, Ing. Alena Hálová,
Vítězslav David, Jaroslav Klečka.

Rada městyse projednala:

Rada městyse schválila:

 se zástupci TJ Sokol podmínky kupní

 měsíční odměnu předsedům komisí Rady

smlouvy na výkup ideální ½ budovy so-



městyse od 1.12.2010 takto:









Komise výstavby a územního plánování:
předseda 1.000,- Kč/měsíčně
Ostatní komise rady městyse: předsedové
600,- Kč/měsíčně
dodatek č. 13 ke smlouvě č. 60002/98 na
sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s. s platností dodatku č. 13 od
1.1.2011, kterým se upravují ceny:
svozu sběrných nádob, pronájmu sběrných
nádob, přepravy velkoobjemových a nebezpečných odpadů, přepravy odpadů,
ceny za odstranění odpadů kategorie „O“ a „N“
za čištění komunikací, za odstranění a odvoz tekutých odpadů (jímky, septiky),
za poradenství v odpadovém hospodářství.
smlouvu o výpůjčce nádob na separovaný
odpad na zahuštění sběrné sítě s firmou
EKO-KOM, a.s. Praha 4 s platností od podpisu oběma smluvními stranami na dobu
určitou do 31.12.2012.
jednorázovou odměnu řediteli ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice Mgr. Josefu Cukrovi ve
výši jednoho hrubého měsíčního platu.
úhradu za uložení nebezpečného odpadu
(stavebního materiálu obsahující azbest) od
fyzických osob na skládku Růžov, realizované prostřednictvím městyse Ledenice ve
výši ½ fakturovaných nákladů tj. 768,Kč/tunu vč. DPH. Tato částka bude fyzickým osobám, které vlastní v Ledenicích nemovitost a uloží odpad kategorie „N“ na
skládku Růžov, městysem Ledenice přefakturována.
50% dofinancování projektu na vybavení
centrálního dětského hřiště v osadě Zborov
ve výši 70.000,- Kč, s realizací v roce
2011. Tato částka bude zahrnuta do rozpočtu městyse Ledenice v roce 2011.
Sboru dobrovolných hasičů Zaliny úhradu
nákladů na spotřebovanou el. energii v budově kulturního zařízení v Zalinech takto:
částku 2.000,- Kč tj. částečná úhrada nákladů za spotřebu el. energie čerpadla vody,
částku 1.000,- Kč tj na úhradu nákladů za
spotřebu el.energie při volbách v květnu
a říjnu 2010.
Celkovou částku ve výši 3.000,- Kč poukáže městys Ledenice na účet SDH Zaliny do
31.12.2010.
finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Ledenice na výměnu střešní krytiny
na budově fary v Ledenicích ve výši
26.216,- Kč vč. DPH, která bude poukázána městysem Ledenice na účet Římskokatolické farnosti Ledenice.
ceník za inzerci v měsíčníku Ledenický
zpravodaj:
2
cena inzerce 4,50 Kč vč. DPH za 1 cm
novým místním podnikatelům inzerce lx
zdarma (inzerát do částky max. 300,- Kč
vč. DPH), sleva za opakovanou inzerci 6x
placený inzerát a sedmá inzerce zdarma.
pokračování na str. 3
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 2
Rada městyse stanovila

 smluvní nájemné v bytech s regulovaným
nájemným do 31.12.2010 č. 2 a č. 8 v bytovém domě na adrese Náměstí č.p. 86 ve výši
42,36 Kč/měsíc s platností od 1.1.2011.
Rada městyse zamítla:

 žádost TJ Slavoj o přidělení mimořádného
příspěvku z rozpočtu městyse Ledenice na
úhradu nákladů jednorázových akcí konaných ve II. pololetí r. 2010 s tím, že oddíly
TJ Slavoj musí dodržovat platné zásady pro
přidělování příspěvků z rozpočtu městyse
Ledenice schválené radou městyse dne
23.1.2008.
Rada městyse vzala na vědomí:





 vyúčtování sportovní akce pro děti „Drakiáda“ konané v Ledenicích dne 9.10.2010.
Rada městyse pověřuje:

 starostu vydáním příkazu k provedení inventarizace veškerého majetku a závazků
městyse Ledenice k 31.12.2010 v souladu
se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.,
§ 29 a § 30.



Rada městyse jmenuje:

 členy hlavní a dílčí inventarizační komise
ve složení:
hlavní inventarizační komise: předseda Jiří
Beneda, členové Vítězslav David, Jaroslava
Křížová, Radek Hůrka
dílčí inventarizační komise:
místní knihovna: předseda Jaroslava Křížová, členové: J. Fraňková, V. David, H. Paulová
kulturní zařízení: předseda Helena Paulová,
členové: J. Fraňková, V. David, J. Křížová
místní knihovna Zborov: předseda Helena
Juříková, členové H. Korčáková, H. Tůmová
SDH Ledenice: předseda Stanislav Bláha,
členové: Mgr. Vladislav Šesták, Karel Musil
SDH Zborov: předseda František Vazač,
členové: Stanislav Janouch, Václav Levý
SDH Ohrazení: předseda Karel Nebáznivý,
členové: Jaroslav Dvořák, K. Šindlář ml.
SDH Zaliny: předseda Jiří Viktora, členové:
Stanislav Bláha, Pavel Viktora
SDH Ohrazeníčko: předseda Lucie Hinterhölzová, Václav Vacek, Petr Hronek
POZEMKY
Rada městyse schválila :



Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 15.12.2010
Zastupitelstvo městyse schválilo:

 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kte-



 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku par.č. 327/1 v k.ú. Ledenice pro stavbu
s názvem „Ledenice- p.č. 308/3, p. Korčák
– úprava NN“ úplatně za jednorázovou
smluvní úhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH
s tím, že smlouva bude doplněna o povinnosti oprávněného dle usnesení rady městyse č. 113 ze dne 7.10.2009.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na

pozemku par.č. 3743/1 v k.ú. Ledenice pro
stavbu s názvem „Ledenice – Mysletínská –
kabel NN“ 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.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemcích par.č. PK 2521/1 v k.ú. Zborov
pro stavbu s názvem „Zborov, kabel NN“
úplatně za jednorázovou smluvní úhradu ve
výši 2.000,- Kč bez DPH s tím, že smlouva
bude doplněna o povinnosti oprávněného
dle usnesení Rady městyse č. 113 ze dne
7.10.2009.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku par.č. 2440 v k.ú. Zborov pro
stavbu s názvem „Zborov, p. Juhas“ úplatně
za jednorázovou úhradu ve výši 2.800,- Kč
bez DPH dle platného ceníku ze dne
1.1.2010 s tím, že smlouva bude doplněna o
povinnosti oprávněného dle usnesení Rady
městyse č. 113 ze dne 7.10.2009.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemcích par.č. 3910/8 a 4327/2 v k.ú. Ledenice pro stavbu s názvem „Vrcov“, parc.
č. 1456/16, p. Kubeš – zahuštění TS“
úplatně za jednorázovou úhradu ve výši
38.000,- Kč bez DPH dle platného ceníku
ze dne 1.1.2010 s tím, že smlouva bude doplněna o povinnosti oprávněného dle usnesení Rady městyse č. 113 ze dne
7.10.2009.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemcích par.č.
1673 a 1681/1 v k.ú. Ohrazení pro stavbu
s názvem „Ohrazení č.p. 1517/1, Junek Luděk – připojení RD“, úplatně za jednorázovou smluvní úhradu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH.






rou se ruší Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů k 31.12.2010.
Obecně závaznou vyhlášku č.3/2010 o místním
poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
k 1.1.2011.
rozpočtový výhled městyse Ledenice do
roku 2012 a vyhlásilo rozpočtové provizórium městyse Ledenice od 1.1.2011 do doby
schválení rozpočtu městyse Ledenice.
změnu směrnice o využití sociálního fondu
městyse Ledenice.
investiční příspěvek městu Borovany na rekonstrukci úpravny vody Borovany ve výši

783.560,- Kč (tj. 1/3 podíl z celkových nákladů).
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:

 zprávu ze zasedání Finančního výboru ze
dne 6.12.2010.
Zastupitelstvo městyse schválilo:

 doplnění směrnice o oběhu účetních dokladů o tyto dokumenty:
- časové rozlišení nákladů a výnosů
- opravné položky k pohledávkám
- ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji.
 společně se ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice:
1. Dodatek č.1 ke smlouvě o předání majetku
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Zastupitelstvo městyse jmenuje:

 zástupce městyse Ledenice:
a) v mikroregionu Sdružení Růže
Mgr. Miroslava Fraňka
b) na valné hromadě společnosti Růžov a.s.
Ing. Michala Vazače
c) do představenstva společnosti Růžov a.s.
Františka Jelínka
d) do dozorčí rady společnosti Růžov a.s.
Ing. Václava Zaimla
Zastupitelstvo městyse zrušilo:

 usnesení č. 252 ze dne 20.5.2009 o prodeji
pozemků parc.č. 1190/1 část stavební,
1190/1 část orná půda, 1222 a 1221/2 p. Jiřímu Toncarovi z důvodu neuzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího.
Pozemky:

 Zastupitelstvo městyse Ledenice odložilo
rozhodnutí o výkupu pozemků v k.ú. Zaliny
2
parc. č. 623/1 výměra 1106 m ostatní plocha,
2
parc. č. 623/2 výměra 616 m ostatní plocha,
2
parc. č. 624/3 výměra 407 m ostatní plocha,
2
parc. č. 624/4 výměra 1737 m ostatní plocha.
2
Celkem výměra 3866 m za účelem výstavby
kanalizace a ČOV v osadě Zaliny.
 Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu
a předsedu osadního výboru Zaliny k dalšímu jednání s vlastníkem pozemku o finanční nebo materiální kompenzaci za vzrostlé
stromy (duby) nacházející na pozemku
parc. č. 624/3.
 Zastupitelstvo městyse schválilo výkup
lesních pozemků v k.ú. Ledenice od TJ Sokol Ledenice zapsaných na LV č. 438:
parc. č. 1888/1
2
výměra 969 m lesní pozemek
parc. č. 1888/3
2
výměra 416 m lesní pozemek
parc. č. 1889
2
výměra 170 m lesní pozemek
za smluvní cenu 23.400,- Kč a pověřuje
starostu městyse podpisem kupní smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva č. 349
z 5. 5. 2010 a usnesení č. 57 ze dne
15. 12. 2010.
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CELKOVÝ SUMÁŘ ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011
Název

částka v Kč

SDH Ledenice – boty pro zásahovou jednotku

40 300

Jč. kraj

SDH Ohrazeníčko – zásahové přilby

10 000

Jč. kraj

150 000

Jč. kraj

Obnova hřiště MŠ

413 280

SZIF

SDH Ohrazeníčko – rekonstrukce zázemí sportovišť

150 000

Jč. kraj

SDH Ohrazeníčko – pořízení materiálu pro výrobu nástavby na hasičském vozidle
100 000

Jč. kraj

Zateplení ZŠ a ZUŠ

1 728 766,80

SFŽP

Výsadba stromořadí

205 000

Min. živ. prostředí

Oprava povrchu a chodníků – Mysletínská ul.

3 550 000

Min. pro místní rozvoj

Zateplení a fasáda – hasičárna Ohrazeníčko, výměna oken – hasičárna Zborov, výměna oken – kulturní
500 000

Co vás zajímá?

provoz státní správy

SDH Ohrazeníčko – rekonstrukce stropu a oprava podlahy

zařízení Zborov

leden 2011

SZIF, Program rozvoje venkova

Prohlášení o hlavních cílech Zastupitelstva
městyse Ledenice pro volební období r. 2010 – 2014
Zastupitelé městyse vědomi si své odpovědnosti za správu majetku městyse, za jeho všestranný
rozvoj, za ochranu životního prostředí, za bezpečnost, školství a další oblasti života obce se
shodují v tom, že je nutné pokračovat v koncepci rozvoje městyse Ledenice započaté v minulých volebních obdobích.

Prvořadé cíle v Ledenicích a osadách v novém volebním období:

w Nadále prosazovat vyrovnaný rozpočet a udržet dobré hospodaření bez neúměrného zadlužování městyse Ledenice. V oblasti plánovaných investic dbát na rovnoměrnost rozvoje místních částí městyse Ledenice a přilehlých osad.

w Ve spolupráci se soukromými vlastníky pozemků zadat zpracování zastavovacích studií ve
vybraných lokalitách pro výstavbu rodinných domů a přípravu průmyslové zóny v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací. Do případných dalších změn územního plánu městyse Ledenice nebudou zahrnuty stavby dálnic a dálničních přivaděčů.

w Pokračovat v realizaci staveb kanalizací a čistíren odpadních vod ve Zborově, Ohrazení
a v Zalinech. V souladu s plánem investic do vodohospodářského majetku městyse uskutečňovat opatření navržená provozovatelem.

w V rámci protipovodňových opatření provést odbahnění a navýšení hráze rybníka Dolní Hradský a opravu hráze a odtokového zařízení rybníka Horní Hradský. Nadále udržovat v provozuschopném stavu požární zařízení a požární nádrže k ochraně soukromého a obecního
majetku.

w Udržet spolupráci s Městskou Policií Třeboň a rozšířit součinnost s Policií ČR OOP Lišov
k zajištění bezpečnosti a pořádku na území městyse Ledenice.

w V oblasti školství finančně podpořit modernizaci a vybavení učeben ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
a zajistit finanční prostředky pro výstavbu dalšího školního pavilonu pro výuku pracovního
vyučování a pěstitelských prací. I v dalších letech podporovat aktivity Komunitní školy v Ledenicích.

w Podporovat místní neziskové, zájmové spolky a organizace a vytvářet podmínky pro jejich
zázemí. Zapojovat do jejich činnosti mládež, zejména v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy
a jiných společensky a individuálně prospěšných činnostech. Účelně rozhodovat o přidělení
finančních příspěvků z rozpočtu městyse Ledenice těmto spolkům a organizacím.

w V rámci zákonných možností podporovat činnost místních podnikatelů a živnostníků, nezapomínat na potřeby našich seniorů a pomáhat jim pokud se dostanou do tíživých situací.

w Pokusit se o navázání kontaktu s vhodnou partnerskou obcí či městem v zahraničí.
w Aktivně se účastnit spolupráce s obcemi (městy) sdruženými v mikroregionu Sdružení Růže.
w Na radnici v Ledenicích udržet výkon státní správy (Stavební a Matriční úřad) a činnost kanceláře Úřadu práce pro státní sociální dávky občanům městyse Ledenice.

w V rámci ochrany přírody pokračovat s plánovitou výsadbou alejí a stromořadí ve vybraných
lokalitách. Zajistit likvidaci bioodpadu prostřednictvím pořízení mobilní kompostovací stanice.

Pane starosto, právě se připravuje rozpočet
na rok 2011. Co vše má v plánu nově zvolené Zastupitelstvo městyse Ledenice vybudovat, případně vylepšit v tomto roce?
Na tuto otázku bude tentokráte poměrně
jednoduchá odpověď. Protože většina investic
půjde do zkvalitnění a rozšíření vodohospodářského majetku městyse Ledenice. Především pak do finančně nejnáročnější akce
letošního roku a tou je výstavba kanalizace
a čistírny odpadních vod ve Zborově. Dále
pak poputují další peníze do společného vodohospodářského majetku, který má městys Ledenice s městem Borovany. A to na
rekonstrukci úpravny vody v Borovanech,
z Borovan putuje voda také do Ledenice. Na
jaře by se mělo započít s výstavbou náhradního vrtu pro pitnou vodu ve Zborově, kterou
budou využívat nejenom občané Zborova, ale
i Ohrazení, Ohrazeníčka a Zalin. Zmiňované
investiční akce se neobejdou bez finančních
prostředků získaných z dotačních titulů.
Nezanedbatelný bude také náš finanční podíl (na chodníky a veřejné osvětlení) při případné výstavbě nového mostu v ulici
Dr. Stejskala (u sv. Jana). Hlavním investorem této stavby bude Jihočeský kraj.
Z vlastního rozpočtu pak bude hrazeno doplnění vodovodní a kanalizační sítě v Mysletínské ulici v Ledenicích. Dále se pak budeme
muset finančně vyrovnat s Tělocvičnou jednotou Sokol Ledenice, od které vykupujeme jednu ideální polovinu sokolovny. Městys
Ledenice se tak stane jediným a výlučným
vlastníkem této multifunkční budovy, o což
léta zastupitelé usilují. Rádi bychom také začali s přestavbou domu U Králů, kde by měly
nově vzniknout prostory např. pro poštu, informační centrum, obchod či kanceláře, se zachováním společenského sálu v I. patře. Stále
se potýkáme s problémem, kam s uložením
posekané trávy, opadaného listí, ořezaných
větví, zbytků ze zahrad a zahrádek. Tuto situaci by s pomocí dotace pomohlo řešit pořízení
mobilní kompostovací stanice, jakou využívají např. občané Lišova a přilehlých osad.
Zimní údržba Ledenic si již řadu let říká o zakoupení nového sypače na kvalitní posyp
místních komunikací a chodníků.
V rozpočtu také nesmíme zapomenout na
modernizaci učeben ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
pro zkvalitnění výuky našich ledenických
dětí. Dále samozřejmě, tak jako každoročně,
finančně podpoříme místní neziskové zájmové spolky a organizace. V neposlední řadě,
jako správní hospodáři, si musíme ponechat
finanční rezervu pro případ nepředvídatelných a naléhavých událostí vzniklých
v průběhu roku.
Pane starosto, děkuji za rozhovor. (JK)

Kde zasahovali v prosinci
ledeničtí hasiči?
Dne 21.12.2010 byl v 15:14 h. vyhlášen elektronicky (jen na mobily) poplach. Ve Strážkovicích
hořel automobil. K zásahu vyjela vozidla: T815
CAS 32, Renault Midlum CAS 20.

leden 2011
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Zásady pro vydávání Ledenického zpravodaje
w 1. Úvodní ustanovení
Vydavatelem Ledenického zpravodaje
(dále jen Zpravodaj) je městys Ledenice. Zpravodaj je periodickou tiskovinou, vydávanou
v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb. (tiskový
zákon). Vydávání Zpravodaje je povoleno MK
ČR pod evidenčním číslem E 10890.
Vydavatel v souladu se svou odpovědností
vydává následující zásady, které stanovují zaměření a rozsah každého čísla a jeho přípravu.

w 2. Periodicita, náklad, rozesílání Ledenického zpravodaje
Zpravodaj vychází 11krát ročně a to zpravidla v prvním týdnu kalendářního měsíce.
V měsíci červenci vychází dvojčíslo
červenec-srpen.
Uzávěrka pro příjem příspěvků a inzerátů
je zpravidla do 25. dne v předchozím měsíci.
Zpravodaj vychází ve formátu A4. Je bezplatně distribuován do všech domácností
v městysu a přilehlých osadách: Ohrazení,
Ohrazeníčko, Zborov a Zaliny. Dále je dodáván místním zdravotnickým zařízením a občanům s trvalým bydlištěm v Ledenicích, kteří
jsou umístěni v domovech pro seniory.
Dle platných předpisů zajišťuje podatelna
městyse Ledenice odesílání povinných výtisků, stejně jako výtisky inzerentům.

w 3. Zaměření, obsah a rozsah každého čísla
Ledenický zpravodaj je sdělovací prostředek, který je vydáván za účelem poskytnout
obyvatelům městyse a příslušných osad objektivní informace týkající se společenského,
hospodářského, kulturního a dalšího dění v městysu a jeho okolí.
Články a fotografie může nabídnout k otištění ve zpravodaji každá organizace nebo občan při splnění podmínek daných obecně
závaznými předpisy, především občanským
zákoníkem, a dále uvedenými požadavky pro
přijímání příspěvků do Zpravodaje.
Za obsah každého čísla Ledenického zpravodaje odpovídá vydavatel.
Rozsah každého čísla zpravodaje je 8 až 14
stran. Zvýšení počtu stran může ve výjimečných případech (důležitá sdělení úřadu městyse, velké množství placených inzerátů) povolit
starosta městyse. Starosta městyse může povolit i vydání zvláštního čísla Ledenického
zpravodaje.
Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí.
Výjimkou může být zvláštní vydání před komunálními a dalšími volbami, za podmínky, že
budou osloveny všechny kandidující subjekty.
Pro naplnění účelu vydávání Ledenického
zpravodaje jsou ve Zpravodaji zveřejňovány
zejména:
a) články od starosty městyse, místostarosty městyse, zprávy ze stavebního úřadu, matriky a dále články členů rady a zastupitelů
městyse,
b) články od organizačních složek městyse,
tj. základní školy, mateřské školy, knihovny,
údržby městyse,
c) články od orgánů státní správy, např.
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Finančního úřadu České Budějovice, Policie ČR apod.,

d) články správců inženýrských sítí a zařízení na území městyse Ledenice,
e) rozhovory, komentáře, informace o kulturních a společenských událostech v městysi
a okolí, články kronikáře,
f) články zájmových a sportovních organizací a spolků, sdružení, církví a příspěvky od
obča,nů
g) inzerce.
Články uvedené pod body a) až d) mají při
nedostatku místa v připravovaném čísle a výběru pro uveřejnění přednost před články ostatními.
Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji nejsou
honorovány.
Nevyžádané materiály se nevracejí.

w 4. Přijímání příspěvků a rozhodování
o otištění v Ledenickém zpravodaji
O přijetí článků a fotografií k otištění nebo
odmítnutí rozhoduje výhradně vydavatel.
Odpovědný redaktor má právo na jazykové
úpravy textů, stylistické úpravy, které nezmění smysl textů nebo po dohodě s autorem krácení textů. Rovněž má právo na výběr ze
zaslaných fotografií, nebo jejich odmítnutí
z důvodu velkého množství nebo špatné kvality.
V případě nedostatku místa v připravovaném
čísle mohou být vybrané články přesunuty do
některého z následujících čísel. O každém
z těchto rozhodnutí musí být autor článku nebo
fotografie informován odpovědným redaktorem.
Vydavatel si vyhrazuje právo neotisknout
příspěvky, které nesplňují základní požadavky
pro psaní a přijímání textů a inzerátů ve Zpravodaji, které jsou v příloze č.1 těchto zásad
a příspěvky zejména takové, které se tematicky netýkají Ledenic a nejbližšího okolí,
příspěvky anonymní, texty s použitím nespisovného jazyka, s vulgárními výrazy, s obsahem útočícím nevybíravým způsobem na
konkrétní osoby, na lidskou důstojnost, vyvolávající rasovou nenávist a které jsou v rozporu s dobrými mravy, nebo obsahují názory se
štvavým podtextem.
Je-li v příspěvku určeném k otištění kritika
právnických nebo fyzických osob, je redakční
rada povinna neprodleně seznámit kritizovaného s obsahem článku. Kritizovaný má právo
na odpověď na kritiku ve stejném čísle, v němž
je kritika otištěna, nebo v čísle bezprostředně
následujícím.

w 5. Odpovědný redaktor
Odpovědný redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů (zákon č. 46/2000 Sb. o periodickém tisku, ve
znění pozdějších předpisů), zejména odpovídá
za dodržování dlouhodobé koncepce Ledenického zpravodaje. Přijímá a zpracovává doručené příspěvky, které jsou určeny pro
připravované číslo zpravodaje.
Zajišťuje:
- náplň pravidelných rubrik a další příspěvky
informující o činnosti úřadu městyse a místní
samosprávy
- příspěvky informující o činnosti školských
zařízení v městysi i příspěvky od dalších organizací a institucí působících v místě

- zveřejnění Zpravodaje v elektronické podobě na www.ledenice.cz
- distribuci Zpravodaje.
Odpovídá za termíny vydávání jednotlivých čísel, jedná s grafikem a tiskárnou
o předpokládaném časovém harmonogramu
prací. Zpracovává články a obrazové materiály, organizuje jazykové korektury a schvaluje
konečnou graficky zpracovanou verzi Zpravodaje před tiskem. Předkládá první korekturní výtisk starostovi, případně dle uvážení
dalším osobám (např. k autorizaci článků,
kontroly věcné správnosti otištěných informací apod.) a přijímá jejich připomínky k obsahu připravovaného čísla. Informuje autory
zamítnutých článků o neotištění jejich článků
a důvodech, které k tomu vedly, nebo autory,
jejichž články byly přesunuty do dalších čísel.
Má právo zařadit dodatky (článek, fotografie) do připravovaného čísla Zpravodaje pro
zaplnění volného místa při grafickém zpracování, v případě nutnosti zařadit aktuální informaci nebo má právo krátit text článku při
nedostatku místa. O všech těchto úkonech informuje vydavatele, v případě krácení textu
též autora textu.

w 6. Inzerce
Inzerci přijímá podatelna městyse Ledenice nebo přímo odpovědný redaktor. Za obsah
inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně
platných předpisů, (např. zákon č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších
předpisů).
Při příjmu inzerátů je kontrolována jejich
čitelnost a stanoven rozsah ve Zpravodaji a jeho opakování. Odpovědný redaktor kontroluje při korektuře připravovaného čísla
Zpravodaje správnost textu v porovnání s podaným inzerátem a jeho velikost. Zjištěné
chyby a nedostatky okamžitě hlásí grafickému studiu. Případné reklamace inzerátů řeší
odpovědný redaktor.
Platby za inzerci se řídí ceníkem, který je
schválen Radou městyse Ledenice. Od plateb
uvedených v ceníku jsou osvobozeny organizace zřizované městysem, místní zájmová
sdružení a spolky a ostatní nevýdělečné organizace řádně zaregistrované. Dále je od platby
za inzerci osvobozen podnikatel, živnostník
nebo firma, nabízející volná pracovní místa
v Ledenicích nebo blízkém okolí. V takovém
případě je inzerentovi poskytnuta plocha pro
inzerci ve Zpravodaji v maximálním rozsahu
1/8 strany.
Další úlevy z plateb jsou výhradně v kompetenci Rady městyse Ledenice.
U inzerce osvobozené od plateb si vydavatel vyhrazuje právo upravit velikost inzerce
dle možností aktuálního čísla Zpravodaje.

w 7. Financování zpravodaje
Náklady na vydávání Zpravodaje, zejména
náklady na tisk, distribuci novin, za korektury, a dále např. jednorázové odměny jsou hrazeny z rozpočtu městyse.
Platby za zveřejnění inzerátů ve Zpravodaji
jsou příjmem do rozpočtu městyse Ledenice.
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Ceník inzerce
v roce 2011

Zastupitelstvo městyse Ledenice na svém jednání dne 15.12.2010 schválilo ceny za svoz komunálního odpadu a cenu vodného a stočného pro rok 2011.
Příjemnou zprávou pro občany je, že ceny ustávají na stejné úrovni jako v roce 2010.

Cena inzerce - 4,50 Kč /cm vč. DPH

SVOZ ODPADU

(šíře tiskových sloupců 5,7 cm, 8,8 cm,
11,8 cm, 18 cm, výška inzerátu max. do 26 cm)

Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na rok 2011 takto:

w sazbu místního poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2011 přílohou č. 1 OZV č. 3/2010 ve výši
350,- Kč/fyzickou osobu/rok.

w sazbu poplatku
sběrná nádoba 110 litrů poplatek (FO – podnikatel bez zaměstnance)
sběrná nádoba 110 litrů poplatek (FO – podnikatel)
sběrná nádoba 240 litrů poplatek (FO – podnikatel)
sběrná nádoba 600 litrů poplatek (FO – podnikatel)
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 10%.

350,-Kč
1.750,-Kč
3.500,-Kč
8.750,-Kč

Přehled nákladů a příjmů městyse Ledenice v oblasti odpadů:
w 1 105 640 Kč roční náklady městyse Ledenice za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činily za rok

w 2010 926 952 Kč roční příjmy městyse Ledenice (poplatky vybrané od občanů)
178 688 Kč - částka, kterou městys Ledenice v loňském roce doplácel ze svého rozpočtu.

VODNÉ A STOČNÉ
Schválené dvousložkové ceny vodného a stočného od 1.1.2011
Kapacita vodoměru
(m3/hod.)

Pohyblivá složka (Kč/m3)
Celkem

Vodné

Pevná složka (Kč/vodoměr/rok)
Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

2,5

842

552

290

6,0

4071

2991

1080

57,22

32,71

24,51

10,0

10342

8015

2326

15,0

21807

17530

4277

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů (srážkové vody, studna)
3
3
Cena za 1 m celkem27,34 Kč/m z toho:
3
pevná složka
2,83 Kč/m
3
pohyblivá složka
24,51 Kč/m
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 10 %.
Helena Paulová, účetní

Z mateřské školy
O prázdninách jsme se rozloučili s náhradními prostory a nastalo poslední stěhování.
Vše jsme zvládli a nyní se již můžeme těšit
z pěkných barevných a světlých tříd, které
jsou rozděleny takto:
I. oddělení – „Koťátka“: zde se ráno
scházíme a odpoledne rozcházíme. Vstup do
této třídy je bezbariérový. Působí zde paní učitelky Plchová a Sihelníková. „Koťátka“ jsou
nejmladší, tříletá. Dá nám hodně práce zvyknout si na denní rutinu a zvládnout dočasný
pobyt zde bez maminky.
Od začátku roku jsme udělali velký pokrok
v oblékání, hygieně i stolování. Baví nás pohádky, cvičení, zpívání a práce všeho druhu.
Naše třída se nám moc líbí, protože je veselá,
máme tady hodně hraček a místa na hraní a
učení.
II. oddělení – „Ježci“: navštěvují vedlejší
třídu, bývalý hlavní vchod do MŠ. „Ježci“
mají čtyři až pět let.

Motto:
„Jsme ježci kamarádi, hrajeme si spolu rádi.
Kreslit, cvičit, tancovat, ve třídě se radovat.
Přejeme si krásný den, ať se spolu zasmějem.“
O děti se starají paní učitelky Fyrbachová a
Kačírková. V souladu s dětmi vytváří každý
den pohodu a radost z práce ve své třídě. Pomocí hudební výchovy (říkadlové melodie,
písničky, rytmus) se zaměřují na rozvíjení řeči
a logopedickou prevenci.
III. oddělení – „Pejsci“: jsou nad třídou
„Ježků“ v nové nástavbě MŠ. Spolu s pí učitelkami Kleinovou a Zlochovou užívají nové
prostory s multifunkčním sálem ke cvičení,
divadelním představením, tančení i zpěvu; jakož i novou televizi a hi-fi techniku. Všichni
„Pejsci“ jsou předškoláci, kteří půjdou v lednu
k zápisu do první třídy.
V tomto školním roce je pro děti od pěti let
otevřen pod ZUŠ kroužek sborového zpěvu.
Děti se schází s pí učitelkou Eliškou Dvořákovou jednou týdně od 15:15 do 16:00 hod.
v sále MŠ.
pokračování na str. 7
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Nový místní podnikatel má první inzerci
v max. ceně 300,- Kč vč. DPH zdarma.
Opakovaná inzerce 6x placená, sedmá zdarma (v maximální velikosti předchozího inzerátu).
Inzeráty graficky nezpracováváme. Přijímáme graficky zpracované inzeráty ve formátech jpg, pdf, rozlišení 300 Dpi.
Inzerát v textové formě – prosíme, nevkládejte do textu obrázky, loga. Pošlete je v samostatném souboru ve formátu jpg, pdf,
rozlišení 300Dpi.
Inzeráty můžete zaslat na : kultura@ledenice.cz, podatelna@ou.ledenice.cz, nebo je
osobně či písemně doručit do podatelny
městyse Ledenice .
Uzávěrka zpravodaje je zpravidla 25.
v měsíci na měsíc následující. Ledenický
zpravodaj vychází v prvním týdnu měsíce
(v lednu vychází nejdříve po 10. lednu, uzávěrka 5.1.) v nákladu 970 ks a je zdarma distribuován do všech trvale obydlených domů a
bytů v Ledenicích, Ohrazení, Ohrazeníčku,
Zborově a Zalinech.
Městys Ledenice je plátce DPH, inzerenti
si mohou uplatnit nárok na odpočet DPH.

Vyhlášení příspěvků
z rozpočtu městyse
na rok 2011
Příspěvky jsou účelové finanční prostředky
poskytované z rozpočtu městyse Ledenice na
podporu aktivit konaných na území městyse
Ledenice, na reprezentaci městyse Ledenice
při mezinárodních akcích a republikových
soutěžích pořádaných na území ČR nebo v zahraničí a akce zaměřené na přeshraniční spolupráci. Celková výše příspěvků na kalendářní
rok 2011 bude stanovena schváleným rozpočtem městyse Ledenice. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a nemusí být poskytnut
v plné výši.
Tématické určení příspěvků
1. Podpora celoroční činnosti zájmových
kulturních a sportovních spolků a sdružení.
2. Podpora jednorázových akcí.
Žádosti o příspěvky budou přijímány
v podatelně městyse:
1. na celoroční činnost a na jednorázové
akce budou přijímány v prvním pololetí kalendářního roku nejpozději do 31.ledna 2011.
2. na jednorázové akce konané ve druhém
pololetí budou přijímány nejpozději do 30.
června 2011.
Formuláře jsou k dispozici v sekretariátu
starosty městyse Ledenice a na webových
stránkách www.ledenice.cz (formuláře úřadu). O výsledku posouzení žádosti budou žadatelé vyrozuměni písemně do 30 dnů po
projednání v radě městyse. Při vyplňování příloh vyplní žadatel pouze údaje, které odpovídají příslušné akci.

leden 2011
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Informace ze školy
Žádosti o státní dotace
na projekty podané
ZŠ Ledenice v roce 2010
Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost – schvalovatel projektu – Jihočeský kraj
V loňském školním roce zažádala Základní
škola v Ledenicích o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory Rovné
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.

Z mateřské školy
dokončení ze str. 6
První kulturní akcí v novém sále byla v září
pantomima – nápodoba zvířat. Mladší děti
byly fascinovány jak mimem, tak i nezvyklým
prostorem, že se jim ani nechtělo „domů“ – do
své třídy.
V říjnu k nám s „Kouzelnou flétničkou“
přijelo Hudební studio Bambini s programem
písniček z pohádek a večerníčků.
V listopadu se předškoláci zúčastnili spolu
se školou country pořadu v divadelním sále.
Divadélko KOS zahrálo pohádku „Strachyfuč“ a LUK „Budulínka“. Mezitím se děti
vyfotografovaly na Vánoce.
V prosinci proběhla mikulášská nadílka
s adventními zpěvy, básněmi a čertovským tanečkem. Hugo a Fugo nás poučili „O naší rodi-

ně“, navštívili jsme vánoční výstavu U Králů.
Dozvěděli jsme se opět mnoho zajímavého o
zvířátkách ze Dvorce – skunkovi – domácím
mazlíčkovi a makakovi, který může být velmi
nebezpečný nejen pro ošetřovatele v zoologických zahradách.
Poslední akcí v kalendářním roce bývá vánoční nadílka. Ani letos to nebylo jiné. Zazpívali jsme si u rozsvíceného vánočního
stromku, ochutnali výborné cukroví, čokoládu, dokonce i dort a rozdali něco málo dárků.
Byly to většinou puzzle, obrázkové skládačky
a společenské hry. Předškoláci se ještě
vánočně naladili při koncertu žáků ZUŠ.
Všem lidem dobré vůle hodně zdraví, spokojenosti a optimismu v novém roce 2011 přejí děti a zaměstnanci MŠ.
Vlasta Plchová a kol.

Rosa vydala publikaci
ZELENÝ RÁDCE
PRO JIHOČESKÝ KRAJ
V běžném životě každého z nás jako občana jsou situace, kdy např.
najdeme sraženého ptáka na ulici, potřebujeme vyřešit odvoz většího množství odpadu nebo jsme svědky činů, které ohrožují životní prostředí, případně obtěžují přímo nás samotné. V takových
situacích pak hledáme informace a radu, jak se zachovat či pomoci. Právě pro takové situace
vydala českobudějovická ekoporadna Rosa brožuru s názvem „Zelený rádce pro Jihočeský
kraj.“
Brožura je členěna na 8 tematických kapitol: Zeleň, Živočichové, Stavby, Voda, Ovzduší,
Hluk a osvětlení, Odpady, Občan a životní prostředí. Součástí je také rozsáhlý adresář kontaktů na úřady, instituce a organizace, které mohou být nápomocny při řešení problémových
situací týkajících se životního prostředí.
„Zelený rádce“ je volně k dispozici v ekoporadně Rosa, dále je distribuován do členských
organizací sítě Krasec (viz www.krasec.cz). K dispozici jsou také v kancelářích místních
akčních skupin. Elektronická verze je ke stažení na webu Rosy a Krasce. Zájemci o brožuru si
o ni mohou napsat do ekoporadny a bude mu zdarma zaslána poštou.
Publikace „Zelený rádce pro Jihočeský kraj“ byla vydána v rámci projektu „Pod korunou
stromů“ sítě Krasec za finanční podpory SFŽP, MŽP a Jihočeského kraje.

nnn
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.
Senovážné náměstí 9, 370 01 České Budějovice
www.rosacb.cz, tel. 387 432 030

Cílem projektu je prostřednictvím souboru
interaktivních přednášek, interaktivních a tvůrčích seminářů, her a schůzek zvýšit motivaci
žáků k integraci. Integrace je jev vázaný na
společnost a na individualitu každého jednotlivce a ne každý žák je schopný se s tímto vyrovnat bez pomoci a spolupráce ostatních.
Nesouvisí to ani tak se stupněm postižení, ale
i s psychickým vybavením a jeho rodinným
zázemím. V tomto směru se jako optimální řešení jeví společné působení na žáky ve věku 6
-15 let a současně na samotné pedagogy, z hlediska vyváženosti výuky se zaměřením na
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tento grant byl naší škole uznán a bude
realizován v příštím kalendářním roce, doba
trvání bude 16 měsíců.
Výše dotace je 625 863 Kč. Peníze budou
použity na nákup určitého druhu učebních pomůcek a také na poradenství různých odborníků v tomto oboru.

Projekt EU peníze školám
– Zlepšení podmínek pro
vzdělávání žáků na ZŠ
Další z projektů, o které Základní škola
v Ledenicích zažádala, byl vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Cílem tohoto projektu je hlavně rozvoj čtenářské a informační gramotnosti našich žáků,
zvýšení matematických kompetencí a finanční
gramotnosti, zlepšení jazykových a přírodovědných kompetencí, ale i znalostí v těchto
oblastech. Cílem je také prohloubit zapojení
digitálních a ICT technologií do kvalitní výuky. Tyto cíle budou naplněny vytvářením
inovovaných vyučovacích materiálů. Projekt
bude mít přímý vliv na všechny žáky základní
školy rovnoměrně ve všech ročnících a budou
se na něm podílet všichni učitelé.
Tato dotace byla naší škole také přiznána
v celkové výši 1 115 776 Kč. Doba na realizaci
projektu je 30 měsíců. Peníze budou použity
hlavně na vybavení školy v oblasti digitálních
a ICT technologií a jejich zapojení do výuky.
Mgr. Josef Cukr, ředitel školy
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Ze života ledenické farnosti
Jak se světily adventní věnce v Ledenicích
Adventní věnce se těší v domácnostech stále větší oblibě. Přispívají
svým teplým světlem k příjemné atmosféře domova, a když na něm přibývá světla, jak zapalujeme každý týden adventu další svíčky, rozjasňují se oči i obličeje těch, kteří se kolem věnce scházejí.
Přicházíme v tomto čísle tedy s ohlédnutím za setkáním ledenických
na horním náměstí u kašny, kde je P. Maxmilián Koutský posvětil a vysvětlil význam adventní doby i adventního věnce samotného. Onen sobotní podvečer na začátku adventu to byla slavnost – možnost začátku
dobrého v našich domovech. S kým jsme z účastníků mluvili, tomu se
líbilo, a tak věříme, že za rok se setkáme s adventními věnci v ruce opět
na této akci, a kdo promeškal, bude mít tedy další šanci.

leden 2011

srdce pro chvíli, která byla zastavením uprostřed chvatu všech
možných předvánočních příprav. Patří jim všem velký dík!
P. Maxmilián, který byl posledním poslem světla v dlouhé řadě od
Betléma až do Ledenic, pak pěkně vysvětlil v promluvě dětem i dospělým, že krásnou vlastností světla je právě to, že dělením neubývá, ale
roste, zrovna tak jako láska v našich rodinách. Po požehnání a modlitbě
za všechny přítomné dostala Betlémské světlo nejprve zastupitelka
městyse Bc. Jaroslava Žaludová, vždyť jistě bude třeba, aby naši radní
měli ke všem nelehkým rozhodnutím v celém roce jasno! A pak po dalších koledách v podání malých muzikantů začalo to vzájemné dělení
světla, které opravdu přibývalo. Se světlem to není jen tak, lehounký
větřík kolikrát maličký plamínek sfoukl, takže někteří museli přijít víckrát. Ale to není důležité, podstatnější je, že v návratech za světlem
vytrvali a že světlo mohlo přijít i do jejich srdce.
Trochu to pak na dolním náměstí vypadalo jako v pohádce o broučcích, když jsme se rozcházeli každý se svou lucerničkou domů. Snad
jen chybělo volání: Zdař Bůh! Bylo to poprvé a těšíme se z toho, že ne
naposledy. Světlo v nás samotných jistě nekončilo tím, že jsme dříve
nebo později museli jeho plamínek v lucerničce sfouknout. Můžeme si
ho předávat přece tím, že se budeme mít vzájemně rádi a dobře spolu
vycházet v rodině i v našem městečku.
Pavel Poláček, jáhen

Betlémské světlo
Betlémské světlo vyrazilo na dlouhou cestu z Betléma přes Linec do
Českých Budějovic a opravdu doputovalo těsně před Vánoci až k nám
do Ledenic. U rozsvíceného stromu na dolním náměstí se sešlo ve čtvrtek před Štědrým dnem s olejovými lampičkami nebo svíčkami ve sklenici možná něco kolem padesáti lidí. Přímo pod rozsvíceným stromem
stál špalír dětí ze ZUŠ v Ledenicích, které přes mrazivé počasí zazpívaly pod vedením pana učitele Špatného koledy a otevřely tak mile naše

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci lednu oslaví své jubileum:
70 let
Josef Fencl z Ledenic
84 let
Karel Růžička ze Zalin
85 let
Marie Čížková z Ledenic
86 let
Vojtěch Tůma z Ohrazení


V prosinci jsme se rozloučili:

s panem Zdeňkem Brabcem z Ledenic,
zemřel 20.12.2010 ve věku 66 let
s panem Miroslavem Brabcem z Ledenic,
zemřel 23.12.2010 ve věku 78 let
s paní Růženou Bumbovou ze Zborova,
zemřela 29.12.2010 ve věku 54 let
s paní Věrou Benešovou z DPS Ledenice,
zemřela 31.12.2010 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

Blahopřání
Dne 31.12.2010 manželé
Jan a Jaroslava Crkvovi z Ledenic
oslavili zlatou svatbu.
Ještě jednou za městys Ledenice
blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a pohody.

Děkujeme všem přátelům a známým za
účast na posledním rozloučení s panem
Miroslavem Brabcem, které se konalo
29.12.2010.
Děkujeme také za projevenou soustrast a
květinové dary.
Rodina

Děkujeme všem, kteří se dne 30.12.2010
přišli rozloučit s panem Zdeňkem Brabcem na jeho poslední cestě.
Děkuje rodina

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH
36. KONCERTNÍ SEZÓNA 2010 - 2011

Jan ŠKRDLÍK - violoncello
Šárka BEZPERÁTOVÁ – klavír
Středa 19. leden 2011
v 19 hod. Kulturní dům
Trhové Sviny
Odjezdy autobusu z Ledenic
v 18,30 hod.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým
za účast na posledním rozloučení s panem Jaroslavem Slavětínským z Trocnova, které se konalo dne 29.12.2010.
Děkujeme též za projevenou soustrast a květinové dary.
Rodina

Koncerty finančně podporuje 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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w Úterý - Pískání pro zdravé dýchání

Program RC Ledňáček
Rodinné centrum je otevřené každou středu
odpoledne od 16.30 - 18.30 hod. Během této
doby si děti mohou pohrát v herně, anebo se
zapojit do programu, který nově od ledna povede Šárka Kříhová. Vstup je zdarma.

w 12.1. Tematické tvoření
(Pokladnička Micka a Ťapka)

w 19.1. Zpívání a tancování se Šárkou
w 26.1. Hravé odpoledne
(prostorová hra sněhuláci
+ stolní hry pro větší děti)

w 2.2.

Vařeníčko (chlupaté chleby)

n
Hrátky nejen s batolátky

Každou středu dopoledne od 10.00 - 12.00
hod. je otevřeno RC pro rodiny s malými dětmi. Přijďte využít hernu, odpočinout si a popovídat si u kávy či čaje, anebo s dětmi něco
vytvořit. Středy dopoledne vede Bára.
Vstup zdarma

n
Pravidelné kroužky
Připomínáme rodičům, že od února se
bude vybírat kurzovné na nové pololetí.
Máte-li zájem své dítě nově na některý kroužek přihlásit, kontaktujte přímo lektora
daného kroužku.

w Pondělí - Keramický kroužek pro děti
od 16.00 - 17.00 hod a od 17.00 - 18.00 hod
vede Zdenka Hlaváčová (tel.: 723 406 232)

Komunitní školy
ve Walesu
V listopadu jsem měla možnost zúčastnit
se pracovně-studijního pobytu ve Walesu, který se týkal komunitního vzdělávání ve venkovských oblastech. Tento pobyt pořádala
Národní síť venkovských komunitních škol,
do které je zapojena i naše Komunitní škola
Ledenice.
Co jsem se dozvěděla o velšském školství?
Děti začínají chodit do školy v 3-5 letech
(pre-education). V té době již nosí školní uniformu a výuka probíhá hravou formou. Na základní škole jsou děti od 5 do 11 let (primary
school), pak odcházejí na střední školu (secondary school), kde jsou do 18 (16) let.
My jsme navštívili několik základních venkovských škol a jednu střední. Na všech funguje komunitní škola, tzn. že po ukončení
vyučování probíhají odpolední a večerní kurzy
pro děti a dospělé. Velšský parlament podporuje vznik komunitního vzdělávání na každé
škole.
Tento rok jsou v komunitních školách ve
Walesu oblíbené kurzy vaření (jelikož v současnosti mnoho velšských žen již nevaří z čerstvých potravin a kupují jen předem
připravená jídla), kurzy zahradnické, kurzy ře-

16.00 - 17.00 hod
vede Iva Plojharová (tel.: 607 242 046)
w Pátek - Tvořivá dílnička
15.00 - 16.30 hod (pro děti 4-6 let)
vede Miluše Ochozková (775 336 739).
Připomínáme, že v lednu a únoru
Tvořivá dílnička neprobíhá!

n
POZOR ZMĚNA

Večerní keramika pro dospělé 19.00 21.00 hod. – nově v pondělí místo původní
středy.
Vždy jednou za čtrnáct dní. První kurz
v tomto roce bude v pondělí 10. ledna.
Vede Zdenka Hlaváčová.

n
NOVINKY V RC

Masáže kojenců a dětí do 6 let
Každé úterý od 10 -12 hod v prostorách RC
budou nově probíhat masáže dětí a kojenců
(vlastní dětský olejíček s sebou) Kurz povede
Šárka Kříhová, která Vám poradí i jaké olejíčky jsou na masáže vhodné. Cena za jednu
lekci je 40,-Kč

n
Pohádkové divadélko

Jestli máte pocit, že Vaše dítě má herecký
talent a chtěli byste vyzkoušet, jestli zvládne
hrát v kolektivu, přijďte na první zkoušku, kde
se dozvíte podrobnosti. Pohádkové divadélko
bude pravidelně ve čtvrtek od 16.30-18.30
hod pod vedením Šárky Kříhové.
První zkouška proběhne 13.1. Pohádkové
divadélko - Liška, zajíc a kohout
w 20.1. Tvoření kostýmů + zkoušení hry
w 27.1. Zkouška hry
w 3.2. PŘEDSTAVENÍ
pro rodiče i prarodiče
meslné (tradičních řemesel, i výroba bytových
dekorací), kurzy počítačové, jazykové,
sportovní (obzvláště národní sport – rugby).
Některé aktivity probíhají také společně
pro děti a jejich rodiče nebo prarodiče, např.
kroužek historický, kurzy vaření, výuka bezpečnosti v silničním provozu, … Tyto aktivity
se mi obzvlášť líbily, protože podporovaly přirozené vazby mezi generacemi a v rodinách.
Příklady dobré praxe, které jsem mohla vidět během tohoto pobytu, jsou velmi inspirující. Je potěšující, že i v naší obci, se daří
podobné aktivity uskutečňovat.
KŠ Ledenice, Šárka Kubínová

KOMUNITNÍ ŠKOLA
LEDENICE
Nejen příznivci tvoření vlastních výrobků
z různých materiálů za pomoci zkušeného lektora se mohou přihlásit do nově připravovaných kurzů.
Pro velkou úspěšnost opakujeme kurzy,
které proběhly v naší komunitní škole na podzim minulého roku a nabízíme jejich
pokračování:

w KURZ ŠPERKŮ Z VITRÁŽE, který
bude probíhat v měsíci únor a březen vždy
v pondělí v podvečer od 18 do 21 hod.

9
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI
Borovany – Ledenice
Hodnocení našich akcí, které jsme uskutečnili v roce 2010. V lednu a listopadu byla
návštěva divadelních komedií herců z Prahy
v Trhových Svinech. Velikonoční výstava
byla v hasičárně společná s RC Ledňáček
a Vánoční výstava U Králů společně se ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice. V červnu dvoudenní zájezd na Moravu, prohlídka zámků Vranov nad
Dyjí a Lednice, návštěva vinného sklípku ve
Valticích. Při říjnové členské schůzi byla
zdravotní onkologická přednáška Dr. Františka Trnky z Č. Budějovic. Hezké bylo posezení s heligonkami, hráli Růženka Kostrounová
a Jirka Bohdal. Během roku navštěvují členové bazén v ZŠ Borovany, rekondice jarní
a podzimní, návštěva nemocných před vánočními svátky s přáníčkem a dárkem. Rovněž
příští rok 2011 chceme pro členy i občany
připravit akce, které potáhnou.
Jelikož starý rok uběhl jako voda v potoce
a je tady rok 2011, chci popřát členům pohodu
a elán do příprav akcí. Občanům, kteří nás
také podporují při návštěvách těchto akcí
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a těšíme se
zase na Vás.
Poděkování městysu Ledenice za velmi
dobrou spolupráci, ochotu se kterou se setkáváme při zajišťování akcí a příspěvek na
některou akci.
za výbor ZO SPCCH Jarmila Himlová
1x za 14 dní, tedy 7. 2.; 21. 2.; 7. 3.; 21. 3.
2011. Cena kurzu je 500 Kč, tj. 31 Kč na
jednu vyuč. hod.

w KURZ PEDIGU (výroba košíků a jiných
předmětů z pedigu), který bude probíhat
v sobotu 12. 2. 2011 od 9,30 hodin.
Cena je 350 Kč včetně materiálu.
Každý si odnese svůj výrobek, například:
košík, velikonoční ozdoby.

w POČÍTAČOVÉ KURZY
pro mírně pokročilé: od 2. 2. 2011 každou
středu od 16,30 hodin
pro pokročilé: od 2. 2. 2011 každou středu
od 18,30 hodin
15 lekcí po 120 minutách, cena 1500 Kč
(tj. 37,5 Kč na vyučovací hodinu, cena bez
dotací od EU).

w Jazykové kurzy:
NĚMECKÝ JAZYK pro pokročilé, každé
úterý od 18 hodin - druhé pololetí 900 Kč.
ANGLICKÝ JAZYK pro začátečníky,
každý čtvrtek od 16,45 hodin – druhé pololetí, cena 900 Kč
pro pokročilé, každý čtvrtek od 18,30 hodin
– druhé pololetí, cena 900 Kč.
pokračování na str. 10
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KOMUNITNÍ ŠKOLA LEDENICE
dokončení ze str. 9
Další připravované kurzy jsou DRÁTKOVÁNÍ,
kde si bude moci každý drátkováním vyrobit
šperk (například s kamenem přinášejícím štěstí pro daná znamení) nebo odrátkovat oblíbenou sklenici, hrníček, kořenku či nádobu na
kávu apod., MALOVÁNÍ NA PORCELÁN či
SKLO, kde i při jednoduché geometrické malbě vznikají nádherná a originální díla. Takto
namalovaný hrníček bude vypálen a je možno
jej používat ke stolování jako běžné nádobí.
Velmi krásné dekorace vznikají na dózách na
potraviny, skleničkách či hrníčcích, talířích či
mísách apod. Budou to kurzy sobotního dopoledne v březnu a dubnu. Již nyní je možno se i
na tyto kurzy předběžně přihlásit a zajistit si
tak místo z omezeného počtu.
Všechny kurzy probíhají v hlavní budově
Základní školy Ledenice.
Přihlášky na e-mail: ks.ledenice@seznam.cz,
telefon: 602 791 262 v podvečer.
Koordinátorka Komunitní školy Ledenice
Karla Herdová

Kurzy vaření ve velšské komunitní škole

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 2. prosince 2010 proběhlo v obřadní
síni Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků do života.
Malé slavnosti se zúčastnilo 6 miminek
se svými rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky.
Nové ledenické občánky přivítala zastupitelka Bc. Jaroslava Žaludová spolu s matrikářkou Janou Havlovou. Vystoupení žáků ZUŠ
Ledenice připravila pí učitelka Jitka Dudová.

zleva: Karel Musil Ledenice, Petr Jindra Ledenice, Sebastien Švábek Zborov

Miminkům byl předán dárek na uvítanou,
a to ručně vyráběný maňásek 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.

Ledenický
zpravodaj
najdete v elektronické
podobě na
www.ledenice.cz.

zleva: David Prokop z Ledenic, Michael Holub z Ledenic, Štěpánka Borovková z Ledenic

Uzávěrka dalšího vydání
je 25. ledna 2011.
Své příspěvky můžete zasílat
na adresu:
Městys Ledenice, podatelna,
Náměstí 89, 373 11 Ledenice,
nebo na
e-mail: kultura@ledenice.cz

leden 2011
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III. Novoroční královská jízda traktorů ve Zborově
Novoroční královskou jízdou přivítali
příznivci letité traktorové techniky nový rok
2011 ve Zborově. Opět po roce,opět na Nový
rok, letos poprvé však na sněhu - po upravených polních cestách i zasněžené louce. Těžký
terén byl oříškem zejména pro samohyby, ale
i ty se ním dokázaly vypořádat. Sníh a teploty
pod nulou ovlivnily i počet účastníků, hlavně
účast jednotlivých strojů. Přesto můžeme považovat letošní ročník za další úspěšný. Ti,
kteří jeli vloni a nedorazili, byli plně nahrazeni novými účastníky, zejména aktéry z Ledenic. Velmi se osvědčili regulovčíci v dobových uniformách československé armády,
kteří řídili provoz na křižovatkách. O tom, že
naše novoroční akce má ohlas široko daleko,
svědčí i velké množství návštěvníků, kteří přijeli obdivovat staré traktory, ale i šikovné ruce
českého človíčka při výrobě samohybů. A nyní krátká rekapitulace: počet zúčastněných
strojů 25, z toho 17 traktorů, 7 samohybů a
jedna tovární rikša. I letos byly mezi námi
ženy - ne jen jako závoznice, ale dokonce jako
dvě řidičky.

Novoroční turnaj smíšených dvojic

Badminton
Členové ledenického oddílu badmintonu
přijali pozvání a zúčastnili „Vánočního turnaje města Třeboně“, který se konal 20.12.2010.
Sešlo se celkem 20 hráčů, z toho 4 „borci“
z našeho oddílu (Martin Duda, Luboš Hajný,
Jaroslav Tachecí a Tomáš Tachecí). Úroveň
hráčů byla velmi vysoká, ale naši se v konkurenci neztratili. Hrály se čtyřhry a dvojice byly
losovány. Luboš Hajný a Tomáš Tachecí se se
svými spoluhráči probojovali až do finálové
čtyřky. Tam Tomáš skončil na 2. a Luboš na
4. místě.
Turnaj měl skvělou atmosféru a organizátoři měli vše připraveno do posledního detailu. Odnesli jsme si nejen dobrý pocit ze hry,
ale i spoustu ocenění:
w Martin Duda – diplom za nejobětavějšího
hráče (na fotu vlevo)
w Tomáš Tachecí - diplom skokan roku (nejmladší hráč 14 let) a borec na konec (druhý
zleva)

Vánoční turnaj města Třeboně

w Luboš Hajný – diplom za nejlepší úder turnaje (vpravo)
Děkujeme hráčům za výtečnou reprezentaci městysu Ledenice a pořadatelům za srdečné
přijetí a krásně sportovně strávené nedělní
dopoledne.
V neděli 2. ledna úspěšně proběhl Novoroční turnaj smíšených dvojic (rodič+dítě)
v ledenické sokolovně. Vítězství tentokrát
patří dvojici Zdeňka Tachecí se synem Tomášem (na velkém fotu třetí zleva).
Mgr. Marie Dudová

Jeli jsme zase obvyklou trasu ze Zborova
přes les do Ohrazení, dále přes Ohrazeníčko
zpět domů do Zborova. Trasu si všichni pochvalovali. Velký obdiv a poděkování patří
také divákům, díky kterým měla naše jízda tu
správnou atmosféru. Připravili pro nás teplé
občerstvení, bez tohoto povoleného dopingu
by jezdci i jejich závozníci zřejmě zmrzli. Ve
Zborově nás pak čekalo občerstvení šéfkuchaře Fandy, promítání záznamů z dvou minulých ročníků a poté i živá country hudba.
Kluci hráli hezky a výborná nálada v sále přispěla k důstojnému ukončení velmi vydařené
III. Novoroční královské jízdy traktorů. A tak
tedy nezapomeňte opět za rok - 1. ledna 2012
- přijet do Zborova s traktorem.
Ing. Michal Vazač
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Ó 12.3. sobota

PLESY
Plesy v Ledenicích
Ó 22.1. sobota
HASIČSKÝ PLES - SDH Ledenice
sokolovna, vstupné 100,-Kč
hraje S.A.M.
začátek 20:00 hodin, bohatá tombola
Ó 4.2. pátek
FARNÍ PLES – Římskokatolická farnost Ledenice, sál U Králů
vstupné 100,-Kč, hraje S.A.M.
začátek 20:00 hodin, bohatá tombola
Ó 26.2. sobota
MAŠKARNÍ PLES
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická Vitoraz, sokolovna
hraje S.A.M.
začátek 20:00 hodin, bohatá tombola

leden 2011
Ó 19.2. sobota

SPORTOVNÍ PLES – TJ Slavoj a TJ
Sokol Ledenice, sokolovna
vstupné 100,-Kč,
hraje SAXA
začátek 20:00 hodin, bohatá tombola
soutěže se sportovní tématikou

Plesy ve Zborovské Bumbálce
Ó 22.1. sobota
HASIČSKÝ PLES – SDH Ohrazení
vstupné 80,- Kč,
hraje Česká pohoda
začátek 20:00 hod., bohatá tombola
Ó 5.2. sobota
SPORTOVNÍ PLES - TJ Zborov
vstupné 80,-Kč,
hraje S.A.M.
začátek 20:00 hodin, atraktivní tombola

3. BÁL ZBOROVSKÉ BUMBÁLKY
vstupné 80,- Kč
hraje Malá Budvarka
začátek 20:00 hod., bohatá tombola
Ó 5.3. sobota
MAŠKARNÍ BÁL SDH Ohrazeníčko
vstupné v předprodeji:
40,- Kč masky, 80,- Kč- ostatní, vstupné na
místě: 40,- Kč masky, 100,- Kč ostatní
hraje Česká pohoda
začátek 20:00 hod., bohatá tombola

Ples v Zalinech
Ó 26.2. sobota
Živnostenský ples
vstupné 100,- Kč
hraje Monika
začátek 20:00 hod., bohatá tombola

TJ SOKOL A MĚSTYS LEDENICE
si Vás dovolují pozvat na

XII. SPOLEČNÝ REPREZENTAČNÍ
PLES - POPRVÉ NEKUŘÁCKÝ
K tanci a poslechu hraje:
Datum konání:
Místo konání:
Začátek:
Vstupné:

OBZOR
5. únor (sobota) 2011
Sokolovna Ledenice
20,00 hod.
150,- Kč - místenkový prodej

Program:
Ó vystoupení roztleskávaček SHARKS Ledenice
Ó předtančení TRNKY-BRNKY Rapšach
Ó show – travesti KOČKY
Ó slosování vstupenek o hlavní cenu plesu - zlatý přívěsek!
Předprodej místenek bude zahájen ve středu 26. ledna v Drogerii u Žaludů.

S K V Ě L Á

T O M B O L A

K A Ž D Ý

V Y H R Á V Á !

Oslovujeme tímto všechny zájemce z řad ledenických podnikatelů a živnostníků, že mohou na plesu prezentovat svou firmu prostřednictvím
tomboly. Pokud se svým darem rozhodnete zpestřit plesovou tombolu, můžete dar odevzdat na radnici v úředních hodinách,
nebo zavolat na tel.č. 387 995 357, 606 443 518 a pracovník městyse u vás dar vyzvedne a předá vám potvrzení o daru. DĚKUJEME
Rezervace vstupenek pro sponzory bude ukončena v úterý 25. ledna 2011.

KOMINICTVÍ
MILOSLAV KOKTA

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

5. května 196 , 373 11 Ledenice

čištění, prohlídky,
vložkování komínů
Tel.: 607 543 564

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

leden 2011
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MANDA LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ, DRTÍ,
KAČÍRKŮ
UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:

w kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví Bílina zaplachtovanými kamiony

PRACOVNÍ
DOBA:
pondělí-pátek
7,00 - 11,00
11,30 - 16,00

w uhlí ořech 2 - Bílina
sobota
7,00 - 12,00
w hnědé uhlí
w brikety
Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!
Uhelné sklady Ledenice - teplo Vašeho domova.
Tel.: 387 995 427, 607 100 980.
w PRODÁM ZDĚNÝ BYT O VELIKOST I 3+1,5 S BALKONEM
A GARÁŽÍ V SUCHÉM VRBNÉM. TEL. 737 677 583.

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

RESTAURACE
DRINKS
Náměstí 4, Ledenice
Tel. 722 240 464

ooo

NABÍZÍME:
Ó MENU . . . . . . . . . . . . 60,- Kč
Ó pivo GAMBRINUS . . . . . 18,- Kč
Ó Připojení na internet zdarma.

KOMINICTVÍ

Kadeřnictví pohoda
Ivana Hanzalová 607 930 786
Náměstí 145, Ledenice
PO,PÁ
8:00 – 16:00
ST
8:00 – 12:00
ÚT,ČT
8:00 – 18:00
w PRODLUŽOVÁNÍ a zhušťování vlasů
w CRAZY MELÍRKY
w PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE
dle objednání v kadeřnictví
V roce 2011 přeji všem svým zákazníkům
všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky,
spokojenosti a děkuji za projevenou důvěru.

Martin Straka

Alois Škornička

pravidelné kontroly, čištění
a revize komínů

Fr. Sládka, Ledenice

Martin Straka
V. Volfa 23 České Budějovice 370 05
email: K.M.Straka@seznam.cz
Objednávky na tel. č.: 734 333 673

w Práce naplno nebo jen přivýdělek pro
5 – 10 lidí od 18 do 60 let.
Obchodní dovednosti nejsou podmínkou.
Domluvte si informační schůzku na telefonu 603 530 346.

mobil: 602 662 693

Hledám osobní
asistenty
34letý vozíčkář hledá osobního asistenta/asistentku z Borovan nebo
z blízkého okolí.
n
Poskytovaná služba by byla
placena a byla by poskytována
dle dohody.
n
Případní zájemci se mohou ozvat přímo na žadatele
tel. 728 981 789
nebo na zprostředkovatele
tel. 603 175 004.

Tel.: 607 548 809
Ó opravy bytového vybavení
(vodovodní kohoutky, protékající
záchod, dveřní kování, výměna kuchyňských pracovních desek apod.)
Ó údržbářské práce všeho druhu
Ó drobné úpravy a opravy rodinných
domků a bytů
Ó zednické a obkladačské práce
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.

