Leden 2010

Zdarma

Foto Ing. Jan Jiráček

Zápis do 1. třídy
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Zápis dětí do 1. třídy proběhne
v pátek 22. ledna 2010
od 13.00 hod. do 17.00 hod.
a v sobotu 23. ledna 2010
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.

ŽÁDOSTI O PŮJČKY
z fondu rozvoje bydlení
je možné podávat
do 29. ledna 2010
Půjčku můžete využít na:
w
w
w
w
w
w
w

zřízení malé ČOV
zřízení ekologického vytápění
izolace domu
vybudování WC a koupelny
vestavba bytu do půdního prostoru
obnova střechy
fasáda domu

Žádosti podávejte na Úřad městyse
Ledenice

Vám všem, vážení spoluobčané, přeji
co nejšťastnější vstup do roku 2010. Ať
Vám tento rok přinese jen a jen to nejlepší,
hodně štěstí, zdraví, lásky a mnoho pracovních i soukromých úspěchů.
To vše a ještě mnohem více Vám za
sebe, Zastupitelstvo městyse Ledenice a
všechny pracovníky úřadu přeje
Mgr. Miroslav Franěk, starosta městyse

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 25. listopadu 2009
Rada městyse se seznámila:

 se znaleckým posudkem na budovu sokolovny včetně přilehlých pozemků a doporučuje zastupitelstvu schválit výkup jedné
poloviny nemovitostí za cenu dle znaleckého posudku.

Rada městyse schválila:

 návrh na vyřazení majetku (drobný dlouhodobý majetek od 3.000,- do 40.000,- Kč a
drobný hmotný majetek do 3.000,- Kč) dle
seznamu.
 zpracování projektových prací na stavbu
„Ledenice – Sokolská ulice – vodovod a kanalizace“ dle nabídky Ing. Vladimíra Šlechty za částku 110.000,- Kč vč. DPH.
 prodejní cenu za nástěnný kalendář městyse
Ledenice 2010 ve výši 120,- Kč/ks vč. DPH.
 smlouvu s Pojízdnou prodejnou Eva Bartušková na zajištění prodeje a obchodních
služeb v roce 2010v Zalinech a Ohrazení.
 nákup 769 kusů čísel na označení hrobových míst na hřbitově v Ledenicích.
Rada městyse vzala na vědomí:

 žádost vlastníků domů v části ulice 5. května na prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu a ukládá starostovi zajistit
cenovou nabídku na projektové práce.
Rada městyse souhlasí:

 s čerpáním fondu oběžných aktiv ZŠ, ZUŠ a
MŠ Ledenice ve výši 12.357,57 Kč na nákup kancelářských potřeb.

 s oplocením soukromého pozemku na parc.
č. 2850/2 a 2117/16 v k.ú. Ledenice vlastníka Milana Kadlečka za podmínek dle přílohy zápisu
Rada městyse vzala na vědomí:

 žádost nájemců bytů v bytovém domě č.p.
86 Náměstí Ledenice na výměnu oken a instalaci bytových poměrových měřidel spotřeby vody. Rada městyse pověřuje starostu
zajištěním rozpočtů na uvedené práce a materiál.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 9. prosince 2009
Rada městyse schválila:

 cenovou nabídku 1.JVS na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního
a stavebního povolení včetně zajištění inženýrské činnosti na stavbu „Ledenice, Mysletínská ulice – stavební úpravy vodovodu a
kanalizace ve výši 291.550,- Kč vč. DPH.
 cenovou nabídku Ing. Vladimíra Šlechty na
zpracování projektové dokumentace pro
vydání územního a stavebního povolení na
stavbu „Ledenice – ulice 5.května – vodovod a kanalizace“ ve výši 122.000,- Kč vč.
DPH s tím, že projektová dokumentace
bude zpracována do konce roku 2010.
 ceník pro stanovení jednorázové úhrady za
omezení vlastnického práva k nemovitostem
při umístění podzemních inženýrských sítí
do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně ve vlastnictví městyse Ledenice
pokračování na str. 2
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ZPRÁVY Z RADNICE
pokračování ze str. 1











v katastrálních územích městyse Ledenice
platný od 1.1.2010 dle přílohy zápisu.
vyřazení majetku z kulturního zařízení městyse Ledenice a Místní knihovny v Ledenicích.
přerozdělení nevyčerpaného finančního příspěvku na rok 2009 ve výši 7.000,- Kč určeného pro pěvecký sbor žen takto:
− 2.200,- Kč na Vánoční koncert konaný
v Ledenicích dne 27.12.2009
− 4.800,- Kč pro Klub lodních modelářů
Ledenice.
Tyto finanční prostředky budou vyúčtovány
nejpozději do konce roku 2009.
prodej vyřazené benzinové drtičky větví
z majetku městyse Ledenice za částku
3.000,- Kč vč. DPH žadateli p. Václavu Voharčíkovi.
přemístění křížku ze soukromého pozemku
parc. č. 4638/1 (na tzv. Králíků louce) na
pozemek parc. č. 109/2 (farská zahrada) na
náklady městyse Ledenice a to na žádost
Jany Králíkové z důvodu výstavby RD na
pozemku parc.č. 4638/1 v k.ú. Ledenice.
vyúčtování kulturní akce Tradiční ledenický Mikuláš 2009.
nákup knih pro Místní knihovnu v Ledenicích ve výši 6.000,- Kč do konce roku 2009.
Tato částka představuje příjmy místní knihovny z poskytnutých služeb za rok 2009.

Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice ze dne 14.12.2009
Zastupitelstvo městyse schválilo:

 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s účinností
od 1.1.2010.

 sazbu místního poplatku za provoz systému
shromaždování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2010 dle přílohy č. 1 OZV
č. 4/2009 ve výši 350,- Kč/fyzickou osobu/rok.
 sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele na rok 2010 takto:
 sběrná nádoba 110 litrů poplatek
(FO – podnikatel bez zaměstnance)
. . . . . . . . . . . . . . . 350,- Kč
sběrná nádoba 110 litrů poplatek
(FO – podnikatel) . . . . . . . . 1.750,-Kč
sběrná nádoba 240 litrů poplatek
(FO – podnikatel) . . . . . . . . 3.500,-Kč
sběrná nádoba 600 litrů poplatek
(FO – podnikatel) . . . . . . . . 8.750,-Kč
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse schválilo:

 směnu pozemků v k.ú. Zborov s Ing. Miroslavem Vítem ml. bytem České Budějovice
takto:směňovaný pozemek v k.ú. Zborov ve
vlastnictví Ing. Miroslava Víta ml. parc. č.
1161 o výměře 899 m2 za pozemky ve vlastnictví městyse Ledenice v k.ú. Zborov
KN 1889/2 o výměře 3644 m2
2
KN 1889/23 o výměře 477 m
2
KN 1889/25 o výměře 5 m
2
Celková výměra 4126 m
Uvedené pozemky směňuje městys Ledenice za účelem získání pozemku parc. č. 1161
v k.ú. Zborov do vlastnictví městyse Ledenice pro výstavbu kanalizace a ČOV Zborov.
1. Dle vzájemné dohody smluvních stran
nebude případný vzniklý rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků dle
geometrického plánu vzájemně finančně vypořádán.
2. Náklady vzniklé v souvislosti se směnnou smlouvou (geometrický plán, zna-

ODPADOVÝ DVŮR
Občané kritizují, že obsluha odpadového
dvora požaduje od nich předložení průkazu
totožnosti, když přivezou odpad k uložení.
Nejedná se o nic jiného, než o ochranu před
zneužitím této pro nás jistě velmi potřebné
služby. Odpadový dvůr je určen k ukládání
domovního i nebezpečného odpadu občanů
obce a je financován z poplatků za odpady a
z rozpočtu obce, tedy z naší společné kasy.
Obsluha nesmí přijímat odpad od osob,
které nemají bydliště v Ledenicích a v osadách
městyse. Ti mají své odpady ukládat v místě
bydliště.
Obsluha nesmí přijímat odpad, který pochází z provozu živnosti nebo podniku, pokud
se nejedná o odpad, který je podobný domovnímu odpadu a podnikající osoba má uzavřenou smlouvu s městysem.
Hlavním důvodem, proč se k tomuto opatření (prokazování totožnosti) přistoupilo je, že
do odpadového dvora odkládali odpad podni-

katelé a nejen místní, ale také z Č. Budějovic a okolí. Zejména se jedná o obaly
od barev, akumulátory, plasty, elektroniku, pneumatiky, chladící agregáty, atd.
Likvidace těchto odpadů je velmi nákladná. Zatímco v místě svého bydliště by za
likvidaci platili, v Ledenicích využívali
službu, kterou platíme my občané Ledenic
formou poplatku za odpady.
Obsluha odpadového dvora nemůže
vyžadovat prokázání totožnosti jenom od
někoho. Tady platí, že buď všichni, nebo
nikdo.
Berme nepříjemnou komplikaci s prokázáním totožnosti na odpadovém dvoře
jako ochranu naší vlastní peněženky.
Připomínáme ještě
provozní dobu odpadového dvora:
Každé pondělí – od 15.00 do 19.00 h
První sobotu v měsíci – od 8.00 do 11.00 h

leden 2010
lecký posudek, právní služby, správní
poplatky, daň z převodu nemovitostí
aj.) uhradí účastníci rovným dílem.
 prodej pozemků v k.ú. Zborov ve vlastnictví městyse Ledenice parc. č. KN 1889/22
o výměře 1267 m2 složeného z dílu j) o výměře 1216 m2 a dílu k) o výměře 51 m2 p.
Ing. Miroslavu Vítovi bytem Zborov
za smluvní cenu 20,- Kč/m2.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:

 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Ledenice za období od 1.1.2009 –
30.9.2009 dle přílohy zápisu a přijalo
opatření č. 1 až 3 k nápravě zjištěných
méně závažných chyb a nedostatků uvedených v zápise za uvedené období.
Zastupitelstvo městyse schválilo:

 a vyhlásilo rozpočtové provizorium městyse Ledenice od 1.1.2010 do doby schválení
rozpočtu městyse Ledenice na rok 2010.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:

 oznámení výboru Regionální rady NUTS
II. Jihozápad o důvodech zamítnutí projektu „Výstavba školního pavilonu v Ledenicích“ v rámci 5.výzvy – oblast podpory
rozvoj infrastruktury základního, středního
a vyššího odborného školství.
Zastupitelstvo městyse schválilo:

 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
včetně výběrového řízení na stavbu: „Ledenice – Mysletínská ulice – kanalizace a vodovod“ a jmenuje členy do komise na
posouzení a hodnocení nabídek došlých
v obchodní veřejné soutěži na zhotovitele
stavby:
Mgr. Miroslav Franěk (náhradník František
Jelínek), Bc. Jaroslava Žaludová (náhradník PharmDr. Hana Doležalová), Helena
Paulová (náhradník Radek Hůrka)
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede firma IN-AL Český Krumlov.
 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
včetně výběrového řízení na stavbu: „Ledenice – oprava povrchu Mysletínské ulice
včetně čistění odvodňovacích příkopů“ a
jmenuje členy do komise na posouzení
a hodnocení nabídek došlých v obchodní
veřejné soutěži na zhotovitele stavby:
Mgr. Miroslav Franěk (náhradník Jiří Beneda), Václav Fabián (náhradník Marie Kolářová), Mgr. Vladislav Šesták (náhradník
Jiří Hinterhölz)
Zadání zakázky včetně výběrového řízení
provede firma IN-AL Český Krumlov.
 smlouvu o půjčce peněz bez úročení ve výši
70.000,- Kč na předfinancování projektu na
opravu varhan v kostele sv. Vavřince v Ledenicích Římskokatolické farnosti Ledenice. Návratnost půjčky do 30.6.2010.
 smlouvu o půjčce peněz bez úročení ve výši
72.000,- Kč na předfinancování projektu na
nákup keramické pece k zabezpečení a rozšíření zájmové činnosti a práce keramického
kroužku mládeže a dospělých Rodinnému
centru Ledňáček, Ledenice. Návratnost půjčky do 30. dnů od připsání částky z dotace na
účet dlužníka.
pokračování na str. 3
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ZPRÁVY Z RADNICE
pokračování ze str. 2
 výkup částí pozemků v k.ú. Zborov od soukromých vlastníků za účelem rozšíření
místní komunikace ve vlastnictví městyse
Ledenice par.c.č. PK 2459:
1. výkup části pozemku PK 661 o výměře
2
cca 24 m od Jana Viktory, Zborov
2. výkup části pozemku PK 653 o výměře
2
cca 14 m od Pavly Vondruškové, Zborov
3. výkup části pozemku PK 652 o výměře
2
cca 18 m od Ing. Michala Vazače, Zborov
4. výkup části pozemku PK 647 o výměře
2
cca 17 m od Jana Klečky, Zborov
5. výkup části pozemku PK 646 o výměře
2
cca 19 m od Jana Klečky, Zborov
Zastupitelstvo schválilo shora uvedený výkup
částí pozemků od uvedených vlastníků za
2
smluvní cenu 25,- Kč/ m . Na oddělení vykupovaných částí pozemků zajistí městys Ledenice zhotovení geometrického plánu.

3

Zastupitelstvo městyse Ledenice doporučuje
starostovi městyse jednat o výkupu částí pozemků se zbývajícími vlastníky Josefem Bláhou,
bytem Jablonec nad Nisou a Vladimírou Holečkovou, bytem Zborov.
Zastupitelstvo městyse neschválilo:

 budoucí výkup pozemku parc.č. PK 1277
2
díl 1 o výměře 3732 m v k.ú. Ohrazení od
vlastníka pozemku Ing. Miroslavy Čermákové za požadovanou cenu – určenou dle
znaleckého posudku ve výši 349.910,- Kč
za účelem získání pozemku pro budoucí výstavbu kanalizace a ČOV v Ohrazení. Zastupitelstvo doporučuje starostovi městyse
Ledenice jednat s projekční kanceláří o jiné
variantě trasy kanalizace a ČOV v k.ú.
Ohrazení.
Zastupitelstvo projednalo námitku:

 Jaromíra a Šárky Michnerových proti usnesení zastupitelstva č. 283 ze dne 23. září
2009 s tím, že usnesení č. 283 zůstává
v platnosti pouze s podmínkou uvedenou
v bodě l.

Zastupitelstvo městyse Ledenice
schválilo na svém veřejném zasedání dne 14.12.2009
cenu VODNÉHO A STOČNÉHO ve dvousložkové formě
od 1.1.2010 takto:
Kapacita
vodoměru
3
(m /hod.)

Schválené dvousložkové ceny vodného a stočného od 1.1.2010
3

Pohyblivá složka (Kč/m )
Celkem

Vodné

Pevná složka (Kč/vodoměr/měsíc)
Stočné

2,5
6,0

Celkem

Vodné

Stočné

70,2

46,0

24,2

337,0

247,0

90,0

10,0

852,4

658,8

193,6

15,0

1790,5

1434,9

355,6

57,17

32,66

24,51

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů (srážkové vody, studna)
3
3
Cena za 1 m celkem 27,34 Kč/m z toho:
3
3
pevná složka 2,83 Kč/m , pohyblivá složka 24,51 Kč/m
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 10 %.
Na základě odborného posudku Komise
pro životní prostředí při městysi Ledenice,
bylo na konci roku 2009 rozhodnuto nechat porazit jeden ze vzrostlých dubů v bývalé farské zahradě (u školní družiny).
Tento strom byl několikrát ošetřen odbornou firmou (ořezání proschlých větví, zpevnění koruny řemeny). Poslední prohlídka
ale ukázala, že kmen je z velké části prasklý
a hrozí tak jeho rozlomení. Protože případný
pád může ohrozit chodce a především děti,
které se zde denně pohybují, dojde v nejbližších dnech k jeho poražení.
vedoucí údržby městyse Ledenice

Zastupitelstvo městyse schválilo:

 prodej pozemku parc. č. 3768/1 včetně dílu
2
a) o celkové výměře 184m v k.ú. Ledenice
dle GP č. 1197-143/2009 žadatelům Pavlu
Borovkovi a Davidu Borovkovi bytem Le2
denice za smluvní cenu 60,- Kč/ m .
Zastupitelstvo městyse neschválilo:

 prodej pozemku parc. č. 3768/1 o výměře
2
178m v k.ú. Ledenice žadatelům Jaroslavu
a Janě Krofikovým, bytem Ledenice v souladu se stanoviskem komise výstavby a
územního plánování.
Zastupitelstvo městyse odložilo:

 rozhodnutí o prodeji části pozemku parc. č.
1442/1 v k.ú. Zaliny žadateli Vladislavu Zieglerovi v souladu se stanoviskem komise
výstavby a územního plánování
 rozhodnutí o prodeji části pozemku parc. č.
3920/269 v k.ú. Ledenice žadatelům Radkovi a Martině Crkvovým do příštího zasedání zastupitelstva, kdy bude zhotoven
geometrický plán na oddělení prodávané
části pozemku pro přesné určení výměry.

INFORMACE 1. JVS
Voda z veřejného vodovodu podléhá
pravidelné kontrole
V posledních měsících se řada občanů setkává ve svých schránkách s nabídkou placených
rozborů kvality vody soukromou poradenskou
firmou přímo v domácnosti. Nabídku většinou
doprovází varování o zhoršené kvalitě pitné
vody v důsledku povodní, dešťů a jiných vlivů.
Za rozbor provedený v domácnosti si firma
účtuje stovky korun. Někdy na základě zjištění zhoršených výsledků doporučuje řešení,
kterým může být nákup drahých filtrů nebo jiných zařízení sloužících k další úpravě vody.
Pitná voda dodávaná do veřejné sítě podléhá
přísné kontrole. Mezi povinnosti provozovatele,
tedy společnosti 1. JVS a.s., patří i stálá kontrola
kvality pitné vody. „Voda se upravuje moderními
technologickými postupy, zohledňujícími místní
podmínky tak, aby splňovala všechny hygienické
požadavky. Neakreditované laboratorní postupy
a rozbory mohou mít pouze orientační charakter.
Zásadní informace poskytnou zákazníkům akreditované laboratoře, např. Zdravotního ústavu
nebo provozovatelů vodovodů a kanalizací, které
běžně provádějí rozbory na speciální organické
látky a další parametry,“ upozorňuje hlavní technolog 1. JVS a.s. Jiří Stara.
Domácí filtr může některé tyto látky zachytit, nicméně může docházet i ke kontaminaci filtru mikroorganismy. „Zákazník si
navíc vyrábí vodu ochuzenou o důležité prospěšné minerální látky. Dlouhodobé užívání
této filtrované vody může vést i k vážným
zdravotním potížím, nehledě na vysokou finanční náročnost této úpravy,“ sdělil Zdeněk
Kocmoud, vedoucí hygienických laboratoří
Zdravotního ústavu v Českých Budějovicích.

Informace MARIUS PEDERSEN
Od ledna 2010 dochází z provozních důvodů ke změně ve svozu papíru takto:
v Ledenicích, Ohrazení, Ohrazeníčku, Zalinech a Zborově bude svoz papíru prováděn v lichý
čtvrtek (v roce 2009 byl prováděn v sudý čtvrtek).
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci lednu oslaví své jubileum:
82 let
Marie Štěpánková ze Zalin
83 let
Karel Růžička ze Zalin
84 let
Marie Čížková z Ledenic
85 let
Vojtěch Tůma z Ohrazení
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Karlem Mejtou z Ledenic,
zemřel dne 2.12.2009 ve věku 91 let
t s panem Jaroslavem Klečkou ze Zalin,
zemřel dne 22.12.2009 ve věku
nedožitých 81 let,
t s paní Marií Pokornou z Ledenic,
zemřela dne 1.1.2010 ve věku
nedožitých 86 let,
t s Ing. Kateřinou Kučerovou z Ledenic,
zemřela dne 2.1.2010 ve věku 32 let.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří
se přišli rozloučit s paní Marií Pokornou na
její poslední cestě dne 8.1.2010.
Děkujeme též za projevenou soustrast a
květinové dary.
rodina Votrubova

Dne 8. prosince 2009 oslavila své 90. narozeniny paní Marie Kolářová z Ledenic.
Ještě jednou blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví a životního elánu.

leden 2010

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ
UPLYNULÝM ROKEM 2009
Každý začátek nového roku je časem bilancování a hodnocení roku předešlého. Ohlédnu-li se
zpátky, vidím, že se Zastupitelstvu městyse Ledenice podařilo udělat nemalý a nepřehlédnutelný
díl práce. K tomu všemu však bylo potřeba jako téměř ke každé lidské činnosti i nemálo peněz.
Rok 2009 patřil z hlediska získávání cizích finančních zdrojů ( dotací) k jednomu z nejúspěšnějších v novodobé historii Ledenic. Podařilo se nám získat finanční prostředky na realizaci
dlouho plánovaných akcí. Dále jsme se snažili včas reagovat na aktuální a naléhavé potřeby
městyse Ledenice a samozřejmě s tím spojené zajištění nezbytných financí. Z vlastních zdrojů
by bylo téměř nemyslitelné některé níže uvedené akce realizovat.
Vroucím přáním představitelů městyse Ledenice by bylo v tomto úspěšném snažení pokračovat i v letech následujících.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta městyse Ledenice

Získané dotace v roce 2009
Název akce Cizí zdroj
financování

Dotace
v Kč

Z našich
zdrojů
v Kč

Financování
celkem
v Kč

Realizace

Nástavba budovy MŠ

MF ČR

13.000.000,-

x

x

v realizaci

Oprava Mysletínské ulice

MMR ČR

3.554.000,-

x

x

před
realizací

Oprava opěrné zdi Parčáku

MF ČR

1.587.000,-

x

x

v realizaci

Rekonstrukce požární zbrojnice
Ohrazeníčko

Jč kraj

150.000,-

99.350,-

249.350,- realizováno

Oprava požární nádrže Zaliny

Jč kraj

70.000,-

215.600,-

285.600,- realizováno

Výsadba stromořadí Ledenice

MŽP ČR

110.518,-

27.629,-

138.147,- realizováno

Hřiště na zahradě MŠ Ledenice

SZIF

350.000,-

x

Dokončení softbalového areálu

SZIF

700.000,-

350.000,-

1.050.000,- realizováno

Vybavení členů jednotek SDH

Jč kraj

141.324,-

207.892,-

349.892,- realizováno

Hospodaření v lesích

Jč kraj

57.700,-

169.000,-

226.700,- realizováno

Místní knihovna Ledenice

MK ČR

46.000,-

23.742,-

69.742,- realizováno

II. etapa obtok. kanálu - žadatel
ZVHS pracovniště J. Hradec

MZE ČR

9.500.000,-

x

v realizaci

500.000,- 10.000.000,- realizováno

Podané a doposud nevyřízené žádosti o dotaci

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Komise pro mládež, kulturu a sport
při městysi Ledenice děkuji Jihočeskému
pěveckému sdružení, orchestru Collegium
Musicum Budvicense, Borovanskému chrámovému sboru, všem sólistům a dirigentu
Karlu Ochozkovi za Vánoční koncert konaný v neděli 27. prosince v kostele sv. Vavřince Ledenicích.
Poslech vánočních pastorel a především České mše vánoční „Hej Mistře“ v provedení tak
velkého hudebního uskupení, jaké se sešlo
v ledenickém kostele, přinesl všem přítomným nezapomenutelný zážitek a umocnil tak
krásnou a sváteční atmosféru Vánoc.
Jiří Hinterhölz, předseda komise
pro mládež, kulturu a sport

Název akce

Cizí zdroj financování

Dotace v Kč

Zateplení a výměna oken budov 1. st. ZŠ
a školní družiny a ZUŠ

SFŽP ČR

4.300.000,-

Vycházková zóna kolem rybníka Parčák

MMR ČR

600.000,-

Odbahnění a navýšení hráze rybníka Dolní
Hradský

MZE ČR

11.000.000,-

Náhradní vrt Zborov

MZE ČR

1.700.000,-

Kanalizace a ČOV Zborov

MZE ČR

35.000.000,-

Název akce

Cizí zdroj financování

Dotace v Kč

Výstavba školního pavilonu

ROP

20.000.000,-

Zamítnuté žádosti o dotaci

Použité zkratky:
MF ČR – Ministerstvo financí ČR, MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Jč kraj – Jihočeský kraj, MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí ČR,
SZIF – Státní zemědělský a intervenční fond, MK ČR – Ministerstvo kultury ČR,
MZE ČR – Ministerstvo zemědělství ČR, SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR,
ROP – Regionální operační program
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Z mateřské školy
Vánoce, vytoužené svátky klidu, plné
dárků, dobrého jídla, ale také čas zastavení
se a možnosti dát tento svůj čas druhým,
jsou za námi.
A já bych se přimlouvala za to, aby společně strávený čas nebyl jen doménou Vánoc. Potřebují ho hlavně děti, ale i senioři,
a je snad symbolické, že společně tento
školní rok pobývají v budově DPS.
Myslím si, že děti v dnešní době nestrádají materiálně, spíše naopak. Některým
dětem však chybí společné zážitky z výletu, procházky do lesa, čtení pohádek, pomáhání rodičům nebo třeba jen povídání si
o tom, co by mohlo děti zajímat.
Ve třídě mateřské školy, kde je třeba
28 dětí, není možné věnovat tolik pozornosti každému jednotlivému dítěti, jako
v rodině, kde jsou dvě nebo tři děti.
Nechci se již vracet k tomu, co bylo popsáno dostatečně v prosincovém zpravodaji,
totiž o našem působení na dislokovaných
pracovištích. Pobyt považujeme za dočasný
a již se těšíme na „novou“ školku.
Vzhledem k přestavbě mateřské školy
jsou letos všechny naše kulturní akce přesunuty do divadelního sálu.
V září nás navštívili klauni Hugo a Fugo
s naučným programem o hygieně.
V listopadu přijelo divadlo Okýnko
s pohádkou „Ospalá Káča“. Lenost byla
potrestána, Káča se polepšila.
Děti z II. oddělení se přidaly k mladším
školákům v pořadu „Poslední kovboj“, věnovaný Michalu Tučnému. Zazpívaly si,
zatančily a trochu se i vyřádily.
V prosinci se děti vyfotografovaly na
Vánoce. V pátek 4.12. se všechny děti
shromáždily U Králů, aby zde očekávaly
příchod Mikuláše s anděly a čerty. Mikuláš dětem nadělil sladkosti a ovoce a protože malí zlobílci už dopředu přiznali své
hříchy, byli letos čerti až nadpřirozeně
hodní. „Vánoční příběh“ od Viďadla vyposlechly jen děti školkové, školáci zůstali doma na chřipkových prázdninách.
Nás nemoci také přepadly, ale více učitelky, než děti. V týdnu před vánočními
prázdninami nám U Králů pod ozdobeným stromečkem naděloval Ježíšek. Přinesl nám hračky pro námětové hry –
nářadí, lékaře, košíky s ovocem a zeleninou; dřevěné puzzle, kostky, společenské
hry a samozřejmě také lego – dinosaury,
vesmír a konstrukce.
V novém roce 2010 s předškoláky navštívíme 1. třídu základní školy a připravíme
se na zápis.
Děkujeme všem našim příznivcům za
podporu a přejeme jim i sobě pevné zdraví
a optimismus do dalšího pololetí.
za kolektiv učitelek a dětí
Vlasta Plchová

Program RC Ledňáček - leden 2010
w Čtvrtek 14. 1., od 10.00 do 12.00

Hrátky s pastelkami
w Pondělí 18. 1., od 16.30 do 18.30

Výroba panáčků a medvídků
z ořechů
S sebou si přineste skořápky od vlašských a
burákových ořechů.
w Čtvrtek 21. 1., od 10.00 do 12.00

Hrátky s pastelkami
w Pondělí 25. 1., od 16.30 do 18.30

Výroba pohyblivých zvířátek
w Čtvrtek 28. 1., od 10.00 do 12.00

Hrátky s pastelkami
Od února nově zařazeno do programu
RC Ledňáček !!!
¾ KERAMIKA
PRO MAMINKY S DĚTMI
– kurz je zaměřen pro maminky na mateřské dovolené, které nemají možnost využít již několik let probíhající večerní
keramický kurz. Přijďte se i se svými dětmi seznámit s keramickou hlínou, vyrobit
si s námi něco hezkého i praktického.
– zahájení bude dne 4.2. od 10.00-12.00
hod.
– keramické tvoření bude probíhat v prostorách RC Ledňáček
– setkávat se budeme každých 14 dní v
uvedeném čase
– cena kurzu za 1/2 roku je 300,- nebo 40,za každou návštěvu - v ceně kurzu je zahrnuta hlína, glazury i výpal v keramické
peci.
– přihlašovat se můžete na tel. čísle
728 88 96 16 nebo 606 26 88 55 nebo na
e-mail – rclednacek@seznam.cz

¾ KERAMICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI
– v tomto nově otevřeném kroužku rádi přivítáme děti předškolního i školního věku.
– děti zde budou mít možnost vyrobit si
spoustu výrobků, kterými pak budou
moci potěšit své nejbližší. Práce s hlínou
podporuje u dětí motoriku, soustředěnost
a zároveň dává průchod tvořivosti a fantazii.
– zahajovací schůzka proběhne dne 4.2. od
16.00 - 17.00 hod.
– s dětmi se budeme setkávat v prostorách
ledenické hasičárny a to každý čtvrtek.
– cena kroužku za 1/2 roku je 500,– přihlašovat se můžete na tel. čísle
728 88 96 16 nebo 606 26 88 55 nebo na
e-mail – rclednacek@seznam.cz
¾ VEČERNÍ KERAMIKA
PRO DOSPĚLÉ
– je určena pro širokou veřejnost. Účastníci
kurzu zde rozvíjejí vlastní výtvarné prostorové vnímání a kreativitu. Kurz probíhá
již 3 rokem a těší se velkému zájmu a oblibě. Přijďte rozšířit naše řady, připojit se
a odreagovat.
– scházíme se každých 14 dní ve středu
v prostorách ledenické hasičárny od 19.00
- 21.00 hod.
– cena je 50,- za každou návštěvu.
Zároveň bychom vás chtěli upozornit na možnost využití internetového bazárku na našich
webových stránkách www.rclednacek.cz
- dětský bazárek je určen pro všechny, kteří
chtějí koupit nebo prodat oblečení, kočárky,
hračky a mnoho dalšího po svých dětech.
Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost
je dobrovolný. Program i herna jsou přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let.
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O Tradičním ledenickém Mikuláši
očima odjinud
Paní Marie Janáčková, asistentka ředitele
Ústavu sociální péče pro zrakově postižené
v Brně Chrlicích, jak sama říká, čas od času
zavítá do Ledenic. Její letošní návštěva připadla právě na 5. prosince. Náš Tradiční ledenický
Mikuláš ji natolik upoutal, že se rozhodla podělit o své dojmy i se zrakově postiženými a nevidomými, kteří žijí v ústavu a napsala pro ně
článek do časopisu Zornička. S laskavým svolením autorky článek přetiskujeme.

Mikuláš je krajový
Každé město či vesnička si slaví příchod
Mikuláše po svém. Někde najdete punčochy
naplněné cukrovím na okně, jinde přijde Mikuláš až ke dveřím, zazvoní, čert zarachotí řetězem a anděl se vlídně usměje, předá dětem
balíček a důstojně odhází.
Pokaždé si dítě říká: „To je dobře, že Mikuláš má podobný hlas jako tatínek.“ A s hračkou v náručí spokojeně usíná.
Městečko Ledenice však Mikuláše každý
rok slaví tak neobvyklým způsobem, že stojí
za to se o něm zmínit.
Stojíme u ledenického kostela, který je
z místní školy osvětlen tento večer jen v jednom místě, a tím je vchod, kde se již hemží andělíčci všech velikostí a barev vlasů od zlaté
až po černou. Najednou vše kolem utichne, rodiče uchopí své děti pevně za ruce, aby se tolik
nebály a nad kostelem se ozývá krásný hlas
zvonů. Za jejich doprovodu se těžké dubové
dveře otevírají a ze tmy se k nim řadí andělé,
kteří drží ve svých dlaních světýlka. Jdou pomalu, otáčejí se a na lidi kolem se mile usmívají. Jako poslední v průvodu vychází z kostela
Mikuláš, vlídně kyne svou berlou na všechny
strany a hladí hlavičky vykukující z davu,
usmívá se na jejich maminky.
Ale vtom začínají chrastit řetězy a z protějšího dvora se ozývají pekelné zvuky. To se za
průvod řadí asi třicet čertů. Každý jiný: jeden
umouněný od žáru a uhlí, jiný má tvář zahalenou v masce, dalšímu z nich trčí z kudrnatých
vlasů krásné malé růžky a sjedete-li pohledem
níž, místo kopýtek má slušivou minisukni
s krásným opaskem a s ocáskem vzadu. Ale
takhle je vidíme my, dospělí. Děti se krásně
začínají bát a rychle polohlasitě přeříkávají
básničky, které si na dnešní dlouho očekávaný
večer připravily.
Zatím Mikuláš se svým již kompletním doprovodem pomalu obchází celé náměstí, zastavuje se u velkého vánočního stromu, žehná
mu a přichází k budově, kde několik čertů vaří
párky, přikládá velká polena přímo pod kotlem a šibalsky pokukuje, kdo z přítomných by
v kotli na konci toho všeho mohl skončit.
Nejste-li právě teple na tuto parádu oblečeni, s povděkem se přilepíte až k hořícím polenům a říkáte si, že to peklo zase nemusí být
nejhorší.
Zvláště, když z několika stran příjemně
voní kromě párků i čaj s citrónem a punč.
Mikuláš zatím prochází špalírem utvořeným z diváků malých i velkých a zde mají čerti úžasnou příležitost dětičky pěkně metlou
vyprášit. Najednou je všude plno křiku, někde

i pláč, ale i smích maminek, které ví, že za
chvíli přijde to nejhezčí.
Pod pódiem zabrzdili čerti stříbrné vozíky
plné dárků, které vezli přes celé náměstí. Část
andělů s Mikulášem vstupuje na podium a andělé
začínají za pomoci čertů dárky podávat dětem.
Ládík, Edík, Vilík či malá Adélka a všechny ty děti kolem se začínají Mikuláši představovat a odříkávají básničky.
My jsme zastihli předškoláka Edu, jak za
všechny své brášky říká statečně jednu básničku, aby všichni dostali plno dobrot z tohoto
kouzelného vozíku.
Pomalu končí podívaná, ale čerti nepřestávají rejdit městem, takže na cestě zpět můžeme vidět, jak malý Vilík potkává tu divokou
čertici v minisukních, která ho zastaví a vyhrkne:
„Tak co, kluku, umíš nějakou básničku?“
Sotva čtyřletý chlapeček i přes to, že si již
nese v náruči svou nadílku, začne odříkávat a
rychle drmolit: „Princeznička na bále poztrácela kolále..“
Čert je očividně spokojen a za přímluvy ostatních menších čertíků malého přiměje, aby
natáhl ruku, že dostane dárek. Dětská dlaň je
v tu chvíli bez rukavičky a napíná se, aby v ní
už už něco bylo.
Potmě se podívá na to nadělení. Co může
dát čert víc než uhlí! Trochu zklamaně odchází
k domovu, ale hned mezi dveřmi hlásí svůj zážitek ne s hodným Mikulášem, ale s tím čertem v sukni, který mu dal uhlí. Teď může
malovat po chodníku.
Tak takový je Mikuláš v jednom jihočeském městečku.
Marie Janáčková
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Jaký byl 2009?
V této chvíli už to víme naprosto všichni. Pro nás všechny měl jedno spravedlivé
a to 365 dní. Jak jsme s nimi naložili, to už
je věc individuální.
Jako předseda komise pro kulturu a mládež mohu rozhodně konstatovat, že v našem
městysu bylo uděláno naprosté maximum
v místních poměrech. Díky obětavosti a
dobrovolnému úsilí členů komise se dařilo
připravovat v průběhu roku hodně nejenom
pro dospělé, ale obzvláště pro děti v Ledenicích a přilehlých osadách. Jim všem za
jejich práci upřímně děkuji.
Práce s mládeží přinesla i veliké úspěchy za podpory starosty a členů Rady městyse Ledenice, ale i podnikatelů a mnohých
spolků. Tady se ukázalo, že soudržnost,
podpora a společné úsilí dokáží mnohdy i
zdánlivě neskutečné.
Mohl bych nyní jmenovat tolik skutečností, že by to zabralo celou stránku. Dovolím si však vyzvednout pouze dva triumfální
výkony (věřím,že ostatní mi prominou) a to
Ing. Hanu Korčákovou za uspořádání ME
juniorů v softbale a Lenku Tomandlovou
za triumfální sportovní výkon. To jsou
skutky, které vynesly Ledenice hodně nahoru a v kronice je pro ně bezesporu čestné
místo. Oběma ženám ještě jednou děkuji a
jsem velice rád, že takovéto občany v Ledenicích máme.
Do nového roku, který je nyní ještě v plenkách, si přeji abychom všichni z něho dokázali udělat zdravého a zdatného člověka,
který nám všem bude působit jenom potěšení a radost.
Jiří Hinterhõlz

Mikulášská besídka v Zalinech
Dne 5.12.2009 se v Zalinech konala Mikulášská besídka. Děti přišly převlečené za čertíky a
po čertovských soutěžích nás navštívil Mikuláš s čerty a přivezli vozík plný překvapení. Děti
měly připravené krásné básničky nebo písničky a všechny dostaly od čerta odměnu. Poté si
všichni pochutnali na buřtech z kotle.
Markéta Viktorová
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II. ročník Novoroční jízdy králů ve Zborově
Rok utekl jako voda a my příznivci starších traktorových strojů jsme
vyjeli na naši novoroční projížďku. Už ohlasy předem avizovaly, že letošní počet zúčastněných bude mnohem vyšší než loni. Jestliže loni
jsme se neobávali počasí, letos jisté obavy byly. Raději menší mrazík
než déšť, ale počasí nám naštěstí přálo, nepršelo a bylo i na tuto roční
dobu poměrně teplo. Nikdo ale nemohl počítat s tím, že jeho stroj zůstane čistý.
1. ledna 2010 jsme se před 13 hodinou začali řadit na návsi před kapličkou. Pořizovala se nezbytná fotodokumentace každého stroje, vybralo se symbolické vstupné a pak každý nechal svého miláčka obhlížet
početným davem nadšenců těchto strojů. Střízlivý odhad činí kolem
80 lidiček, dětí nepočítaje. Trasa letošního ročníku se shodovala z loňskou, která se nám osvědčila. Ze Zborova vedla přes les Jesení do Ohrazení a odtud po silnici do Ohrazeníčka a zpět do Zborova. Všichni
účastníci byli vzorně dochvilní a tak jsme mohli brzy po 13. hodně
opravdu vyrazit. K zásadním otázkám patřilo pořadí jednotlivých strojů
- dlouhý peloton vedla rikša, následovaly dva jednoosé stroje, pak stroje domácí výroby, dále traktory, předposlední domácí traktůrek Kristal
a peloton uzavírala jako doprovod nová tovární čtyřkolka. Celkem tedy
22 strojů. První mazácké kolečko na seřazení a pak výjezd směr Jesení.
Kolona jela malou rychlostí tak, aby si přihlížející mohli vyfotit a prohlédnout stroj při jízdě. Bohužel, už v začátcích měly problémy dva
stroje. Protože nenecháme nikoho ve štychu, oba stroje s námi pokračovaly dál tažené lanem. Cesta lesem není zamrzlá a tak se nikdo nevyhne
určitému znečištění, ale co je to pro nás – traktoristy. Za lesem nás očekává první zastávka. Čaj, který si vezeme s sebou plus něco dobrého do
žaludku a za chvilku razíme dál do Ohrazení. Zastavujeme se na návsi a
necháváme zde první porouchaný stroj. Čeká nás tu početný dav přihlížejících a proto i tady chvilku vyčkáváme. Čeká nás ještě kolečko po
vsi a tak vyrážíme dál. Lidé nasávají vůni benzínu a nafty a nadšeně
nám mávají. Ale ještě než jej dokončíme, zastavuje nás další občan
Ohrazení s připraveným občerstvením. Protože nikoho neodmítáme i
tady se na chvilku zastavujeme. Společně s vlastníkem popíjíme náš
teplý čaj a zveme ho k nám do hospody po skončení jízdy na oplátku na
česnečku. Čas pokročil a tak vyrážíme směr Ohrazeníčko. I tady na nás
čeká další početné obecenstvo, ale nejdříve mazácké kolečko. Celý
úsek jedeme po silnici, ale poslední část tradičně přes soukromou lou-

Kroužek míčové hry se zúčastnil
volejbalového turnaje
Kroužek míčové hry a příprava na odbíjenou se časem nejspíše
přejmenuje na Volejbal pro děti. Během dvou let jeho existence prošlo tímto kroužkem mnoho dětí, z nichž zůstalo poměrně hodně silných jedinců – jsou to momentálně žákyně a žáci 4., 5., 6. a 7. třídy –
celkem 18 dětí. Začátky, zejména pak vysvětlení dítěti první cvičení
s míčem, udržení jeho pozornosti, kázně a zároveň jej neodradit,
bylo opravdu těžké, tímto bychom chtěly poděkovat paní Stanislavě
Jarůškové, která nám dodala odvahu a zkušenosti se základy přípravy na odbíjenou. Přidaly jsme své nadšení, chuť do práce s dětmi a
vznikla docela zajímavá skupinka, která se dne 12. 12. 2009 poprvé
zúčastnila volejbalového turnaje pro začátečníky v Borovanech.
Odehráli jsme zápas s družstvem z Borovan a s družstvem z Trhových Svinů. Pro všechny naše závodící nováčky (Nikola Máchová,
Iveta Holomelová, Verča Panušová, Karolína Matoušová, Lucka
Koblasová, Aleš Duda a Jirka Veselý) to byla skvělá zkušenost a zároveň velká motivace pro příští tréninky. Celkem očekávaně jsme
skončili na posledním, třetím místě, ale přesto bychom chtěly dětem
poděkovat za přístup k zápasům, bojovnost a odvahu zúčastnit se.
Neměli jsme mnoho času vypilovat hru se základními šesti hráči
kvůli chřipkám, ale rádi bychom se zúčastnili dalšího turnaje, plánovaného v Trhových Svinech okolo Velikonoc, na který budeme již
více trénovat.
Volejbal není sport pro každého, nedá se naučit za rok, proto
jsme rády, že máme koho trénovat a zatím nás to všechny baví. Také
děkujeme Jitce Volfové za pomoc s tréninkem.
Marcela Straková a Tereza Fenclová

ku. Obleva, déšť a zvláště my jsme zde zanechali trvalé stopy našeho
průjezdu. Vlastník pozemku jistě jako zarytý nadšenec strojů zemědělské techniky promine a musí pochopit. Zastavujeme se u hasičárny, kde
na nás čekají místní i s novoročním punčem. Rozvíjí se tu bouřlivá debata o této – jak by se už dalo říci – tradici a mnozí přislibují i účast na
dalším ročníku. Zejména ženy jsou u nás vítány a tady jsme jeden příslib dostali. Uvidíme příští rok. Poděkujeme za občerstvení a vyrážíme
do cíle. Každý ze zúčastněných mi dá za pravdu, že pohled ze silnice
kolem „letiště“ směrem na kopec do Ohrazeníčka, kde se šinula kolona
vozidel, působil impozantně. Ve Zborově nás čekalo o něco delší mazácké kolečko a poté konečný sraz a rozjezd k domovům. Po zaparkování se hned scházíme v hospodě. Vyčkáváme na několik opozdilců a
dostáváme česnečku na zahřátí. A nedostáváme jen my, ale dáváme i
našim věrným fanouškům a přihlížejícím. K poslechu a tanci hraje
swingové trio českobudějovického rozhlasu. Ti, kdo netančí, vesele
diskutují o dnešním krásně stráveném odpoledni a rekapitulují.
Na závěr krátká rekapitulace:
Novoroční jízdy králů 2010 se zúčastnilo 22 strojů, z toho 13 traktorů, 5 samohybů a zbytek stroje tovární výroby určené k zemědělskému
využití. Letošního ročníku se jako řidič zúčastnila i jedna žena a to paní
Zdeňka Vondrušová se svým strojem Zetor 30. Oproti loňskému ročníku přibylo 9 účastníků a to se ještě nedostavili všichni, které jsme očekávali. Účastníci si pochvalovali nejen počasí, ale i zájem a
pohostinnost přihlížejících ve všech vesnicích. A že se jich letos sešlo,
dle našich odhadů se přišlo jen do Zborova podívat možná až 80 návštěvníků.
Už teď se těšíme na příští ročník. Traktorům zdar!
Mimochodem v pondělí 4. ledna 2010 vyšel o nás článek v Českobudějovických listech pod názvem Nový rok přivítali Zborovští se samohyby a rikšou v čele.
Ing. Michal Vazač
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Plavecký bazén v ZŠ Borovany
Vzhledem k velkému zájmu o cvičení Aqua aerobiku v našem bazénu, rozšiřujeme toto cvičení o další den. Proto dochází k drobné změně
otevírací doby plavání pro veřejnost.

Od ledna 2010 bude bazén pro veřejnost otevřen:

TJ SOKOL
A MĚSTYS LEDENICE

Den

Veřejnost

Aqua aerobik

Pondělí

zavřeno

18.00 – 20.00 hod.

Úterý

17.00 – 21.00 hod.

-

Středa

17.00 – 19.00 hod.

19.00– 21.00 hod.

Čtvrtek

17.00 – 21.00 hod.

-

si Vás dovolují pozvat na

XI. SPOLEČNÝ
REPREZENTAČNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje: S.A.M.
Datum konání: 6. únor (sobota) 2010
Místo konání: sokolovna Ledenice
Začátek: 20.00 hod.
Vstupné: 150 Kč – místenkový prodej
Program:
– předtančení, standardní a latinsko-americké tance
– vystoupení roztleskávaček SHARKS Ledenice
– slosování vstupenek o hlavní cenu plesu - zlatý přívěsek!
Předprodej místenek bude zahájen
ve čtvrtek 28.1.2010 v Drogerii u Žaludů.
SKVĚLÁ TOMBOLA – KAŽDÝ VYHRÁVÁ !
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 a pracovník městyse u vás dar vyzvedne a předá
vám potvrzení o daru.
DĚKUJEME
Rezervace vstupenek pro sponzory
bude ukončena ve středu
27. 1. 2010.

Pátek

17.00 – 21.00 hod.

-

Sobota

14.00 – 18.00 hod.

-

Neděle

14.00 – 18.00 hod.

-

Vstupné do bazénu zůstává beze změn. Děti do 15 let 20,- Kč, permanentka 200,- Kč, důchodci a mládež 15 až 18 let 30,- Kč, permanentka 300,- Kč, dospělí 40,- Kč, permanentka 400,- Kč. Permanentky
jsou na 11 návštěv za cenu 10 vstupenek. V době svátků je bazén
uzavřen. Pronájem bazénu zůstává také beze změn, tzn. ve všední den
500 Kč/hod., soboty a neděle 600 Kč/hod. Další informace o plaveckém bazénu najdete i na webových stránkách naší školy www.zsborovany.cz.

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH
20. leden 2010

SMETANOVO TRIO
Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová – klavír
Jana Vonášková-Nováková – housle
Kulturní dům Trhové Sviny, středa 19.00 hod.
Koncerty jsou pořádány za finanční podpory Jihočeského kraje
Informace: ZUŠ T. Sviny, tel. 386 322 487, e-mail: zusts@quick.cz

První úspěch
ledenických šachistů
Dne 27. 12. 2009 proběhl vánoční šachový turnaj v Horní Stropnici, který organizoval šachový oddíl Hraničář z Horní
Stropnice. Tohoto turnaje se za šachový
oddíl Sokol Ledenice zúčastnili dva šachisté v dětské kategorii a dva šachisté
v kategorii dospělých. V dětské kategorii
získal Kryštof Míka 1. místo (na fotu
vpravo), Jiří Straka se umístil na 3. místě,
z dospělých získal 5. místo šachista Josef
Kohout a 6. místo šachista Josef Jindra.

KNIŽNÍ NOVINKY
Místní knihovny v Ledenicích
Sandra Brown: Alibi
Nora Roberts: Smrtící imitace,
Smrtící pravidla, Zkouška důvěry
Jeffery Deaver: Kříže u cesty
James Patterson: Sedmé nebe, Podraz

Plesová sezóna 2010
Ó 23. 1. sobota

HASIČSKÝ PLES – SDH Ledenice
sokolovna
Začátek: 20 hod., Hraje: S.A.M.
Vstupné: 100,- Kč, Bohatá tombola
Ó 23. 1. sobota

HASIČSKÝ PLES – SDH Ohrazení
v sále Zborovské Bumbálky
Začátek: 20 hod.
Hraje: ČESKÁ POHODA
Vstupné: 80,- Kč, Bohatá tombola
Ó 29. 1. pátek

FARNÍ PLES
v sále Zborovské Bumbálky
Hraje: S.A.M.
Vstupné: 80,- Kč, Bohatá tombola
Autobusová doprava
Ledenice – Zborov a zpět zajištěna

leden 2010
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
l

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví
Bílina zaplachtovanými kamiony

l

brikety pytlované

l

hnědé uhlí

l

uhlí ořech 2 - Bílina

l

brikety

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

tel.: 387 995 427, 607 100 980
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 hod. 11.30 – 16.00 hod
sobota 7.00 – 12.00 hod.
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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

AEROBIK VE ZBOROVSKÉ BUMBÁLCE
25.1.2010 od 19.15 do 20.30 hod.
S sebou dostatek pití, sportovní obuv,ručník a podložku. Cvičení je vhodné i pro začátečníky! Cena: 25.1.2010 ZDARMA, další hodiny 20 Kč.
Na setkání se těší Pavla – 607 852 461

ELEKTROINSTALACE
¿ bytových rozvodů

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ
Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786

ROUSEK

PRACOVNÍ DOBA

Tel. č. 608 761 236

Po, Pá
St
Út, Čt

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

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, P-SHINE
dle objednání v kadeřnictví

Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů

„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

¿ opravy, servis

INSTALACE
SERVIS
OPRAVY SATELITNÍ
TECHNIKY
PETR OS`CATKO BOROVANY
tel. 724 028 015
e-mail: oscatko@seznam.cz

Ü Prodej vlasové kosmetiky
– péče, styling
Ü Prodej dárkových poukázek
V den Vašeho svátku sleva 20% z ceny.
NOVOROČNÍ AKCE od 4.-18.1.2010
manikúra, P-shine za poloviční ceny

Kompletní servis
na trhu s nemovitostmi
REALITY ZA REÁLNÉ CENY
Přenechte nám starosti s prodejem své
nemovitosti.
Odhad nemovitosti zdarma.
Tel.: 774 721 319, 387 718 383
E-mail: balrea@seznam.cz
www.balrea.cz
Žižkova třída 12, 1. patro, č. dv. 129
370 00 České Budějovice

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.

