Leden 2009

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Vám všem, vážení spoluobčané, přeji co
nejšastnější vstup do roku 2009. AVám
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

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Zastupitelstva městyse Ledenice
ze dne 3.12.2008
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu Vladimíra Školky vrchního strážníka Městské policie Třeboň o činnosti městské policie na území městyse Ledenice za
období od 1.1.2008 do 27.11.2008.
 informace hlavní účetní městyse Heleny
Paulové o aktuálním stavu příjmů a výdajů
za rok 2008 a celkovém finančním hospodaření městyse Ledenice v tomto kalendářním roce.
 zápis ze zasedání kontrolního výboru ZM
ze dne 13.11.2008.
Zastupitelstvo městyse vyhlásilo
a schválilo:
 rozpočtové provizorium městyse Ledenice
do doby schválení rozpočtu městyse na rok
2009 ve znění dle přílohy.

foto – archiv městyse Ledenice

do 1. třídy
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
Zápis dětí do 1. třídy proběhne

v pátek 23. ledna 2009
od 13.00 hod. do 17.00 hod.

a v sobotu 24. ledna 2009
od 9.00 hod. do 12.00 hod.
v pavilonu školy.
Zapisují se děti, které dovrší 6 let
věku do 31. srpna 2009.
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.

Zastupitelstvo městyse schválilo:
 výroční zprávu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za
školní rok 2007/2008.
 smlouvy o finančním příspěvku na:
1. jednorázový finanční příspěvek pro
MAS Sdružení Růže Borovany ve výši
20.790,- Kč v rámci projektu „Dokončení softbalového areálu“ tj. 3 % z požadované dotace
2. jednorázový finanční příspěvek pro
MAS Sdružení Růže Borovany ve výši
14.496,- Kč v rámci projektu „Obnova
hřiště na zahradě MŠ“ tj. 3 % z požadované dotace
Finanční prostředky budou převedeny na
účet MAS Sdružení Růže za podmínek
uvedených ve smlouvách.
 odepsání nedobytných pohledávek, které
jsou účetně vedeny na podrozvahových účtech za roky 2005, 2006 a 2007 ve výši
13.611,- Kč.
 odepsání pohledávek za odvoz odpadu za
roky 2001 až 2006 ve výši 7.130,- Kč a příspěvek na školní družinu za rok 2003 ve
výši 250,- Kč dle přiloženého rozpisu.
 na základě doporučení inventarizačních komisí vyřazení majetku městyse Ledenice
(z budov radnice, údržby městyse, kulturních zařízení a místní knihovny) dle soupisu.
Zastupitelstvo městyse:
1. Bere na vědomí vyhodnocení veřejného
projednávání návrhu zadání změny č. 1

územního plánu městyse Ledenice, které
je shrnuto v tabulce v příloze č. 1 tohoto
usnesení
2. Schvaluje návrh zadání změny č. 1
územního plánu městyse Ledenice, ve
znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
dle § 6 odst. 5, písm. b) a § 47 odst. 5,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební
zákon“).
3. Ukládá starostovi městyse ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vypracování
návrhu změny č. 1 územního plánu
městyse Ledenice
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 směnu pozemků v k.ú. Ledenice s firmou
Save ENERGY s.r.o., Novohradská 368/20
České Budějovice:
2
– parc. č. 1206/28 (výměra 35 028 m )
orná půda
– parc. č. 1206/42 (výměra 3 297 m2)
orná půda
oba ve vlastnictví firmy Save ENERGY
s.r.o. za pozemek ve vlastnictví městyse Le2
denice – parc.č. 3910/1 (výměra 36 437 m )
trvalý travní porost
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 prodej pozemku parc. č. 381/3 o výměře
2
1022 m zahrada v k.ú. Ledenice za smluvní
cenu žadatelům
 prodej části pozemku parc. č. 3612/5 ostatní plocha v k.ú. Ledenice, který je v současné době zaplocen za smluvní cenu
žadatelům. Kupující zajistí vlastním nákladem vyhotovení geometrického plánu na
oddělení části pozemku.
 směnu pozemků parc. č. 3819/5 ostatní plo2
cha – komunikace o výměře 429 m za část
pozemku parc.č. 3876/8 trvalý travní porost
2
o stejné výměře 429 m ve vlastnictví městyse Ledenice. Žadatel o směnu zajistí vyhotovení geometrického plánu na oddělení
části pozemku parc. č. 3876/8.
 prodej části pozemku parc. č. 3612/5 ostatní
plocha v k.ú. Ledenice, který je v současné
2
době zaplocen za smluvní cenu 20,- Kč/m
žadatelům Kupující zajistí vlastním nákladem vyhotovení geometrického plánu na
oddělení části pozemku.
pokračování na str. 2
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTYSE LEDENICE
pokračování ze str. 1
 prodej části pozemku parc. č. 3920/236 o výměře cca 160 m2 ostatní plocha v k.ú. Lede2
nice za cenu 235,- Kč/m žadateli s tím, že
zajistí vlastním nákladem vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku 3920/236.
 prodej části pozemku parc.č. 3920/232 ostatní plocha před RD č.p. 573 v ulici 5. května za smluvní cenu žadatelce s tím, že
zajistí vlastním nákladem vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku 3920/232.
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
 zřízení věcného břemene (právo chůze) na
pozemku parc. č. 377/7 ve vlastnictví městyse Ledenice (ostatní plocha v k.ú. Ledenice) žadateli
 prodej části pozemku parc. č. 4627/7 trvalý
travní porost v k.ú. Ledenice.V platnosti zůstává usnesení zastupitelstva č. 182 ze dne
24.9.2008.
Zastupitelstvo městyse rozhodlo:
 v souladu s usnesením zastupitelstva č. 118
ze dne 20.2.2008 a geometrickým plánem č.
1097-44/2008 o finančním vyrovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků parc. č.
262/2 městyse Ledenice a parc. č. 260/6
Radka Novodvorského. Za rozdíl výměr
2
32 m uhradí Radek Novodvorský smluvní
cenu na účet městyse Ledenice.
Zastupitelstvo městyse zrušilo:
 část usnesení č. 130 bod 3, písm. b) ze dne
7.5.2008.
 platnost smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej podílů pozemku parc č. st.
524 v k.ú. Ledenice pod bytovým domem
na adrese Na Oborách č.p. 424, Ledenice po

CO VÁS ZAJÍMÁ?
Pane starosto, jaké úkoly a závěry si před
sebe staví Zastupitelstvo městyse Ledenice
pro rok 2009?
Plány a představy jsou jedna věc a reálné finanční možnosti městyse Ledenice věc druhá.
Dnes již každý ví, že žádná obec, městys
ani město v ČR se neobejde bez finančních
prostředků čerpaných z dotačních titulů.
Jak si čtenáři mohli v uplynulém roce přečíst na stránkách Ledenického zpravodaje,
byly městysu Ledenice v roce 2008 zamítnuty
dva projekty (žádosti o dotace) a to na stavbu
záložního vrtu pro pitnou vodu ve Zborově,
který má sloužit k zásobování pitnou vodou
všech osad a dále pak projekt na výstavbu nového školního pavilonu při ZŠ v Ledenicích.
Počátkem letošního roku bychom chtěli tyto
projekty aktualizovat a žádosti obnovit. Poté

vzájemné dohodě se stranami budoucími
kupními (vlastníky bytových jednotek č. 1
až 6)
Ze zasedání Rady městyse
ze dne 17. prosince 2008
Rada městyse projednala:
 cenové nabídky a rozhodla o dodavateli
stavby „Odbahnění, oprava hráze a okolního terénu požárních nádrží v Ohrazeníčku“
firmě Pavel Kochta – Zemní práce, České
Budějovice.
Rada městyse schválila:
 smlouvu o výpůjčce pozemků na farské zahradě:
2
– parc. č. 110/4 zahrada o výměře 128 m
2
– parc. č. 109/2 zahrada o výměře 3005 m
– parc. č. 106 – vodní plocha o výměře
2
233 m
– část parc. č. 105/2 ostatní plocha, která
byla geodeticky vymezena
Uvedené pozemky přenechává do bezplatného užívání městysu Ledenice Římskokatolická farnost Ledenice na dobu určitou do
31.12.2023. Další ujednání jsou uvedena ve
smlouvě.
 dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v kulturním zařízení ve Zborově s firmou VK Úklid Václav Voharčík,
Zborov na dobu určitou do 31.12.2018. Ostatní ustanovení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 25.2.2008
zůstávají beze změn.
 pronájem nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích (přízemí
budovy A) firmě LEDAX o.p.s. pro zajištění pečovatelských služeb v Ledenicích.
Podmínky pronájmu budou upřesněny v nájemní smlouvě. Rada městyse schválila

musíme počkat na konečný verdikt hodnotící
komise a teprve při kladném výsledku můžeme zmíněné stavby realizovat.
Dále se budeme snažit získat nezbytné finanční prostředky na:
– vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v osadě Zborov
– na přístavbu MŠ v Ledenicích z hlediska navýšení kapacity
– odbahnění a úpravu hráze rybníka Dolní
Hradský.
Toto jsou základní nosné projekty, které by
chtělo Zastupitelstvo městyse Ledenice v nastávajícím období realizovat.
Na první polovinu roku 2009 je dále plánováno dokončení II. etapy obtokového kanálu a
prvního úseku chodníku ke hřbitovu.
Nemalé finanční prostředky si také vyžádá
zpracování projektové dokumentace na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod
v osadách Ohrazení a Zaliny.
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pronájem na dobu určitou od 1.1.2009 do
31.12.2009 a stanovila smluvní cenu pronájmu
 pronájem nebytových prostor v Domě
s pečovatelskou službou v Ledenicích (přízemí budovy A) MUDr. Karlu Píchovi za
účelem provozu zubní ordinace v Ledenicích. Podmínky pronájmu budou upřesněny v nájemní smlouvě. Rada městyse
schválila pronájem na dobu určitou 10 let od
1.1.2009 do 31.12.2018 a stanovila smluvní
cenu pronájmu
 dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu odpadového dvora v Ledenicích s firmou Marius
Pedersen a.s. Dodatkem se mění úhrada nájemného na 1,- Kč/rok bez DPH. Ostatní
ustanovení smlouvy o nájmu odpadového
dvora v Ledenicích, která byla uzavřena
dne 3.12.1999 zůstávají beze změn.
 fixní úrokovou sazbu ve výši 4,04 % p.a. na
dobu 5 let od 1.12.2008 do 30.11.2013 na
poskytnutý úvěr na stavbu kanalizace a
ČOV v Ledenicích od České spořitelny a.s.,
Č. Budějovice.
 smlouvu o zajištění prodeje potravin prostřednictvím pojízdné prodejny v Ohrazení a
v Zalinech na rok 2009 za roční příspěvek
městyse Ledenice ve výši 11.280,- Kč za
rok s paní Evou Bartuškovou, České Budějovice.
 finanční příspěvek 300,- Kč pro Viktoru
Ondřeje ze Zalin, který navštěvuje MŠ Zvíkov. Příspěvek je určen na dárky k vánoční
besídce a bude proplacen v hotovosti
pí. Markétě Viktorové bytem Zaliny.
Rada městyse vzala na vědomí:
 vyúčtování kulturních akcí městyse Ledenice:
– Ledenický Mikuláš 5.12.2008
– Vánoční nadílka pro děti s divadelním
představením 14.12.2008

Dále se v osadách budeme snažit postupně
uspokojovat požadavky osadních výborů.
Samozřejmě, tak jako každý rok, budeme
pokračovat s opravami či výstavbou nových
místních komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení a kanalizací v dalších částech Ledenic.
V neposlední řadě musí městys Ledenice
jako správný zřizovatel základního školství
v Ledenicích myslet na nové vybavení stávajících budov školy, které si také zaslouží výměnu oken a zateplení fasády (zejména se jedná
o budovu prvního stupně ZŠ a budovu ZUŠ a
školní družiny).
Víme i o nedostatku stavebních parcel
v Ledenicích. Rádi bychom vstoupili v jednání s majiteli pozemků určených uzemním plánem k bytové výstavbě a tuto situaci s nimi
společně řešili.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor
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Ceny vodného, stočného a ceny
za svoz a likvidaci komunálního
odpadu pro rok 2009
Na svém zasedání dne 3. prosince 2008 schválilo Zastupitelstvo městyse Ledenice cenu vodného a stočného ve dvousložkové formě od
1.1.2009. (ceny jsou uvedeny bez 9% DPH)
vodné pohyblivá složka . . . . . . . . . . . . . . 30,80 Kč/m

3

stočné pohyblivá složka . . . . . . . . . . . . . . 21,38 Kč/m

3

Celkem

3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,18 Kč/m

3

Zajímá vás počasí v Ledenicích?
Aktuální hodnoty teploty, větru, srážek, tlaku a mnohé další
naleznete na stránkách
www.mojewww.cz/meteo
Meteorologická stanice je umístěna přímo v Ledenicích.

Informace občanům
V době vánočních prázdnin bylo u rybníka Lazna
nalezeno jízdní kolo. Informace na tel. č. 728 486 847.

3

vodné pevná složka za vodoměr 2,5 m /hod
. . . . . . . . . . . . . . . 552,- Kč/vodoměr/rok
3

stočné pevná složka za vodoměr 2,5 m /hod
. . . . . . . . . . . . . . . 290,- Kč/vodoměr/rok
Rada městyse dne 7.1.2009 stanovila cenu za svoz a likvidaci komunálního odpadu na území městyse Ledenice pro rok 2009.
(ceny jsou uvedeny včetně DPH)
výše úhrady za jednoho občana . . . . . . . . . . 350,- Kč/rok
za neobydlený dům . . . . . . . . . 350,- Kč/rok
za sběrnou nádobu 110 litrů . . . . 1.750,- Kč/rok
za sběrnou nádobu 240 litrů . . . . 3.500,- Kč/rok
za sběrnou nádobu 600 litrů . . . . 8.750,- Kč/rok

ŽÁDOSTI O PŮJČKY z fondu rozvoje bydlení
je možné podávat do 31. ledna 2009
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.

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň
pro městys Ledenice v roce 2008
Městská policie Třeboň vznikla v srpnu
1992 usnesením Zastupitelstva města Třeboně
a po zaškolení strážníků zahájila svou činnost
začátkem roku 1993. K dnešnímu dni má
16 zaměstnanců, z toho 11 strážníků a 5 civilních pracovníků.
Svojí činnost pro městys Ledenice zahájila
v červnu roku 2007 na základě vzájemné
smlouvy, bližší podmínky viz. uzavřená smlouva mezi městysem Ledenice a městem Třeboň.

Statistika činnosti
od 1.1.2008 do 27.11.2008
Kontroly na alkohol – 45 kontrol řidičů motorových vozidel na řízení pod vlivem alkoholu. Zjištěn jeden případ řízení pod vlivem
alkoholu (v ulici 5. května). Kontroly byly
prováděny převážně ve večerních a nočních
hodinách s častým zaměřením na příjezd od
Borovan ulicí 5. května a v Budějovické ulici ve směru od Českých Budějovic
Kontrola restaurací – 57x kontrola restaurací
na podávání alkoholu osobám mladším
18 let. Zjištěn 1 přestupek, řešeno uložením
pokuty osobě, která umožnila požití alkoholu (nejednalo se o personál restaurace).
Kontrola poutě – v době konání poutě prováděn celodenní dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností silničního provozu, ve
večerních a nočních hodinách dohled na
pořádek v okolí místa konání pouťové zábavy se zaměřením na potírání vandalismu.
Doprava
– 31x řešeno parkování na veřejné zeleni

– 36x řešeno parkování na chodníku
– 8x řešen zákaz zastavení v ulici Na Oborách, z toho jednou byla uložena pokuta
– 1x řešeno znečištění vozovky (ul. 5.
května)
– 92x řešen vrak motorového vozidla –
odstraněny v zákonném termínu
– 3x stání na přechodu pro chodce
– 2x zjištěno řízení bez oprávnění
– 1x zjištěno řízení vozidla pod vlivem
alkoholu, předáno PČR
– 1x proveden odtah vraku motorového
vozidla
Měření rychlosti vozidel – prováděno namátkově, stejně jako v roce 2007 se problematickým jeví průjezd od Borovan na České
Budějovice (nedodržování rychlosti, přechody pro chodce, kruhový objezd). V porovnání s rokem 2007 ovšem klesl počet
zjištěných případů překročení rychlosti.
V jednom případě bylo provedeno měření
v obci Zborov (během 1 hodiny zjištěno
6 přestupků překročení povolené rychlosti). Překročení rychlosti bylo zjištěno celkem v 72 případech, z toho 5x bylo sepsáno
oznámení správnímu orgánu ( překročení
rychlosti o více než 20 km/hod. v obci), ve
33 případech řešeno uložením pokuty
1000,- Kč vybrané na místě v hotovosti,
v 34 případech řešeno uložením pokuty na
místě nezaplacené ve výši 1 000,- Kč.
Trestná činnost – 7x zjištěno jednání nesoucí
znaky trestné činnosti, vesměs se jednalo
o majetkovou trestnou činnost.

Veřejný pořádek
– 13x řešen noční klid
– 16x řešena veřejná zeleň
– 6x řešeno znečištění veřejného
prostranství
– 2x řešen volně pobíhající pes
– 1x odpalování petard na veřejném
prostranství
– 1x neoprávněný zábor veřejného
prostranství
Pokuty – za uvedené období byly uloženy pokuty v celkové výši 76 100,- Kč.
Závěrem:
Výše uvedené údaje jsou pouze statistickým výčtem sledovaných událostí nezahrnující další specifickou činnost strážníků
v konkrétních případech.
V porovnání s rokem 2007 se snížil počet
zjištěných přestupků překročení rychlosti na
průtahu městysem Ledenice na trase Borovany – České Budějovice, což lze považovat za
příznivý vývoj.
Městys Ledenice nadále zatěžuje problematika s vraky motorových vozidel, které se
stále objevují. Příznivé zjištění je, že se výrazně zkrátila doba při jejich odstraňování.
Městys Ledenice je zatěžován především
přestupky proti veřejnému pořádku (noční
klid, veřejná zeleň), majetkovou trestnou činností a nekázní v dodržování dopravních předpisů. Na tuto problematiku bude zaměřena
činnost strážníků v dalším období.
Vladimír Školka
vrchní strážník Městská policie Třeboň
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INFORMACE PRO MOTORISTY
Postihy pro neplatiče povinného ručení se zpřísnily
Dnem 1. června 2008 vešla v účinnost novela zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Tato novela přináší významné změny především v oblasti provozování
vozidla bez pojištění odpovědnosti. Od 1. ledna 2009 se zásadním způsobem zpřísňují postihy pro majitele a provozovatele vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení. Počínaje tímto datem budou v souladu
s ustanovením § 24c povinni majitelé a provozovatelé za každý den,
kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České
kanceláře pojistitelů (ČKP) příspěvek ve výši 20 – 300 Kč, dle druhu
vozidla.

Výše denní sazby podle druhu vozidla
pro účely § 24c odst. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm/ 20 Kč
motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm/ 30 Kč
osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 ccm/ 50 Kč
osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 ccm/ 70 Kč
autobus/ 160 Kč
nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12000 kg
nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg
do 10000 kg / 130 Kč
7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností
nad 12000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10000 kg/ 300 Kč
8. speciální vozidlo/ 80 Kč
9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg/ 30 Kč
10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo/ 40 Kč
11. ostatní vozidla / 60 Kč
Tato novela zákona umožní ČKP na základě porovnání vozidel evidovaných v centrálním registru vozidel a pojištěných vozidel evidovaných v databázi ČKP vymáhat po vlastnících nepojištěných vozidel
pojistné za období provozování vozidla v rozporu se zákonem, a to i
soudní cestou. O získané prostředky se pak navýší zmíněný fond, čímž
mohou být sníženy příspěvky pojistitelů do tohoto fondu. Tato změna
možnosti vymáhat dlužné pojistné je spojena i s osvětovou kampaní ve
sdělovacích prostředcích.Bližší informace získáte na webové stránce
http://www.bezpojisteni.cz/.

Nové poplatky při registraci použitého vozidla
od 1. 1. 2009
Dne 20. října 2008 vyšla ve sbírce zákonů novela zákona o odpadech č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů. Zákon v ustanovení § 37e zcela nově
upravuje poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění
vybraných autovraků takto:

Odst. 3
Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 2 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla.

Odst. 4
Poplatek podle odstavce 2 platí žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních motorových vozidel na příslušném
obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli
doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně
podvozku.

Odst. 5
Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané
poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky.
Co jsou hodnoty emisí EURO.
Hodnoty emisí EURO jsou soustavy normativů Evropské unie
„EU“ pro osobní, užitková a nákladní vozidla, které stanoví, kolik emisí mohou vypouštět vozidla dané kategorie. S rostoucím číslem za
EURO množství škodlivin klesá, což má za následek, že vozidlo splňující EURO-4 současně splňuje EURO -3, -2 a -1.
Příklady vozidel, která ohledně emisí neodpovídají žádné EURO
normě (poplatek 10.000 korun) - Škoda 100, 105, 120, 130; Lada 1200,
1500; Wartburg; Trabant; Oltcit; Škoda Favorit (některá provedení).
Příklady vozidel s EURO 1 (poplatek 5.000 korun) - Škoda Favorit
(některá provedení); VW Golf I 1.3, 1.6, 1.5D; Seat Ibiza Mk. I 1.2, 1.5
motor Porsche od r. 1991; Fiat Uno, Tipo s motorem Fire a vstřikováním paliva.
Příklady vozidel s EURO 2 (poplatek 3.000 Kč) - Škoda Favorit (některá provedení); Škoda Felicia 1.3, 1.9D, 1.6 (některé pozdější mají
EURO-3); Škoda Octavia Tdi 66kW s kódem motoru AGR (vyráběná
do 07.2000) + všechny VW Golf, Bora… s týmž motorem; Škoda Octavia Tdi 81kW s kódem motoru AHF (vyráběná do 08.2001) + všechny
VW Golf, Bora… s týmž motorem; Ford Galaxy, VW Sharan turbodiesel s motory VW AFN/AVG vyráběné do 03.2001.
Nedá se stanovit, která značka, typ, motorizace a modelový rok auta odpovídá jakému emisnímu standardu. Je nutné vždy prozkoumat velký
technický průkaz osobního auta a údaje v něm nalezené, např.:
EURO - 1

EURO - 2

EURO - 3

EURO - 4 a vyšší např.

91/441/EEC

R 83 - 03 B,C

R 83 - 05 A

R 83 - 05 B (83 R II)

93/59/EEC

R 83 - 04 B,C

ES 98/69 A

ES 98/69 B

ES 94/12

ES 1999/102 A

ES 1999/102 B

ES 96/44

ES 2001/1 A

ES 2001/1 B

ES 96/69

ES 2001/100 A

ES 2001/100 B

ES 98/77

ES 2002/80 A

ES 2002/80 B

ES 2003/76 A

ES 2003/7 B

ES 2006/96 A

ES 715/2007

Odst. 1
Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je povinen zaplatit poplatek na
podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.
Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla
v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno,
platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

Odst. 2
Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot
emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši
a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene
a) nebo b).
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.

ES 2006/96 B

Jednotlivé emisní standardy charakterizuje dále rok, od kdy jsou
v platnosti.
Norma

v platnosti od

Norma

v platnosti od

EURO - 1 / EM - 1

1993

EURO - 4

2005/6

EURO - 2

1996

EURO - 5

2009

EURO - 3

2000

Jan Hohenberger, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu v Trhových Svinech
S laskavým svolením autora převzato z Trhosvinenských listů
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci lednu oslaví své jubileum:
80 let
Jaroslav Klečka ze Zalin
81 let
Marie Štěpánková ze Zalin
82 let
Karel Růžička ze Zalin
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 11. prosince 2008 proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků
do života.
Malé slavnosti se zúčastnilo pět miminek se svými rodiči, sourozenci i babičkami.
Vystoupení s dětmi ze ZUŠ Ledenice připravila pí.učitelka Jitka Dudová.
Novým občánkům byl předán drobný dárek na uvítanou, a to ručně tkaný batůžek s křestním
jménem miminka.
Batůžky vyrábějí zdravotně postižení občané v chráněné dílně Domova Svaté Anežky v Týně
nad Vltavou a městys Ledenice se rozhodl tímto způsobem činnost chráněné dílny podporovat

83 let
Marie Čížková z Ledenic
84 let
Vojtěch Tůma z Ohrazení
91 let
Karel Mejta z Ledenic

P O Z V ÁNKA
na

KONCERT ŽÁKŮ
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
středa 21.1.2009
začátek v 17.00 hod.
divadelní sál Ledenice
vstupné dobrovolné

Na fotografii zleva: Natálie Davidová z Ledenic, Magdalena Míková z Ledenic, Miloslav Chmelík z Ledenic, Radek Briš z Ledenic a Johana Šebestová z Ledenic.

Mikulášská besídka v Zalinech
Program MC Ledňáček
na leden 2009
Ó Pondělí 19. 1. od 16.30 do 18.30
Učíme se malovat zvířátka
S námi se naučí malovat každý. Pomocí
pár tahů na papíře vykouzlíme pěkná
zvířátka.
Ó Čtvrtek 22. 1. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 26. 1. od 16.30 do 18.30
Příprava na Masopust
Masopustní rej se blíží a my si musíme
nacvičit písničky a říkanky. Kdo se
bude chtít připojit k masopustnímu průvodu masek, může si přijít pro texty a
nacvičit si slova a melodii. Vítáni jsou
také ti, co hrají na nějaké hudební nástroje.
Ó Čtvrtek 29. 1. od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Do MC je vstup zdarma, příspěvek na činnost je dobrovolný. Program i herna jsou
přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let.
Navštivte také naše nové stránky:
www.mclednacek.cz

Dne 6.12. se v Zalinech konala Mikulášská besídka. Pro děti byl připraven zábavný program,
do kterého patřilo i několik her a divadelní představení. To letošní bylo „O Popelce“ a děti si
mohly opět v pohádce zahrát. Po pohádce si všichni pochutnali na buřtech z kotle a pak už přišel
Mikuláš s čertem a přivezli vozík plný překvapení. Každý přednesl básničku nebo zazpíval písničku a za to dostal od čerta balíček. Děti byly šikovné a hodné a čert si nikoho do pekla neodnesl.
Markéta Viktorová
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Z mateřské školy
Vánoce, Vánoce přicházejí …“, ale co to
povídám?
Vždyť Vánoce jsou přece už za námi! Stejně jako téměř polovina školního roku v mateřské škole, s níž jsme se vyrovnali, jak nejlépe
jsme uměli.
V září nás přišel pobavit „klaun a jeho kamarádi“ s akrobacií na vysokém kole, žonglováním, prací s lasem a obručemi. V říjnu k nám

přijelo divadlo Okýnko zahrát pohádku „Začarované písničky“ a ještě jsme si zazpívali s dvojicí Bambini v pořadu „Veselé zpívánky“.

V listopadu nám divadélko LUK zahrálo
klasickou pohádku „Budulínek“, která však
má stálou platnosti pro dnešní děti – říká jim:
„Nepouštějte si nikoho cizího moc blízko, i
když vám slibuje vše dobré, může se něco zlého stát“. Děti se pobavily i poučily. V Divadélku kouzel a soutěží se mohly některé děti stát
asistenty kouzlení nebo si zasoutěžit.
V prosinci jsme se vánočně naladili při pohádce divadla Okýnko „Zatoulaná vánoční
hvězdička“. Navštívili jsme vánoční výstavu
U Králů a nás naopak navštívil Mikuláš se
svou družinou andělů a čertů, aby nám nadělili
nějaké dobroty, ale i čertovská znamení.
Dověděli jsme se mnoho zajímavého o životě zvířátek ze Dvorce – ocelota Olivera a paviána Rózinky.
V týdnu před vánočními prázdninami děti a
p. učitelé ze ZUŠ zazpívali a zahráli na různé
hudební nástroje pěkné písničky a vánoční koledy. Poté následovala očekávaná vánoční nadílka.Zazpívali jsme si koledy u rozsvíceného
vánočního stromku, prohlédli dárky a děti se
s nimi vyfotografovaly na památku. A že bylo
letos na co koukat! Ježíšek byl opravdu štědrý
a nadělil nám velmi kvalitní a krásné hračky,
převážně ze dřeva: domečky – hospodářství
malé i velké s příslušenstvím, stáje pro koně,
velkou vláčkodráhu rybičky, puzzle, vkládací
tvary do obrázků, pexeso, ale také i hračky na
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zahradu – velká auta, kontejner, koloběžky,
tříkolky, dokonce i lyže, skákadla. No, bylo
toho nepočítaně, určitě jsem nevyjmenovala
všechno.
Ještě před vánočními prázdninami děti
z malého oddělení navštívily knihovnu, kde si
prohlížely knížky a pak pomohly paní knihovnici vyzdobit vánoční stromeček z papíru –
pastelkami vybarvily vystřižené tvary, které
poté nalepily na stromeček.
V lednu čeká předškoláky zápis do 1. třídy
základní školy, návštěva u starších kamarádů
na vyučování a nás všechny další půlrok pilné
práce.
Vše nejlepší v novém roce 2009!
za kolektiv učitelek MŠ Vlasta Plchová

AKTUÁLNĚ ZA ZBOROVA

Novoroční jízda králů ve Zborově
Je to už pár let, co několik nadšenců poprvé se svými traktory vítalo
nový rok v duchu dieslových zplodin. Letos – na Nový rok - se jízda
s mnohem větším počtem zúčastněných opravdu povedla. Nepodcenili
jsme přípravu. Už mezi svátky jsme začali plánovat a hlavně vybírat
trasu. Dobrá volba trasy je pro úspěch akce základ, všichni účastníci se
musí na trať vejít a zároveň si musí na své přijít diváci. Po dlouhém přemýšlení padnul výběr na okružní jízdu přes tři vesnice.Výjezd ze Zborova, přes les do Ohrazení, poté do Ohrazeníčka a zpět do Zborova. Při
silvestrovském večeru jsme zlanařili ještě poslední nadšence starých
traktorů a druhý den s napětím očekávali, kdo se skutečně objeví na
startu. Kolem oběda – na mrazivý Nový rok – se začala objevovat ve
vzduchu typická vůně spálené nafty. Nikdo nechtěl nechat nic náhodě
při startování v tak mrazivém počasí a u tak letitých strojů zvlášť. A tak
úderem třinácté hodiny stála na návsi před kaplí početná kolona traktorů tovární výroby. V tu dobu přijížděla i doprovodná skůtrová tříkolka
ČZ 505-175, která spolu s bugatkou Š 100 domácí výroby tvořila předvoj. Ještě poslední opozdilci a jsme asi všichni. Začínáme se rovnat.
Početný přihlížející dav pořizuje poslední fotografie a my startujeme na
první mazácké kolečko po vsi a vyrážíme směr les Jesení a do Ohrazení. Počasí přeje, je slunečno, mráz polevil a teplota se pohybuje těsně

pod nulou. Cesta v lese je zamrzlá a tak nehrozí žádné znečištění strojů.
Neuplyne ani půlhodinka a vjíždíme do Ohrazení a zase mazácké kolečko. Někteří nás už očekávali a při projíždění uznale pokyvují hlavou.
Zde jsme se také na chvilku zastavili před hospodou, aby si mohli lidé
prohlídnout stroje zblízka. A pak dál směr Ohrazeníčko. Ještě jsme se
sešikovali u autobusové zastávky pro společné foto. I tady jsme způsobili
malé pozdvižení. Auta zastavovala, lidé s úžasem hleděli na dávnou
techniku a ti, co nás nestihli v Ohrazení, nás dojeli tady. Poté nás čekalo
Ohrazeníčko. I zde jsme si neodpustili mazácké kolečko a menší zastávku. Den se chýlil ke konci, teplota klesala a
většina už necítila nohy, zamířili jsme proto
k domovu. Poslední kolečko kolem Zborova
a konečné řazení všech účastníků jízdy králů
na návsi. Poslední fota, pak rychle na polévku do hospody a začínáme rekapitulovat.
Účastníky Novoroční jízdy králů roku 2009
bylo 13 strojů se svými posádkami, z toho
6 traktorů Zetor, 3 traktory typu RS 09-02,
1 traktor Warchalowski, 1 ČZ 505-175 (rykša), 1 traktor „domácí výroba“ a 1 bugatka.
Všichni účastníci si pochvalovali, jak samotnou trasu, tak počasí. A hlavně byli velmi potěšeni zájmem přihlížejících ve všech třech
navštívených vesnicích. Už teď se těšíme na
příští ročník Novoroční jízdy králů. A doufáme, že se nám podaří přesvědčit k účasti
další nadšence staré techniky.
Ing. Michal Vazač

Mikulášská 2008
Letos jsme uspořádali již 3. rokem Mikulášskou nadílku ve Zborově, které se zúčastnilo úctyhodných cca 200 návštěvníků. Nadílka
je pořádána venku což umocňuje sváteční atmosféru. V programu vystoupil chrámový
sbor ze Ševětína, bylo loutkové divadlo o narození Ježíška, vystoupil kejklíř Slávek se
svojí ohnivou show a celou akci ukončil ohňostroj. Akce sklidila velký ohlas. Rádi bychom
poděkovali všem sponzorů, kteří se podíleli na
finančním zajištění akce tj. městysu Ledenice,
Pivovaru Staropramen, firmě ALTER, SDH
Zborov a rodinám Sedláků, Juhasů a Vazačů
ze Zborova. Těšíme se na Vaši návštěvu zase
příští rok 4.12.2009.
Voharčíkovi
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(pokračování ze str. 6)

Vánoční besídka ve Zborově
Stalo se již tradicí, že i u nás ve Zborově bývá vánoční besídka, kterou si připravují naše děti pro důchodce a nejen pro ně. Zváni byli rovněž všichni, kteří si chtěli v předvánočním čase poslechnout koledy a
užít příjemné odpoledne. S dětmi jsme nacvičili velice hezké pásmo
písní a koled v doprovodu p.Vojty Trnky z Českého rozhlasu, který doprovázel děti na klávesy. Zpívaly a recitovaly všechny věkové kategorie, od těch 3letých po školáky, což nejednu babičku dojalo. Svůj um i
píli předvedly ve hře na hudební nástroje. Děti hrály na klávesy a na flétničky a vysloužily si zasloužený potlesk, vždyť některé z nich trénují sotva 4. měsíce a přesto skladby zněly bezchybně. Dalším bonbónkem bylo
taneční vystoupení věkové kategorie 2,5 až 9 let s večerníčkovou skladbou i s nutnými kostýmky, v nichž děti vypadaly naprosto úžasně. Nakonec pak starší, školou povinná děvčata, ukončila dnešní vystoupení
našich dětí velmi povedenou taneční sestavou s prvky aerobiku. Podívaná určitě stála za to a po dlouhém potlesku dětičky rozdaly všem přítomným vlastnoručně vyrobená přáníčka, dřevěné obrázky potištěné
ubrouskovou metodou s vánoční tématikou a žádná z maminek a babiček neodešla bez milého dárečku.Tímto však program nekončil.K poslechu a tanci dále hrál p.V. Trnka a na stolech nechybělo pohoštění
v podobě vánočního pečiva, vínka, kafíčka či čaje a to vše zdarma. Dětičky měly občerstvení též zdarma a nakonec dostaly velkou sladkou
odměnu v podobě velkých marcipánů od p. Václava Bumby. Nutno podotknout, že díky všem našim stálým i novým sponzorům by tato akcička nemohla proběhnout. Navíc letos poprvé v nově zrekonstruovaných

tanečních sálech zdejší hospůdky, kde vše vypadá naprosto dokonale a
s vánoční výzdobou to prostě nemělo chybu. Musím tedy poděkovat
všem, co pomohli. Městysu Ledenice, hasičům Zborov, Svazu žen
Zborov, rodině Voharčíků, Václavu Bumbovi, rodinám Vazačů, Juhasů, Sedláků, sl. Janečkové, p.V. Trnkovi a všem, co odhazovali padesátníky do kasičky v prodejně ve Zborově. Děkujeme a spolu s dětmi se
budeme těšit na další naše společné setkání, kde si pro vás rádi opět
něco připravíme. Nakonec přejeme všem štěstí, zdraví, pohodu a ať se
nový rok 2009 stane rokem splněných přání.
I. Vazačová

Hospoda – rekonstrukce
Od 1.3.2008 nový nájemce
Započata rekonstrukce interiéru výčepu
včetně kompletního úklidu objektu
– nové omítky, výmalba
– výčepní pult
– dřevěné obklady stěn
– palubkový obklad vzduchotechniky
– výměna bojleru v kuchyni
– oprava a nátěry všech oken
– instalace satelitu a plazmové televize
128cm
28.3.2008 zahájen provoz
Duben, květen 2008 rekonstrukce interiéru
malého sálu
– výměna vstupních dveří a dveří mezi lokálem a malým sálem
– instalace klimatizace
– broušení a lakování podlahy
Říjen, listopad 2008 rekonstrukce interiéru
velkého sálu
– nové omítky, štuky výmalba

– nová osvětlovací tělesa
– zateplení, izolace a dřevěné obložení
stropu
– obložky stěn koberci
– nové pojízdné pódium, které lze posouvat dle provozních potřeb
– rekonstrukce šatny, která je vybavena
stojany na kabáty, pultem a stěnou na
umístění tomboly při plesech
Rekonstrukce byla zajištěna městysem Ledenice a nájemcem p.Voharčíkem
V současné době je pohodlná kapacita
nové Zborovské Bumbálky 200 osob.
Nové prostory se těší zájmu místných i
přespolních obyvatel a v letošní plesové sezóně bude pořádáno 5 plesů tak jako v ledenické
sokolovně. Těšíme se že zavítáte zhlédnout a
ohodnotit provedenou rekonstrukci .
Seznam akcí aktuálně na www.zborovskabumbalka.estranky.cz.
Voharčíkovi

Místní knihovna v Ledenicích nabízí
svým čtenářům literární novinky
Andrej Štiavnický: Sbohem, čachtická paní
Nicole Jordan: Sametové objetí
James Patterson: Šestý cíl
Nora Roberts: V pravou chvíli
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Plesová sezóna 2009
TJ SOKOL
A MĚSTYS LEDENICE
si Vás dovolují pozvat na

v Ledenicích a osadách
Ó 17. 1. sobota

HASIČSKÝ PLES – SDH Ledenice
sokolovna
začátek 20 hod., hraje: S.A.M., vstupné: 80,- Kč, bohatá tombola
Ó 6. 2. pátek

FARNÍ PLES – sál U Králů

X. SPOLEČNÝ
REPREZENTAČNÍ PLES

začátek 19 hod., hraje: S.A.M., vstupné: 80,- Kč, bohatá tombola
Ó 14. 2. sobota

K tanci a poslechu hraje: MONIKA

Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická VITORAZ
sokolovna, začátek 20 hod., hraje S.A.M.
vstupné masky 40,- Kč, ostatní 80,- Kč, bohatá tombola
Ó 7. 3. sobota

Datum konání: 31. leden (sobota) 2009
Místo konání: sokolovna Ledenice

Maškarní ples

SPORTOVNÍ PLES – TJ Slavoj a TJ Sokol
sokolovna

Začátek: 20.00 hod.
Vstupné: 150 Kč – místenkový prodej
Program:
– předtančení Taneční studio Danceline v Č.Budějovicích
(Addams Family + Titanic)
– vystoupení roztleskávaček SHARKS Ledenice
– slosování vstupenek o hlavní cenu plesu - zlatý přívěsek!
Předprodej místenek
bude zahájen ve čtvrtek 22.ledna 2009 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 21. ledna 2009

ČESKÁ POŠTA, s.p.

PLESY V OSADÁCH
Ó 17. 1. sobota

HASIČSKÝ PLES – SDH Ohrazení
– kulturní sál Zborov
začátek 20 hod., hraje Česká pohoda, vstupné 80,- Kč, bohatá tombola
Ó 31. 1. sobota

SPORTOVNÍ PLES – TJ SOKOL
Zborov – kulturní sál Zborov
začátek 20 hod., hraje S.A.M.
vstupné 70,- Kč, velmi bohatá tombola
Ó 21. 2. sobota
Živnostenský ples Zaliny
– kulturní zařízení Zaliny
začátek 20 hod., hraje MONIKA, vstupné 100,- Kč, bohatá tombola
Ó 21. 2. sobota

HASIČSKÝ Maškarní ples
– SDH Ohrazeníčko – kulturní sál Zborov
začátek 20 hod., hraje Česká pohoda
vstupné masky 40,- Kč, ostatní 80,- Kč, bohatá tombola
Ó 14. 03. sobota

1. BÁL ZBOROVSKÉ BUMBÁLKY
– kulturní sál Zborov
začátek 20 hod., hraje Johny Band Písek, vstupné 60,- Kč,
bohatá tombola, barmanské show a půlnoční překvapení

– pošta Ledenice oznamuje:
Od 1.10. 2008 došlo k úpravě hodin pro veřejnost:
PO, ÚT, ČT, PÁ
8.00 – 10.30 13.30 – 16.00
ST
8.00 – 10.30 13.30 – 17.00
Vedoucí pošty – Magdalena Dvořáková, tel. č. 387 995 247

Sdružené lesy Ledenice a Borovany nabízí VÝKUP LESA včetně
pozemků přednostně od členů občanského sdružení v areálu, kde
sdružení provádí služby pro vlastníky lesů. Cena bude stanovena
dohodou. Zájemci se mohou přihlásit na mobil 602 861 115.

Kožešnice Jana Klečková nabízí

ŠITÍ A OPRAVY

KOŽEŠINOVÝCH VÝROBKŮ
Adresa: Zborov 17, 370 06 České Budějovice
Telefon: 607 933 868

Informace pro sportovce
V době plesové sezony bude úklid sokolovny po plesu proveden
vždy do 16 hodin následujícího dne.
Po 16 hodině je možné opět využívat sokolovnu pro sport.

POZVÁNKA
NA

Zimní turnaj
ve stolním tenise – ZALINY
sobota 7. února 2009
kulturní zařízení Zaliny
přihlášky od 9 do 10 hod. na místě, startovné 50,- Kč
bližší informace na tel.č. : 605 770 566

leden 2009
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MANDA
LEDENICE
prodej všech druhů písků a drtí,
možno i s dopravou
NOVINKA PRO VŠECHNY NAŠE ZÁKAZNÍKY
Od 1. června též v provozu vozidlo s dopravním
pásem. Složení uhlí přímo na vámi určené místo.

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
· kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných

pánví BÍLINA – LEDVICE do Ledenic
zaplachtovanými kamiony
· hnědé uhlí
· brikety
· rozvoz uhlí zdarma

Rozvoz uhlí zdarma dle Vašich
požadavků našimi auty

Nabízíme:
uhlí hnědé, černé,
brikety, koks
Pásovým dopravníkem Vám uhlí složíme
přímo do sklepa
Nedřete se zbytečně, nechte těžkou
práci se skládáním uhlí na nás.
Rychle, čistě a bez námahy.

NOVĚ PRODEJ PÍSKU
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7.00 – 11.00 11.30 – 16.00 hod.
sobotní prodej a rozvoz 7.00 – 12.00 hod.
Manda Antonín, Ledenice 515, PSČ 373 11
tel.: 387 995 427, 607 100 980

Na Vaše objednávky se těšíme na telefonu:
387 981 235
720 422 144
Objednávky a rozvozy uhlí
Po – Pá 7.00 – 15.00 hod.
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Milan
GABRIŠKA

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

Elektroinstalační
a sádrokartonářské
práce

ROUSEK
Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786

F. Sládka 340, 373 11 Ledenie

PRACOVNÍ DOBA

( 723 598 058

¦ kompletní elektroinstalace rod. domů
a budov, hromosvody, ESZ, revize,
montáž satelitních kompletů
¦ montáž sádrokartonových systémů,
půdní vestavby, příčky,
podhledy, předsazené
stěny

Po
Út
St
t
Pá
So

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.
dle objednání

Tel. č. 608 761 236
Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů.
„MĚNÍME TVÁŘ
VAŠEHO DOMOVA“

OD ÚNORA NOVÁ SLUŽBA

PEDIKÚRA – MANIKÚRA

w w w . l e d e n i c e . c z

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

Montáž, servis a nastavení
antén, satelitů a set-top-boxů
Josef NOVÁČEK
5. května 323, 373 11 Ledenice
Telefon: 603 244 013
e-mail: j.novacek@volny.cz

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice

V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
Informace a objednávky: mob. 606 742 040

Ledenický zpravodaj vydává městys Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům městyse Ledenice, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na ÚM Ledenice v úředních hodinách a v Místní knihovně. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová.
Náklad 950 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

