Březen 2009

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 4. února 2009
Rada městyse vzala na vědomí:
 rozšířené stanovisko Úřadu regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad k věcnému
hodnocení projektů 3. výzvy ROP NUTS II.
Jihozápad týkající se plánované výstavby
nového školního pavilonu.
Rada městyse schválila:
 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
městyse Ledenice pro rok 2009 na základě
29 podaných žádostí spolků a organizací
v celkové výši 356.200,- Kč dle přílohy zápisu. Finanční prostředky budou poskytnuty v souladu s platnými zásadami pro
poskytování příspěvků z rozpočtu městyse
Ledenice na základě písemných smluv
s jednotlivými žadateli.
Sněhová nadílka o jarních prázdninách zláka-  cenovou nabídku č. 2 od 1.JVS a.s. na zprala ke hraní nejen děti, ale i dospělé. Obřího
cování projektové dokumentace včetně zasněhuláka před svým domem postavili Irena
jištění inženýrských činností pro vydání
Kleinová s tatínkem Milanem Kleinem.
stavebního povolení na stavbu „Borovany,
úpravna vody – úpravy technologické linky“ v celkové výši 772.310,- Kč vč. DPH.
Sdružené lesy
Městys Ledenice se na této investici bude
podílet 25% z celkové částky a město BoroLedenice a Borovany
vany uhradí podíl 75%. Podíly jsou stanoveny s ohledem na společný majetek města
POZVÁNKA
Borovany a městyse Ledenice.
na výroční členskou schůzi sdružení,
která se bude konat
Z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 18.2.2009
v pátek 20. 3. 2009 v Ledenicích
v sále U Králů od 18.00 hodin.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodařeIng. Jan Jiráček
ní městyse Ledenice za rok 2008 od Krajského úřadu oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí ze dne 11.2.2009.
 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí, že
zjištěné chyby a nedostatky dle výše uvedené zprávy nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písm. c), § 10 odst. 3 písm.
b). zákona č. 420/2004 Sb., byly napraveny
v r. 2008 a nedostatek zjištěný při dílčím
přezkoumání hospodaření v srpnu 2008 se
nedal již odstranit v daném termínu.
 zprávu Policie ČR obvodní oddělení Lišov
o stavu veřejného pořádku a informace o
bezpečnostní situaci v obvodu městyse Ledenice za rok 2008.
Koncem února bylo zahájeno odbahnění rybní-  písemné odstoupení pana Jiřího Homera od
ka Punčocha v k.ú. Zaliny.
žádosti o koupi pozemku parc. č. 281/3

v k.ú. Ledenice a zároveň zrušilo usnesení
č. 203 ze dne 3.12.2008
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 záměr prodeje bytů v bytovém domě Na
Oborách č.p. 440, Ledenice a za tímto účelem ukládá starostovi:
1. Zajistit vyhotovení znaleckého posudku
soudním znalcem s přihlédnutím k současným tržním cenám a potřebě investic
do oprav domu.
2. Zajistit u Advokátní kanceláře JUDr.
Hrubého vypracování „Prohlášení vlastníka“ tj. rozdělení bytových jednotek
domu.
3. Vhodným způsobem projednat se současnými nájemci bytů záměr městyse,
týkající se převodu bytových jednotek
do osobního vlastnictví.
 výsledek hospodaření ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za rok 2008 s tím, že náklady a výnosy
byly vyrovnané ve výši 14.980.926,19 Kč.
 schodkový rozpočet městyse Ledenice na
rok 2009:
Příjmy ve výši . . . . . . 40.110.384,- Kč
Výdaje ve výši . . . . . 49.930.092,- Kč
Rozdíl ve výši . . . . . . 9.819.708,- Kč
je kryt finančním přebytkem z roku 2008.
 rozpočet sociálního fondu úřadu městyse na
rok 2009 ve výši 185.573,- Kč.
 půjčky z fondu rozvoje bydlení (dále jen
FRB) v roce 2009 žadatelům: H. Cajkářové,
J. Rackové, St. Bláhovi.
R. Svobodovi nebyla půjčka přidělena z důvodu, že žadatel v současné době čerpá půjčku z FRB z roku 2007.
Půjčky budou poskytnuty na základě
písemných smluv s tím, že žadatelé jsou povinni před uzavřením smlouvy předložit
poskytovateli půjčky městysi Ledenice požadované doklady.
Na účtu FRB je pro rok 2009 k dispozici
300.000,- Kč.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území městyse,
včetně systému nakládání se stavebním
odpadem s účinností od 10.3.2009, kterou
se zrušuje vyhláška č. 1/98 o nakládání
s odpadem.
pokračování na str. 2
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ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy
v Ledenicích
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích
pro školní rok 2009 – 2010 proběhne ve
dnech
31. března – 2. dubna 2009
vždy od 14.30 do 16.00 hod. v budově MŠ
Ledenice.
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte.
K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které
byly u zápisu už loňský rok a nebyly přijaty
k předškolnímu vzdělávání.
Vyzvednutí rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se bude vydávat ve
dnech 4. – 6. května 2009 vždy od 15.45 do
16.30 hod. v budově MŠ Ledenice.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ledenice
1. Volná kapacita MŠ
2. Děti předškolní a děti s odkladem školní docházky
3. Děti přihlášené na celodenní docházku
4. Děti s nástupem 1. září
5. Trvalé bydliště zákonných zástupců
dětí v Ledenicích
6. Sourozenci již umístěných dětí zaměstnaných zákonných zástupců dítěte
7. Zaměstnanost zákonných zástupců dítěte
8. Děti, které dovršily věku 4 let
9. Dosažení 3 let věku dítěte k 1. září
10. Děti, které přišly k zápisu a žádost
o přijetí byla podána v řádném termínu
11. Děti, které jsou přihlášeny k celodenní
docházce a jejichž matka je na mateřské dovolené s dalším dítětem
12. Opakované žádosti o umístění dětí,
které nebyly přijaty v loňském školním
roce
13. Děti pracujících samoživitelů
14. Děti, které mají podánu žádost pouze
v naší MŠ
15. Ostatní děti zaměstnaných zákonných
zástupců
16. Děti na 4 hodiny denně, které dovrší
4 let věku během školního roku
17. Ostatní děti
Podmínky docházky do MŠ Ledenice
1. Platit pravidelně předepsanou úplatu
2. Dbát na pravidelnost docházky
3. V případě delší nedocházky dítěte do
MŠ z jiných důvodů než zdravotních
bude s rodiči jednáno o ukončení docházky dítěte a jeho vyřazení z evidence
Uzavření MŠ Ledenice o hlavních
prázdninách
Termín uzavření MŠ Ledenice bude tentokrát naplánován až podle výsledků jednání
o nástavbě budovy MŠ.
Hana Fyrbachová,
vedoucí MŠ Ledenice
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pokračování ze str. 1
 odepsání nedobytné pohledávky ve výši
200.000,- Kč proti povinnému IDEAAL
CK s.r.o. České Budějovice na základě vyrozumění Exekutorského úřadu v Č. Budějovicích o výsledku exekuce č.j. 105 EX
313/08-10, který je přílohou zápisu č. 14.
 převod hasičské stříkačky PPS 12 R (pořízené v roce 1976) z majetku městyse Ledenice formou daru Sboru dobrovolných
hasičů v Ohrazení na základě darovací
smlouvy. V roce 2008 byla tato hasičská
stříkačka repasovaná pro účely hasičského
sportu z finančních prostředků SDH Ohrazení.
 vybavení stávajícího pracoviště Czech
POINT pro potřeby Úřadu městyse Ledenice s podmínkou získání dotace z Ministerstva vnitra ČR v maximálním limitu
způsobilých nákladů projektu 68.540,- Kč a
zároveň schválilo podmínky Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na vybavení stávajícího
pracoviště Czech POINT na Úřadě městyse
Ledenice.
Zastupitelstvo městyse schválilo
 výkup domu č.p. 74 včetně pozemků
v k.ú. Ledenice od manželů B. a J. Vláškových za cenu určenou znaleckým posudkem
č. 4325-003/09. Zastupitelstvo městyse
schválilo výkup výše uvedených nemovitostí z důvodu přístupu k hrázi rybníka „Lazna“
za účelem údržby hráze a za účelem vytvoření plochy pro rekreaci a sport v souladu
s územním plánem městyse Ledenice, s tím,
že budovy budou určeny k demolici.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 žádost p. J. Toncara o prodej pozemků
v k.ú. Ledenice za účelem výstavby rodinného domu:

parc. č. 121/2 (533 m ) ostatní plocha
– ostatní komunikace
2
parc. č. 1222 (303 m ) ostatní plocha
– ostatní komunikace
2
parc. č. 1190 (3952 m ) trvalý travní porost
Zastupitelstvo pověřuje starostu městyse
zajistit odborné posouzení žádosti o prodej
výše uvedených pozemků za účelem výstavby rodinného domu odborem životního
prostředí Magistrátu města Č. Budějovice
z hlediska ochrany a zachování biokoridoru,
který se nachází na pozemku parc. č. 1190.
Část pozemku parc. č. 1190 je platným
územním plánem určena k zástavbě.
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 prodej částí pozemků v k.ú. Ledenice:
část parc. č. 3920/229 ostatní plocha (cca
2
209 m ) za smluvní cenu
část parc. č. 3920/236 lesní pozemek (cca
2
142 m ) za smluvní cenu + poplatek za vynětí lesního pozemku. Podmínkou prodeje
je zapsání věcného břemene pro vedení a
údržbu kanalizačního řadu pro městys Ledenice. Kupující zajistí vlastním nákladem
zhotovení geometrického plánu na oddělení
částí výše uvedených pozemků. Prodávající
zajistí před podpisem kupní smlouvy vynětí
části lesního pozemku parc. č. 3920/236.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 žádost místní organizace Českého rybářského svazu Ledenice o prodej pozemků
v k.ú. Ledenice:
2
parc.č. 160/8 (24 m ) zahrada
2
parc. č. 163 (288 m ) trvalý travní porost
2
a část pozemku parc.č. 4670 (cca 200 m )
ostatní plocha za účelem vybudování rybochovného zařízení.
Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním
s MO ČRS za účelem dohody o podmínkách pronájmu výše uvedených pozemků.

POČET OBYVATEL k 31.12.2008
Obec
Část obce

počet

muži

Ledenice
1865
Růžov
7
Zborov
186
Ohrazení
110
Ohrazeníčko
60
Zaliny
103

941
5
89
61
31
55

924
2
97
49
29
48

1182

1149

CELKEM

2331

ženy přistěhovalí

vystěhovalí

narození

zemřelí

64
0
10
4
0
3

28
0
1
0
1
0

16
0
1
3
0
1

18
0
3
0
0
4
cizí 1

81
muži 38
ženy 43

30
14
16

21
11
10

26
13
13

Počet uzavřených sňatků občanů z Ledenic a přilehlých osad v roce 2008 bylo celkem 15,
z toho 6 jich bylo uzavřeno v Ledenicích.
Jana Havlová, matrikářka
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10 let mikroregionu Sdružení Růže
Vzniku Sdružení Růže – jako sdružení obcí
a právnických osob – předcházela řada společných akcí následných členů sdružení, tedy
obcí regionu, které se účelově spojovaly pro
jednotlivé cíle.
Největším počinem byl společný postup
k vytvoření skládky Růžov, kterým se podařilo získat a spolu s vlastními příspěvky shromáždit investiční kapitál ve výši 25 milionů
korun. Oficiálnímu ustavení sdružení předcházela také příprava a realizace společných
projektů POV. V roce 1998 to byl „Integrovaný projekt rozvoje turistiky v příhraničním regionu“, jehož hlavním výstupem bylo vydání
brožury „Kraj trojí tváře“ – turistické publikace s mapkou. Dalším společným dílem byla
videokazeta „S Budvarkou na Novohradsko“
a projekt „Dosídlení venkova v příhraničním
mikroregionu“. Těsně před vznikem sdružení
byla 18.2.1999 v St. Martinu podepsána „Partnerská dohoda“ mezi pěti našimi zakládajícími obcemi a šesti obcemi sousedního Horního
Waldviertelu v Rakousku, se kterými spolupracujeme dodnes.
K vlastnímu ustavení „Sdružení Růže“ došlo na valné hromadě 13.4.1999 v N. Hradech,
kde starostové dvanácti obcí podepsali zakládací listinu, zvolili pětičlennou radu sdružení a
schválili stanovy. Důležitým úkolem bylo vy-

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci březnu oslaví své jubileum:
70 let
Marie Uhlířová z Ledenic
75 let
František Drobil z Ledenic
Jaroslav Čouza z Ledenic
Rudolf Cajkář z Ledenic
Jaroslava Berková z Ledenic
80 let
Josef Herda z Ledenic
83 let
Vojtěch Hronek z Ohrazení
86 let
Josef Kesl z Ledenic
87 let
Konopová Růžena ze Zalin
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Václavem Sýkorou z Ledenic,

zemřel dne 2. února 2009
ve věku nedožitých 74 let.
t s paní Růženou Mejtovou z Ledenic,

zemřela dne 13. února 2009
ve věku nedožitých 86 let.

pracování základních koncepčních rozvojových dokumentů. Rozvojová strategie a Dopravní studie mikroregionu byly pořízeny
v rámci integrovaného projektu POV. Z každoročně opakovaného projektu „Konzultační,
poradenské a informační služby v MR“ je zajišťován provoz kanceláře a služeb členům
sdružení. V rámci dalších společných projektů
„Společně za důstojná místa posledního odpočinku“ v letech 1999 a 2000 se uskutečnila
oprava dvanácti zdevastovaných hřbitovů
v pohraničních obcích. Mimořádně náročným
projektem v POV – Sapard nazvaným „Příroda
a ovzduší nezná hranic“ byla strategie plynofikace obcí dálkovým plynovodem a plošná plynofikace obcí T. Sviny – Rejta, Žár, N.Hrady,
H. Stropnice – komplikovaně financovaná dotacemi SFŽP.
V roce 2000 vedle pokračování předešlých
projektů přibyl projekt “Obnova návesních
kaplí“ (8 kaplí) a byly podány tři projekty obcí
podpořené z POV – Sapard a tři z Phare CBC.
V roce 2001 bylo podáno 5 projektů do POV +
Phare v hodnotě 3 miliony korun, z nichž bylo
např. v projektu „Budování informačního systému MR“ zajištěno vybavení informačních
center a obecních úřadů počítači a technikou,
programy VISMO a pod.., jedním projektem
byly podpořeny sociální služby Borůvky
v Borovanech a dalším projektem pokračování oprav pěti hřbitovů. Z malých projektů
Phare bylo dotováno setkávání starostů s rakouskými kolegy a vyznačení cyklotrasy ČB –
N. Hrady – Rakousko. Byla zhotovena videokazeta „Dobrý den, sousedé“ jako pozvánka
do našich i rakouských partnerských obcí.
Kromě toho se obce mikroregionu podílely
na nákupu sanity pro rychlou záchrannou
službu v T. Svinech, na dopravní obslužnosti
obcí a pravidelně začaly s každoroční podporou sociálních služeb v regionu a Kruhu přátel hudby v T. Svinech. V dalším roce kromě
pokračování předešlých projektů podpořilo
sdružení řadu vlastních projektů obcí v Sapardu, zajistilo smlouvu na poradce pro vnitřní
kontrolu v obcích a podpořilo propagační
sportovní akci „Jízda pro Růži“.
V roce 2003 byl podán první společný projekt POV + Leader „Zkulturněním krajiny si
vyrobíme štěpky“. S dotací ¾ miliónu jsme za
spoluúčasti všech obcí pořídili štěpkovač a
traktor v hodnotě 1.048000 Kč a zavedli službu štěpkování pro členy za režijní náklady.
V rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu
v MR byly vydány skládanky, pexesa a velké
pohlednice. Příspěvek na sociální služby jsme
vedle Borůvky poskytli i Domečku v Trhových Svinech a dohodli jsme dofinancování
schodku LSPP, které praktikujeme každoročně. V té době zrála rozhodnutí o vytvoření
Přeshraničního impulsního centra k podpoře
kontaktů se sousedním regionem Rakouska,
vytvoření Místní akční skupiny jako subjektu,
který podpoří kooperaci v regionu a prostřednictvím programu LEADER získá finance na
realizaci své strategie. K založení Místní akční
skupiny Sdružení Růže došlo 29.1.2004 a od

počátku roku začalo pracovat Přeshraniční impulsní centrum, které v prvém roce připravilo
oslavy vstupu do EU a dalších dvacet přeshraničních akcí.
V roce 2004 pokračoval náš projekt POV
+ Leader: „Životodárné dědictví“, a členové
sdružení už také čerpali z pětimilionového
projektu LEADER ČR „Cesta 5 K“, který podala MAS SR. Impulsní centrum prostřednictvím zapojení do projektu sítí JčSN získalo
mimo jiné i osobní auto, PC a další vybavení
pro potřeby sdružení. Bylo započato s realizací projektu „Třídění odpadů v mikroregionech
SR a Vitorazska“ podpořeného z programu
Phare, který v dalších letech umožnil pořídit
kontejnery na třídění odpadu v obcích a svozové auto v celkové hodnotě devíti miliónů
korun. Trvalým ziskem tohoto projektu je
skutečnost, že zapojené obce zajišťují třídění
odpadu i v dalších letech za náklady ve výši
10 Kč/1 občana za rok. Bylo pořízeno dvojjazyčné pexeso se záběry členských a partnerských rakouských obcí a ve spolupráci
s Novohradskou občanskou společností katalog „Nevyužívané budovy v MR“. V roce 2006
pokračovaly projekty z minulých let (IpC, odpady, konzultační služby, Jízda pro Růži ad.)
a přibyl nový přeshraniční dvouletý cyklus
vzájemných utkání: „Dětský fotbal“. Zahájili
jsme práce na aktualizaci „Rozvojové strategie MR“.
V roce 2007 obohatil paletu akcí malý
přeshraniční projekt „Společně na kolech“ a
integrovaný projekt mikroregionu v POV
„Oprava drobných sakrálních staveb v obcích“, který pokračoval i v roce 2008 . V něm
bylo opraveno osm kaplí, jedna socha, a pětadvacet křížů či pomníků. Projekt pokračuje i
v roce 2009 s rozpočtem 2 miliónů a vyžádanou dotací 1 milión pro cca 20 sakrálních objektů v 7 obcích.
Mikroregion Sdružení Růže se z dvanácti
zakladatelských obcí rozrostl za deset let na
23 obcí s 26.397 obyvateli a o další členy –
právnické osoby – Klášter Božího Milosrdenství v N. Hradech, Novohradskou občanskou
společnost, ROSA Č.B. a Sdružené lesy Ledenice a Borovany. V průběhu desetiletí podalo
Sdružení Růže přes 60 projektů v hodnotě cca
60 miliónů se ziskem přes 34 miliónů dotací.
Přitom byl pořízen dlouhodobý majetek značné hodnoty – svozové auto, kontejnery na tříděný odpad, osobní auto, traktor, štěpkovač,
velkokapacitní stan, počítačová technika,
ozvučovací technika a zařízení pro simultánní
tlumočení i další vybavení, které efektivně
slouží k naplňování cílů sdružení. Všech těchto výsledků mohlo být dosaženo díky trvalé
ochotě ke spolupráci všech členů a díky nasazení zejména některých našich kolegů.
Podrobnější informace o činnosti Sdružení Růže v jednotlivých letech můžete získat
z výročních zpráv a zápisů z jednání orgánů
sdružení na našich webových stránkách
www.sdruzeniruze.cz.
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Postně velikonoční přemítání
Proč postně velikonoční? Protože jedno
bez druhého se neobejde.
O čem je ta Veliká noc?
Co si připomínáme ?
Co se dnes odehrává?
O čem ten půst a Velikonoce vlastně
jsou? Snad hubnutí, jaro, úklid, pomlázka, barvení vajec, volné dny,
dobré jídlo, pití?
Základním tématem Velikonoc je smrt a
vzkříšení!
Ale to jsou příliš těžká témata. O smrti nechceme raději ani slyšet a vzkříšení je něco tak
nepředstavitelného, že buď ho nevezmeme vůbec vážně, anebo si to převedeme na reinkarnaci (převtělení), to je něco, co si alespoň
lidský rozum dovede představit.
Je cílem mého života jen hřbitov nebo krematorium? To by bylo ale zajímavé vědět! Nechci se přece propadnout jen do propasti
temna, nechci jít někam do neznáma. Člověk
chce znát pravdu a mít jistotu! Ale je vůbec
možné znát pravdu o tajemství smrti a o tom,
co po ní následuje? Smrt si přece nemohu vyzkoušet. Kdo mi tedy může říct pravdu o smrti

a o tom, co je po ní? Kdo mi může ukázat, co
mě čeká na druhém břehu, na břehu věčnosti?
Je nesporné, že jen ten, kdo osobně poznal
tajemství smrti a byl ve věčnosti, nám může
říct pravdu.
Kdo byl na druhém břehu a pak k nám
přišel.
Kdo sám smrtí procházel a po smrti se
k nám vrátil.
Je někdo takový?
Je dobré ho slyšet a poznat, dovědět se o tajemství smrti dřív, než budu umírat, a o tajemství věčnosti dřív, než do ní vstoupím. K tomu
je postní doba, je to čas, který nabízí, abych se
setkal sám se sebou, jaký jsem, hledal smysl
života, pohlédl na to, jak žiji a zda je to tak
dobře, zahlédl stopy Boží existence v mém životě…..
Někteří lidé mě udivují. Počínají si nelogicky. Pozemskou budoucnost - těch pár desítek let – si důkladně zajišťují, ale věčnou
budoucnost lhostejně odkládají stranou jako
něco bezvýznamného. Možná proto, že nestojí
balík peněz anebo si na ni není třeba vzít úvěr.
On nám ji dává „zadarmo“, i když ho to stálo
vlastní život. Vědět tak, co mě čeká, může mi

to někdo říct? Jediný, kdo mluví se
stoprocentní jistotou o smrti i o tom, co po ní
následuje, je Ježíš Kristus:
“Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé
slovo a věří tomu, který mě poslal, má život
věčný. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve
mne, i kdyby umřel, bude žít.” (Bible, Janovo
evangelium 5,24 a 11,25).
O této Veliké noci přicházejí dospělí lidé,
aby se dali pokřtít, aby se nechali ponořit do
smrti a vzkříšení Ježíše Krista. I o letošních
Velikonocích bude pokřtěn dospělý.
Poznání a přijetí této dobré zprávy v letošním postu a pokoj a radost o Velikonocích
všem přeje jáhen Pavel Poláček
Velikonoční bohoslužby
v ledenickém kostele:
Zelený čtvrtek (9.4.) . . . . . . . . . 18.00
Velký pátek (10.4.)
Křížová cesta . . . . . . . . . 17.15
obřady . . . . . . . . . . . . 18.00
Sobota (11.4.): Vigilie vzkříšení . . . 19.30
Neděle (12.4.): Boží hod velikonoční . 8.30
Pondělí velikonoční (13.4.) . . . . . . 8.30
Hostem je:
Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D

INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI A STAVU VEŘEJNÉHO
POŘÁDKU V OBVODĚ OBVODNÍHO ODDĚLENÍ LIŠOV ZA ROK 2008
Policie České republiky, krajské ředitelství
policie Jihočeského kraje, místní součást PČR
OOP Lišov zahrnuje ve svém obvodě několik
městských a obecních úřadů a pod ně spadajících obcí. Jedná se o úřady: Ledenice, Adamov,
Borovany, Hůry, Libnič, Jivno, Štěpánovice,
Hvozdec, Zvíkov, Libín a Lišov. Na PČR
OOP Lišov probíhá pravidelná nepřetržitá
služba, přičemž celkový počet zde sloužících
policistů je 17. V roce 2008 bylo z tohoto
počtu celkem 15 policistů schopno samostatného výkonu služby a zbylí 2 policisté jsou
v zácviku.
Přímo obec Ledenice a přilehlé obce mají
konkrétně na starosti prap. Jeník a pprap. Chaluš, kteří zpravidla i šetří nápad trestné činnosti a přestupků v této části obvodu OOP Lišov.
V celém obvodě OOP Lišov bylo za rok 2008
spácháno celkem:
212 trestných činů,
což je o 69 méně než v roce 2007
400 přestupků,
což je o 77 méně než v roce 2007
Celková objasněnost trestných činů za rok
2008 byla 40,07 procent, což je o 4 procenta
více oproti roku 2007.
U trestných činů se převážně jedná o následující trestnou činnost:
– vloupání do rodinných domů, bytů v panelové zástavbě, sklepů, garáží, dílen, či
podobných objektů, které jsou součástí
těchto objektů
– vloupání do rekreačních chalup, chat a to
hlavně v k.ú. obce Zborov i v menší míře
v k.ú. Zaliny
– krádeže věcí z novostaveb
– vloupání do osobních vozidel

– krádeže nafty z vozidel, zvýšení tohoto
druhu tr. činnosti
– jízda s OA bez ŘP a pod vlivem alkoholu
– zanedbání povinné výživy
– výtržnictví a je zaznamenán i tr. čin vydírání
– vloupání do benzinové čerpací stanice
Ledenice
Dále bylo v obvodě OOP Lišov písemně zpracováno 400 přestupků a zde se jednalo o přestupky:
– fyzické napadení
– neshody v rodinách
– drobné krádeže
– krádeže věcí v barech
– drobné výtržnosti
– poškozování cizí věci
– krádeže nafty bez vloupání z vozidel
– zvýšený počet krádeží měděných okapů
– ujetí od benzinové čerpací stanice bez
placení
– dopravní nehody v rámci OOP Lišov bez
zranění
Oproti roku 2007 došlo ke snížení počtu
dopravních nehod bez zranění a to i z důvodu
uvolnění silnice přes obec Zaliny, která sloužila v tomto roce jako objížďka, přičemž hlavní
příčinou DN byla hlavně nepřiměřená rychlost, nesprávné předjíždění, nedodržení bezpečné vzdálenosti a nedání přednosti v jízdě.
Dopravní nehody se zraněním v celém obvodě OOP Lišov zpracovává útvar PČR, skupina DN Č. Budějovice.
Z hlediska veřejného pořádku přetrvávají
problémy v souvislosti s provozem nočních
barů a heren, kdy došlo k navýšení počtu
o bar Ferrari. V této souvislosti přetrvávají i

problémy s místní komunitou Romů. Hlídky
OOP Lišov byly v roce 2008 opět opakovaně vyslány řešit případy výtržností, fyzických útoků, krádeží a podobně v souvislosti
s provozem těchto nočních podniků. Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku
jsou oznamovány po řádném prošetření přímo
na přestupkovou komisi městyse Ledenice,
kdy nově připadla této komisi i povinnost projednat např. přestupky na úseku zbraní a střeliva. Jako hlavní příčina narušování veřejného
pořádku i v souvislosti s tr. činností a to hlavně
v nočních hodinách je, že do místních barů se
sjíždí kriminálně závadové osoby ze sousedních obvodů. Např. případ domácího násilí
s následným vykázáním nebyl v rámci obce
Ledenice v roce 2008 zaznamenán. Jediné vykázání bylo uplatněno v obci Borovany.
Hlavní nápad trestné činnosti je při OOP
Lišov evidován v hlavních třech lokalitách a
to Lišov, Borovany a Ledenice, přičemž obec
Ledenice má z těchto tří obcí nejmenší podíl
v počtu 60 zaevidovaných tr. činů a přestupků.
Hlídky OOP Lišov se v rámci výkonu služby celkově zaměřují na kontrolu dodržování
veřejného pořádku, pravidel BESIP, kontrolu
barů a vozidel.V tomto roce bude vyvinuto
zvýšené úsilí v oblasti prevence, pěších obchůzek v návaznosti na zvýšený styk s veřejností, dojde k akcím ve spolupráci s OOP
Trhové Sviny, zaměřených na kontrolu barů a
následnou kontrolu při podávání alkoholu
mladistvým osobám.
Zpracoval: prap. Jeník, inspektor
Za policejní orgán:
npor. František Čunta, vedoucí oddělení PČR
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
SVAZU POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Borovany – Ledenice

PROJEKT ENERGIE PRO
JIHOČESKÝ VENKOV

1. V měsíci březnu oslaví své životní jubileum 75 let naše členka paní Jaroslava Berková z DPS v Ledenicích. Touto cestou jí
členové přejí: k narozeninám mnoho štěstí,
zdraví, pohody a spokojenosti, stále dobrou náladu a život bez starostí.
2. Koncem března připravíme opět pro občany
společnou VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
s MC Ledňáček v sále U Králů.
pátek 27. března 9 – 18.00 hodin
sobota 28. března 9 – 16.00 hodin
Na programu bude zdobení velikonočních
kraslic různými technikami, které budou i
prodejné. Rovněž výrobky s velikonočními
motivy budou k nahlédnutí a ke koupení.
Výrobky pro vás připravují jak naše členky, tak i maminky z MC Ledňáček.Chybět
nebude ani domácí pečivo a velikonoční
cukroví. Těšíme se na posezení s Vámi
u kávy a čaje s pečivem.
Srdečně zvou členky ZO a maminky z MC
Ledňáček.
3. 27. března zveme členy i občany na divadelní představení operetky Ptáčník od
17.00 hodin v Metropolu ČB. Vstupné
50% sleva, autobus pojede v 16.00 hod.
z autobusové zastávky v Ledenicích. Zájemci se mohou přihlásit u paní Havelové
na tel.č. 606 180 746.
Za ZO SPCCH
Jarmila Himlová – předsedkyně
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26. a 27. 3. 09 od 9:00 proběhne na zámku v Nových Hradech kurz projektu Energie pro jihočeský venkov. Cílem kurzu je seznámit veřejnost s možnostmi využití alternativních zdrojů
energie, proto je kromě přednášek plánovaná i exkurze.
Kurz je bezplatný.
Témata

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

využívání sluneční energie pro výrobu teplé vody ( sluneční kolektory)
využití fotovoltaických panelů na výrobu elektrické energie
problematika hospodaření s vodní energií
úloha vody v krajině
zkušenosti s provozem fotovoltaické elektrárny
udržitelná energetika nutná k přežití civilizace
biotechnologie
rakouské zkušenosti v obl. nízkoenergetických a pasivních domů
prognózy spotřeby energie
možnosti získání podpor pro projekty využívající alternativní zdroje energie
bioplyn

Za Ústav fyzikální biologie JU a Castech
- novohradské sdružení pro povznesení věd a technologií srdečně zve Mgr. Naďa Štysová
Zájemci přihlaste se na mail: Nada.Stysova@seznam.cz
Program bude na webových stránkách Castech-nh.xf.cz
Občerstvení pro účastníky zajištěno
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

INFORMACE
z ledenické knihovny
Ze statistiky:
Stav knihovních jednotek vzrostl ke konci minulého roku na 11 351.
Čtenářů bylo registrováno celkem 241. Ti knihovnu navštívili v loňském roce 3 673krát a vypůjčili si 14 335 knih a 4 839 časopisů. Meziknihovní výpůjční službou /půjčování knih z ostatních knihoven z celé
ČR/ bylo kladně vyřízeno 123 požadavků. Internetových služeb v knihovně využilo 289 návštěvníků /internet od loňského roku pro čtenáře
zdarma!/.
Do nákupu nových knih bylo investováno 46 169,- Kč. Díky této
částce, ale i zásluhou darů čtenářů přibylo v minulém roce do knižního
fondu 390 nových svazků.
Připravujeme:
V pátek 27.3.2009 proběhne v naší knihovně „Noc s Andersenem“.
Přihlásili jsme se do této akce letos poprvé, zájem u dětí je velký. Organizátoři připomínají svátek dětské knihy, který je slaven v mnoha zemích světa na památku narození známého dánského pohádkáře H. Ch.
Andersena. Cílem „nocování“ je v dětech vzbudit zájem o četbu. Spát
budeme v knihovně, děti si s sebou přinesou karimatky a spací pytle.
Večerní program připravíme společně za pomoci dětí pestrý, inspiraci
získáme ze zkušeností knihoven z předcházejících ročníků.
Knihovna se zapojila také do akce „Kniha mého srdce“, jejímž cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel ČR. Tuto akci připravuje
Česká televize ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých
knihkupců a nakladatelů. Akce bude probíhat od dubna do října 2009,
kdy v Týdnu knihoven /5.-11.10./ Česká televize vyhlásí nejoblíbenější knihu.
Jana Fraňková

Místní knihovna v Ledenicích nabízí
svým čtenářům literární novinky
Pro děti a mládež:
Scheffler Ursel:
Detektiv Klubko
Zuzana Francková:
Petra Nachtmanová:
Luděk Stínil:
Petra Lázničková:
Táňa Kubátová:
Barbora Hrůzová:
Jana Kratochvílová:
Jana Ottová:
Věra Řeháčková:
Lenka Lanczová:
Literatura pro dospělé:
Jaroslav Kmenta
Halina Pawlovská
Peter Watt
Nora Roberts
Shannon Drake
Silva Daniel
Tereza Boučková
Jeffery Deaver
Michal Viewegh
Barbara Cartland
James Patterson

– Muž s oranžovou maskou
– Záhada červené ponožky
– Pomsta
– Nejtěžší překážka
– Prstýnkové mámení
– Šílenství jménem Láska
– Hra o Milana
– Záruční list na život
– Každý mrak má stříbrný okraj
– Nikolo, do sedla!
– Tarzanka
– Ten frajer bude můj!
– Vůně deště
– Kmotr Mrázek II.
– 365 rad Haliny Pawlovské
– Zdánlivý klid
– Sluneční drahokamy
– Zakletá země
– Nevěsta větru
– Moskevská pravidla
– Rok kohouta
– Rozbité okno
– Román pro muže
– Vyvolené srdce
– Splněné sny
– Nedostatek důkazů
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PODĚKOVÁNÍ
Jménem ledenických baráčníků děkuji
všem, kteří přišli na náš maškarní bál, konaný dne 14. února 2009 v ledenické sokolovně. Kdo přišel – ten viděl a určitě se
pobavil! Letošní bál byl již desátý a překonal všechna naše očekávání. Počet návštěvníků byl vskutku výjimečný a předčil
všechny dosavadní rekordy i navzdory
chřipkové epidemii, která právě probíhala.
Zasáhla i v řadách pořadatelů, kteří měli
o to více práce.
Ale návštěvníci se nevzdali a my ostatní
nestačili žasnout! Fantazii a nápadům se
zde meze nekladou, takže pestrá směsice
210 masek musela uchvátit snad každého.
Všem veliký dík za tu práci a trpělivost
s jejich vymýšlením a přípravou. Je to vážně obdivuhodné!!
Také moc děkujeme všem sponzorům –
a nebylo jich málo – z řad ledenických podnikatelů a občanů za četné dary do tomboly.
Jako vždy nám pracovníci Úřadu městyse Ledenice krásně vyzdobili sál a po
bále jej opět uklidili, za což jim patří také
naše poděkování.
Věříme, že příští rok /13.2./ se opět s dobrou náladou, vtipnými maskami a s Vámi
všemi sejdeme!!
Zkrátka: jsme rádi, že nás máte rádi a
oblíbili jste si náš maškarní bál. Proto Vám
všem ještě jednou moc děkujeme!!!
Přijďte zas příští rok
na ten náš bál
ať se nám zaplní celičký sál!
Baví se tu staří, mladí –
přivítáme Vás vždy rádi!
Za všechny ledenické baráčníky
děkuje Marie Kudrnová

PODĚKOVÁNÍ
Pořadatelé farního plesu děkují všem dárcům za příspěvky a ceny do tomboly.

Místní organizace
Českého rybářského svazu
v Ledenicích Vás zve na:

§ Jarní výlovy
Kačerovac a Slavíček
sobota 21.3.2009 od 7.00 hod.
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

§ Rybí hody

další informace v dubnovém vydání
Ledenického zpravodaje

Místní knihovna Ledenice
INFORMACE PRO ČTENÁŘE
w Místní knihovna nabízí zdarma vyřazené
knihy ze svého fondu a dary od čtenářů.
w Ve čtvrtek 12.3.2009 bude knihovna
z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

HOBBY
Mnohokráte jsem se zamýšlel nad tím, zda hobby
může být slučováno třeba se
školou. Jednoznačná odpověď v mnohých směrech
říká, že ano. Jsou i tací, kteří
mají školu jako vyložené
hobby. Hobby lze považovat i jako nadstandardní vzdělávání. Hobby může být sport,
práce s počítačem ale i, a to většinou, práce
manuální – uplatnění umu a zručnosti a učení
se věci, v níž každý z nás nachází nějakou zálibu. Děti z Ledenic a okolí mají v současné
době skutečně velké možnosti si dokonce vybrat z nabízeného sortimentu mimoškolní činnosti. Jednou z nich je třeba i technický sport
lodní modelářství. Ale i toto jako většina hobby zájmů je poměrně náročné a nejvíce snad
po finanční stránce. I to může být důvodem,
proč v celé republice za posledních 15 let
v žákovských kategoriích došlo k velkému
úbytku. To však skoro nikdy nehrozilo v Ledenicích. Klub lodních modelářů podržely
dva silné předpoklady - stabilní vedení po celou dobu existence klubu a vždy veliká podpora ze strany radnice, veřejnosti a v současných
létech i trvalých příznivců z řad podnikatelů.
Těm patří moc veliký dík.Vždyť dosažené
současné výsledky jsou i jejich podílem. Zásluhu na této krásné činnosti v posledních létech mají: Pavel Šíma – MOSLED s.r.o
/Zborov/, Beton Hronek – Ohrazeníčko, Jan
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Klečka – autodoprava Zborov, Profi interiér –
Josef Krauskopf, Milan Porkristl – MPJ, Bc.
Jaroslava Žaludová – drogerie, Truhlářství Josef Janda, Truhlářství Václav Fencl, Truhlářství Bartoš + Pelikán, Jana Pelikánová –
potraviny, Václav Fabián – cukrárna, Autoopravna – Jaroslav a Milan Petrášovi, Jaroslav
Tachecí – kavárna Anna, Zdenek Hruška – AL
– systém, Petr Kubeš – potraviny, Ing.Svatostav Kodytek – keramika, Petr Manda – uhelné sklady, Ing. Václav Tůma – Epigon A,
Milan Gabriška a učni SPV truhlářů.Velkým
pomocníkem našemu klubu je MO ČRS Ledenice. Buďte nám dál nakloněni a toto náročné
hobby bude v Ledenicích ještě dlouhá léta.
Poslední tři roky se zájem o tuto práci začíná opět silně rozvíjet a tudíž v budoucnu je
předpoklad i větší konkurence.
Je to již 40 let, kdy začal vznikat kroužek
lodních modelářů. Tehdejší zakládající členové: Jiří Hinterhölz, Josef Krofika, Jaroslav Pelikán, Miroslav Tůma, Václav a Jan Tůmovi a
Jiří Brůha. Začínalo se s letadly, raketami a lodičkami a u těch nakonec i zůstalo. Klub míval
některá léta až třicet dětí.V současné době je
16 dětí a 7 dospělých členů. Pro tento rok čtyřicátého výročí připravujeme výstavu o ledenické pouti a 12. září velké závody na Lazně a
vystoupení na podzimním HOBBY v Českých
Budějovicích.
O čtyřicetiletém dění lodního modelářství
v Ledenicích Vás budeme informovat v dalších vydáních Ledenického zpravodaje.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhölz

Jarní prázdniny u Žraloků
Žraloci letos o jarních prázdninách nelenošili a uskutečnili následující akce: navštívili
jsme filmové představení Kung-fu panda v multikině Cinestar, dále jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích, výstavu o Šumavě v Jihočeském muzeu, byli jsme
venčit pejsky v městském útulku v ČB a nakonec v pátek jsme uspořádali turnaj v deskových
hrách v Ledenicích.
Letošním vítězem turnaje v Osadnících se stal Pavel Čermák a vítězkou turnaje ve Scrablech se stala Veronika Pecková. Děkujeme tímto městysu Ledenice za ceny do turnaje.
Hana Korčáková
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Mezinárodní letní
hudební kurzy – 3. ročník
Smyčcové nástroje
Státní hrad Nové Hrady
15.8. – 23.8.2009
Kurzy jsou určeny studentům a žákům
uměleckých škol všech stupňů, pedagogům, amatérům i zájemcům o sólovou, komorní a orchestrální hru.
§ Aktivní – sólová, komorní a orchestrální hra
§ Pasivní – možnost sledovat výuku a
akce v rámci kurzů
§ Doprovod – nutný u dětí do 15 let

Lektoři
Prof. Dagmar Zárubová,
Konzervatoř Praha – housle, komorní hra
Prof. Pavel Kudelásek,
Konzervatoř Praha – housle, komorní
hra, také zaměření na jazz
Prof. Renata Strašrybková,
Konzervatoř Praha - violoncello
Prof. Miloslav Gajdoš,
Konzervatoř Kroměříž
– kontrabas, orchestrální hra
Božena Kronychová
– klavírní korepetice

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ POŘADY

n Plesy, zábava:

n Akce pro děti:

7. 3. sobota

27.3. pátek

SPORTOVNÍ PLES
– TJ Slavoj a TJ Sokol
– sokolovna
začátek 20 hod., vstupné 100,- Kč
hraje VARIANT, bohatá tombola,
soutěže se sportovní tématikou
8. 3. neděle

BESÍDKA KE DNI MDŽ
– kulturní sál Zborov, začátek ve 14 hod.
14. 3. sobota

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

ODPOLEDNE
S LIBKOVANKOU – BOROVANY
koncert dechové hudby k tanci i poslechu
kulturní sál Borovany
začátek v 16.00 hod.,vstupné 50,- Kč
předprodej vstupenek v prodejně Drogerie
- hračky u pí. Žaludové od 9.3.2009
odjezd autobusu z autobusové zastávky
v Ledenicích v 15.45 hod.

n Výstava:

Kurzovné
aktivní 7 dnů 1960 Kč
pasivní 7 dnů 700 Kč
doprovod zdarma

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Ubytování
si zájemci zajistí sami dle vlastního výběru co nejdříve z nabídky ubytování v Nových Hradech na www.novehrady.cz
Cena 150 – 300 Kč za noc.
Omezená kapacita!!
Rezervováno
§ 15 míst „Restaurace U Václava“
– tel. 777 933 114
(cena 160/200 Kč) do 30.5.
§ 15 míst v „Penzionu Nr.1670“
– tel.728 032 407
(cena 230/280 Kč) do 30.3.09

Stravování
lze zajistit v klášteře Božího milosrdenství tel. 386 301 322 nebo www.klaster.cz

Kontakt
V.Kuthanová, ZUŠ Trhové Sviny,
Sokolská 1052, PSČ 37401, tel. 386 322 487
e-mail info@zustsviny.cz
www.zustsviny.cz

Masopust 2009
Letošní Masopust byl zasněžený, ale to nic
neubralo dětem ani dospělým na chuti zazpívat si a pobavit se. Děkujeme všem, kdo se na
něm podíleli – muzikantům, které zábly prsty;
maminkám, které vše připravily a s dětmi secvičily program; všem maskám za jejich odvahu a nápaditost. Velké poděkování patří
také ledenickým hasičům, kteří nám zapůjčili
sál místní hasičárny.
A příští rok se těšíme se všemi naviděnou!
MC Ledňáček
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sál U Králů Ledenice
pátek 27. března 9 – 18.00 hodin
sobota 28. března 9 – 16.00 hodin
připravuje ZO SPCCH Borovany-Ledenice
a MC Ledňáček Ledenice

NOC S ANDERSENEM
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
od 17 do 18 hod. v ledenické knihovně
Zažijme knihovnu trochu jinak a vyrobme
si v ní malé knížky a záložky.
Pořádá Místní knihovna Ledenice společně s MC Ledňáček Ledenice

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

n Divadlo
3. 4. pátek

TITANIK
– hraje Hroší prozatímní divadlo
SDH Borovany, začátek v 19.30 hod.,
Divadelní sál Ledenice, vstupné 50,- Kč

n Akce pro děti:
4.4. sobota

X. ROČNÍK OBNOVENÉ
STŘELECKÉ SOUTĚŽE
„O PUTOVNÍ POHÁR
LEDENIC“
sokolovna Ledenice
Věkové kategorie a začátky:
A - děti do 9 let – prezentace od 8 hod.
B - děti do 12 let – prezentace od 8 hod.
C - mládež do 15 let – prezentace od 10 hod.
D - ženy nad 15 let – prezentace od 13.15 hod.
E - muži nad 15 let – prezentace od 13.15 hod.
Disciplina:
střelba ze vzduchové pušky vleže
občerstvení zajištěno, přezůvky s sebou

Mateřské centrum Ledňáček
Program na březen 2009
Ó Pondělí 9. 3. – od 16.30 do 18.30
Malování svícínků
Maminky, přijďte si namalovat moc krásné
skleněné svícínky.
Ó Čtvrtek 12. 3. – od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 16. 3. – od 16.30 do 18.30
Tluče bubeníček
Tanečky, písničky, říkadla a hraní na hudební nástroje.
Ó Čtvrtek 19. 3. – od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 23. 3. – od 16.30 do 18.30
Výroba a malování sádrových odlitků

s velikonočními motivy
I malé děti si zvládnou vyrobit a namalovat
vlastní velikonoční ozdoby.
Ó Čtvrtek 26. 3. – od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 30. 3. – od 16.30 do 18.30
Výroba kuřátek z vlny
Velikonoce se blíží, přijďte si vyrobit krásnou dekoraci.
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.
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KRUH PŘÁTEL HUDBY

ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte
Díl 2 . Kolik nás vlastně odpady stojí
Odpady z kontejnerů na třídění a ze sběrných dvorů jsou odvezeny na speciální dotřiďovací
linky, kde jsou roztříděny na využitelné druhy a předány dalším zpracovatelům. Naopak odpad
z popelnic už vytřídit nelze a je bez užitku odvezen na skládku.
Zajistit odpadové služby občanům není levná záležitost. Jen pro představu, pořízení popelnice na směsný odpad stojí okolo 600 Kč, kontejner na třídění odpadů nestojí méně než 6 000 Kč.
Svozové vozidlo, které bude odpady svážet, nepořídíte za méně než 3 miliony korun.
Přestože dobře vytříděný odpad je surovinou, která se dá obchodovat, příjmy z prodeje surovin nestačí pokrýt náklady spojené se sběrem, svozem a úpravou odpadů. Dnes již prakticky ve
všech městech a obcích platí, že poplatek vybíraný od občanů, nejčastěji ve výši kolem 500 Kč
na osobu za rok, pokryje jen 60 až 80 % nákladů obce na odpadové hospodářství. Zbytek musí
obec či město doplatit ze svého
rozpočtu.
Velká část komunálního odpadu obsahuje použité obaly. Zákon o obalech, který přenáší
odpovědnost za recyklaci obalů
na firmy, které je uvádějí na trh.
V praxi to znamená, že výrobci,
dovozci nebo plniči obalů platí za
každý obal, který uvedou na trh,
do společného systému, ze kterého se následně hradí náklady spojené s tříděním a recyklací obalů.
V Česku tento systém provozuje
společnost EKO-KOM, a.s.

CENÍK
INZERCE
§ 1 cm – 3 Kč
§ 1/2 strany
702 Kč
§ celá strana
1404 Kč
2

inzeráty
a příspěvky
můžete zasílat na
e-mail: kultura@
ledenice.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

PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH

34. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2008 – 2009
252. hudební večer

BORIS MONOSZON
housle

MICHAL MONOSZON
klavír
Program:
Populární skladby světových autorů
a skladby Fritze Kreislera

Kulturní dům Trhové Sviny
středa 11. března 2009
v 19.00 hodin
Odjezd autobusů:
Ledenice 18,15 – Borovany 18,30
Kaplice 18,00 – Nové Hrady,
Horní Stropnice – dle domluvy
Vstupné: dospělí 100 Kč,
mládež, důchodci 50 Kč, děti zdarma

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
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
l

uhlí ořech 2 do automatických kotlů

l

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví
Bílina zaplachtovanými kamiony

l

celoroční prodej dřevěných briket
brikety pytlované
hnědé uhlí
černé uhlí
brikety

l
l
l
l

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

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

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

Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786

PRACOVNÍ DOBA
Po
Út
St
Čt
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

OD ÚNORA NOVÁ SLUŽBA

PEDIKÚRA
v MANIKÚRA
v MODELÁŽ
GELOVÝCH NEHTŮ
v PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
Šárka MICHNEROVÁ
tel. č. 728 130 000

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

www.ledenice.cz
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.

