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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 9. září 2009
Rada městyse se seznámila:
 se znaleckým posudkem na prodej bytů zpracovaného dle vyhlášky MF ČR č. 3/2008,
ust. zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a s odborným posudkem s návrhem ceny
pro specifický případ prodeje bytů z vlastnictví obce dosavadním nájemcům bytů
v bytovém domě Na Oborách č.p. 440 v Ledenicích a doporučuje zastupitelstvu městyse schválit prodejní cenu tohoto bytového domu včetně zastavěné plochy, který
má 14 bytových jednotek v celkové výši
3.555.707,-Kč.
Rada městyse vzala na vědomí:
 výzvu Ministerstva zemědělství ČR k podání žádosti o evidenci a žádosti o registraci a
poskytnutí státní finanční podpory na výstavbu kanalizace a ČOV pro osadu Zborov
a doporučuje starostovi zařadit tuto výzvu
do programu na jednání zastupitelstva.
Rada městyse projednala:
 návrh dohody p. Janem Šimkem, bytem
Hůry o spolupráci při realizaci stavby příjezdové komunikace pro plánovanou výstavbu rodinných domů na pozemcích parc.
č. 1084/5 a 1084/15 v k.ú. Ledenice. Rada
městyse doporučuje starostovi městyse dále
jednat o upřesnění podmínek realizace stavby příjezdové komunikace.

Rada městyse posoudila:
 cenové nabídky na výměnu dvou kusů sekčních garážových vrat včetně montáže v hasičské zbrojnici Ohrazeníčko a rozhodla
o dodavatelské firmě Beton Hronek s.r.o. za
nejnižší nabídnutou cenu 90.440,- Kč včetně DPH.
 písemnou žádost seniorů z domu s pečovatelskou službou o donášku obědů ze školní kuchyně ZŠ Ledenice a postupuje tuto žádost
řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice k rozhodnutí
a zaslání písemné odpovědi žadatelům s tím,
že městys Ledenice zaznamenal zájem o obědy ze školní kuchyně v Ledenicích také ze
strany ostatních občanů.
Rada městyse schválila:
 zveřejnění veřejné výzvy městyse Ledenice
na obsazení pracovního místa na Úřadě
městyse Ledenice – referent Stavebního
úřadu v Ledenicích – na zástup za mateřskou dovolenou po dobu tří let.
 částečnou úhradu finančních nákladů na spotřebu el. energie ve výši 3.000,- Kč vč. DPH
za provoz čerpadla ve sklepě kulturního zařízení Zaliny z rozpočtuměstyse Ledenice.
 vyúčtování kulturní akce „Den spolků“ ze
dne 5.9.2009 pořádané městysem Ledenice
s Mysliveckým sdružením „Hubert“.
2
 zvýšení nájemného za m podlahové plochy
bytů v domě s pečovatelskou službou od
1.10.2009 o průměrnou míru inflace za
2
r. 2008. Nová sazba ve výši 47,94 Kč/m .

PODĚKOVÁNÍ
STAROSTY
za šíření dobrého jména a příkladnou reprezentaci městyse Ledenice:
 Softbalovému oddílu Žraloci Ledenice
v čele s RNDr. Hanou Korčákovou, CSc.
za pořádání celé řady softbalových turnajů ve sportovním areálu v Ledenicích,
jejichž vrcholem byla organizace ME juniorů v softbale na přelomu června a července letošního roku.
 Oddílu mladých hasičů při Sboru dobrovolných hasičů v Ledenicích v čele s Mgr.
Vladislavem Šestákem za skvělou přípravu:
− ledenických dorostenek na MČR v požárním sportu
− Lenky Tomandlové na mezinárodní
hasičskou olympiádu v Ostravě.
 Klubu lodních modelářů v Ledenicích a
především panu Jiřímu Hinterhölzovi,
který již 40 let stojí v čele klubu. Za ta
léta vychoval několik generací lodních
modelářů, kteří mnohokrát uspěli i v mezinárodních soutěžích.
 Mysliveckému sdružení Hubert Ledenice v čele s Jiřím Mlsnou za spolupořádání Dne spolků s mysliveckou tématikou.
Do organizace pořadu se myslivci zapojili s velkým nasazením a výsledkem byl
velmi pestrý program, který mnohonásobně předčil očekávání návštěvníků.
Mgr.Miroslav Franěk
starosta městyse Ledenice

PODĚKOVÁNÍ

Z programu Dne spolků s mysliveckou tématikou, který proběhl 5. září 2009

S manželem jsme si vyjeli do jižních Čech
na týdenní dovolenou. Dozvěděli jsme se
o mysliveckém dnu v Ledenicích. Ani jsme
nečekali něco tak pěkného! Poznali jsme
milé, ochotné lidi, program nás přímo uchvátil. Nevím, co bylo lepší, jestli sokolníci,
pasování, trubači, roztleskávačky, hudba a
jídlo, to bylo přímo výborné. Zažili jsme
velmi krásné odpoledne v krásných Ledenicích.
Děkujeme.
manželé Kovaříkovi z Prahy
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Půlstoletí Ledenického zpravodaje
Milý Zpravodaji,
rádi bychom Ti popřáli k významnému jubileu, kterého se právě v těchto dnech dožíváš.
Ano, je tomu přesně padesát let, co jsme se
mohli poprvé začíst do novin vydávaných tehdejším MNV Ledenice. Dovol nám učinit
menší procházku minulostí a připomeňme si
společně Tvůj osud.
Psal se 3. říjen 1959, když se na světlo světa
dostal první výtisk Tvého předchůdce, Ledenického týdeníku, který pravidelně informoval
o událostech v městečku (náklad 250 kusů).
Po dvou letech sice jeho distribuce na malou
chvíli přestala, ale od 26. května 1962 se opět
pravidelné periodikum v Ledenicích objevilo,
tentokrát už i pod názvem Ledenický zpravodaj. Změnou nebylo jen jméno, ale i periodicita
(čtrnáctideník, později čtvrtletník) a grafická
podoba, která se brzy ustálila na tradičním
červeno-černém nápisu „Ledenický zpravodaj“ s hvězdou nad písmenem „L“. Jedno číslo
se většinou skládalo ze dvou až tří stránek a
tiskovina přinášela zprávy zejména z radnice,
truhlářského družstva, jednotného zemědělského družstva a školy. V roce 1990 neslo několik výtisků pojmenování Ledenické listy,
ale o rok později se přešlo na staronové ozna-

čení, které přetrvává dodnes. Časopis vycházel většinou čtyřikrát do roka s rozsahem čtyř
až šesti stran. Se stoupajícím využíváním počítačové techniky souviselo vylepšení grafického zpracování a přechod na tištěnou formu,
o níž se uvažovalo již na konci 80. let. Předtím
se výtisky složitě reprodukovaly na kopírovacím stroji (cyklostylu). Před deseti lety, v červnu 1999, vyšel náš oslavenec poprvé takový,
jak ho známe i v současnosti. Začal se navíc
objevovat každý měsíc, většinou s rozsahem
šesti nebo osmi stránek, nákladem 820 kusů a
vlastně nahrazoval zrušený obecní rozhlas.
Běžnou součástí se staly také fotografie. Dnes,
jubilující Ledenický zpravodaji, vycházíš nákladem 970 kusů, máš obyčejně kolem dvanácti stran a Tvou náplň tvoří pestrá a
vyvážená mozaika informací z aktuálního
dění v městysi a osadách. Děkujeme za to.
Do dalších let a desetiletí Ti přejeme mnoho zajímavých článků, dostatek dopisovatelů
a spolehlivou redakci jako tomu v posledních
rocích je, abychom si i nadále mohli měsíc co
měsíc přečíst pravidelnou dávku novinek a
Tys zůstal ještě dlouho naším drahým „kecálkem“!
Tvoji čtenáři

Místní akční skupina připravuje 4. výzvu
a školení pro zájemce o dotaci
Místní akční skupina Sdružení Růže připravuje již 4. výzvu k podání žádosti o dotaci z
Programu rozvoje venkova. Cílem těchto dotací je podpora harmonického rozvoje mikroregionu Sdružení Růže, přispění k postupné
nezávislosti regionu na vnějších zdrojích a dotacích a zajištění vysoké kvality života obyvatel našeho regionu.
V této výzvě budou podpořeny projekty
z pěti oblastí (Infrastruktura pro kvalitu vzdělávání, Konkurenceschopnost zemědělství,
Konkurenceschopnost cestovního ruchu, Podmínky pro sociální služby a zdravotní péči,
Podmínky pro volný čas). Poskytované dotace
jsou vyhrazeny na investiční projekty, například na rekonstrukce budov a jejich vybavení
pro zajištění činností vymezených jednotlivými opatřeními. Výjimkou je pouze opatření Infrastruktura pro kvalitu vzdělávání, ve kterém
mohou žadatelé realizovat i konkrétní vzdělávací aktivity. Vždy ovšem ve spojení s investičními náklady.
Infrastruktura pro kvalitu vzdělávání
Toto opatření je zaměřeno na vytváření a
zlepšování materiálních podmínek pro rozvoj
lidských zdrojů a současně realizaci vlastních
vzdělávacích programů. V této výzvě byly dosud podpořeny projekty „Zefektivnění výuky
v ZŠ Horní Stropnice“ a města „Rozvoj vzdělávacích kapacit města Nové Hrady“ v celková výši dotace1 179 926 Kč. Žadatelé mohou
v tomto opatření získat až 90% dotaci v rozsahu 50 000 Kč až 1 000 000 Kč.
Konkurenceschopnost zemědělství
V tomto opatření jsou podporovány zemědělské subjekty a zpracovatelské podniky zabývající se výrobou potravin nebo surovin
určených pro lidskou spotřebu a výrobce kr-

miv. Opatření podporuje rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování
kvality výrobků a podpora oblasti výroby potravin. Projekty mohou být doplněny o aktivity zaměřené na investice do zemědělských
staveb a technologií (rekonstrukce staveb),
včetně nezbytných manipulačních ploch pro
živočišnou a rostlinnou výrobu. Žadatelé
mohou v tomto opatření získat až 50% dotaci
v rozsahu 50 000 Kč až 1 000 000 Kč. V tomto
opatření dosud nebyl podpořen žádný projekt.
Konkurenceschopnost cestovního
ruchu
Cílem tohoto opatření je zlepšení a rozvoj
základních podmínek pro cestovní ruch prostřednictvím podnikatelských subjektů. Cílem
opatření rovněž podpora diverzifikace zemědělský subjektů ve smyslu nezemědělských
aktivit ve prospěch cestovního ruchu. Jedná se
zejména o rozšiřování kapacity ubytovacích
zařízení, rekonstrukce nebo výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení,
půjčoven sportovního vybavení a objektů a
ploch pro sportovně rekreační vyžití. V tomto
opatření může dotace činit až 56% celkových
způsobilých nákladů projektu. Dosud byly podpořeny v našem regionu dva projekty (Dostavba penzionu Helena Žiaková – Nové Hrady,
Modernizace a rozšíření služeb v penzionu Borovanský mlýn – Borovany) v celkové výši
1 120 000 Kč.
Podmínky pro sociální služby
a zdravotní péči
V tomto opatření lze žádat o podporu aktivit obcí, organizací a sdružení právnických
osob zabývajících se poskytováním zdravotních služeb, či sociálních služeb seniorům.

ZMĚNA MÍSTA
PRO UKLÁDÁNÍ
OŘEZANÝCH VĚTVÍ
Z ÚDRŽBY
ZAHRAD A PARKŮ
Od 01.10.2009 se mění místo pro ukládání
ořezaných větví ze stávající skládky (nacházející se směrem na Růžov) na NOVÉ
ÚLOŽIŠTĚ LEDENICE – ZDRŽEK (stavební dvůr údržby městyse Ledenice). Větve lze ukládat pouze v pracovních dnech od
07,00 do 15,30 hodin. Bližší informace
dodá vedoucí údržby městyse pan Radek
Hůrka na telefonním čísle 724 929 770.
Tuto změnu si vyžádalo šetření České inspekce životního prostředí Oblastního inspektorátu České Budějovice, oddělení
odpadového hospodářství.
Jedná se o vytváření a zlepšování materiálně
technických a prostorových podmínek pro
poskytování sociálních služeb nebo pro
zdravotní péči.
V tomto opatření může dotace činit až
90% celkových způsobilých nákladů projektu. Dosud byly podpořeny projekty „Úprava
a vybavení kuchyně v Občanském sdružení
Borůvka, Borovany“, „Vybavení zdravotního
střediska v Horní Stropnici“ a „Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady“ v celkové výši
dotace 1 217 904 Kč.
Podmínky pro volný čas
Cílem tohoto opatření je zlepšení technických a materiálních podmínek pro trávení volného času obyvatel mikoregionu Sdružení
Růže. Jedná se o rozvoj a modernizace infrastruktury potřebné pro plnohodnotné trávení
volného času v oblasti kultury, sportu, tradičních spolkových aktivit a neformálních výchovných aktivit pro děti a mládež. V tomto
opatření může dotace činit až 90% celkových
způsobilých nákladů projektu. Dosud byly
podpořeny projekty „Dokončení softbalového
areálu v Ledenicích“, „Víceúčelové antukové
pokračování na str. 3
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(pokračování ze str. 2)
hřiště ve Slavči“, „Vybudování dětského hřiště Na kuželně v Jílovicích“, „Hřiště pro
mládež v Mladošovicích“ v celkové hodnotě
dotace 1 840 620 Kč.
Platné znění výzvy bude uveřejněno v listopadu prostřednictvím webových stránek
MAS, kde je možné už nyní se předběžně seznámit s pravidly a obsahem opatření (fichí) http://mas.sdruzeniruze.cz.
Příjem žádostí bude probíhat do 11. ledna
2010 v sídle MAS SR (Žižkovo nám. 107, Borovany).
V případě zájmu o bližší informace o opatřeních a změnách v nich kontaktujte sekretariát Místní akční skupiny (tel. 386 327 055,

Zuzana Guthová - guthova@cb.gin.cz, Helena
Kujanová – kujanova.h@centrum.cz).
K 4. výzvě proběhnou dvě školení pro zájemce o dotaci (4.11.2009 - Borovany, Městský úřad, od 17:00
5.11.2009 – Horní Stropnice, Městský
úřad, od 9:00 ). Cílem těchto seminářů je seznámit účastníky se vším, co je spojeno s přípravou žádostí o dotaci a následně s úspěšnou
realizací plánovaných a podpořených projektů. Účastníci semináře získají CD s kompletní
dokumentací potřebnou k sestavování a odevzdání žádosti. Uvítáme, když nám Vaši účast
na semináři předem nahlásíte.
Kontaktní osobou pro organizaci seminářů a
evidenci účastníků je Helena Kujanová
(kujanova.h@centrum.cz, 777 084 601).
Helena Kujanová
Místní akční skupina Sdružení Růže
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KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci říjnu oslaví své jubileum:
70 let
František Pavel z Ledenic
80 let
Karel Horák ze Zborova
81 let
František Šauer z Ledenic
Magdalena Pelikánová z Ledenic
82 let
Jan Tůma z Ledenic
83 let
Věra Benešová z Ledenic
Alžběta Filipová ze Zborova
85 let
Ludmila Petrášová z Ledenic

ROZVRH OBSAZENÍ TĚLOCVIČNY
jednotlivými oddíly
Jako každou sezónu začaly i letos v říjnu svou činnost jednotlivé sportovní oddíly
TJ Sokol a TJ Slavoj.
Pondělí:
15,15-16,45 hod.
fotbal – přípravka (p. Martan – TJ Slavoj)
16,45-18,15 hod.
softbal – kadeti B, teebal B
18,15-20,15 hod.
roztleskávačky (pí Pokorná TJ Sokol)
20,15-21,30 hod.
aerobic ženy (pí Horáčková, Vostracká – TJ Sokol)
Úterý:
15,15-16,15 hod.
badminton st. žáci (p.Horáček – TJ Sokol)
16,15-17,15 hod.
teebal A (pí Staňková, Hoštičková, p.Pavel – TJ Sokol)
17,15-18,15 hod.
žactvo 1 – 3.tř. (pí Čouzová, Volfová – TJ Sokol)
18,15-19,15 hod.
hasiči dorostenky (p.Šesták – SDH Ledenice)
19,15-20,15 hod.
rehabilitační cvičení JÓGA – ženy
(pí Nováčková, Šimková – TJ Sokol)
20,15-22,00 hod.
odbíjená muži (TJ Slavoj)
Středa:
15,15-16,00 hod.
badminton ml. žáci (pí Votrubová – TJ Sokol)
16,00-17,00 hod.
teebal B (TJ Sokol)
17,00-18,00 hod
cvičení rodičů s dětmi (pí Havlová – TJ Sokol)
18,00-19,30 hod.
softbal juniorky (pí Korčáková – TJ Sokol)
19,30-21,30 hod.
odbíjená - ženy (TJ Slavoj)
Čtvrtek:
15,15-16,30 hod.
fotbal st. žáci (p. Štěch – TJ Slavoj)
16,30-18,00 hod.
odbíjená žákyně (pí Straková – TJ Sokol)
18,00-19,30 hod.
odbíjená muži (TJ Slavoj)
19,30-22,00 hod.
fotbal muži (TJ Slavoj)
Pátek:
15,00-16,00 hod.
softbal kadeti B ( pí Korčáková – TJ Sokol)
16,00-17,30 hod.
softbal kadeti A (p. Korčák – TJ Sokol)
17,30-18,30 hod.
softbal nadhazovači (p. Korčák – TJ Sokol)
18,30-20,00 hod.
softbal muži (p. Korčák – TJ Sokol)
20,00-22,00 hod.
odbíjená muži (Ohrazení – TJ Sokol)
Sobota:
8,00-9,300 hod.
fotbal (p. Králík)
9,30-11,30 hod.
fotbal přípravka (p. Čouza – TJ Slavoj)
11,30-13,30 hod.
roztleskávačky – (pí Pokorná TJ Sokol)
13,30-15,00 hod.
badminton – st. žáci (pí Dudová)
15,00-16,30 hod.
sálová kopaná (TJ Slavoj)
16,30-18,30 hod.
odbíjená ženy (TJ Slavoj)
18,30-20,30 hod.
fotbal muži Zborov (TJ Sokol)
20,30-22,00 hod.
florbal (p. Cukr)
Neděle:
9,30-10,30 hod.
teebal A (pí Staňková, Hoštičková, p. Pavel – TJ Sokol)
10,30-11,30 hod.
softbal – kadeti A (p. Korčák – TJ Sokol )
11,30-12,30 hod.
softbal - nadhazovači (p. Korčák – TJ Sokol )
13,30-15,30 hod.
sálová kopaná (p. Šesták – SDH Ledenice)
15,30-17,30 hod.
sálová kopaná (p. Tichý – TJ Slavoj)
17,30-19,00 hod.
badminton dospělí (pí Votrubová – TJ Sokol)
19,00-20,30 hod.
softbal muži (p. Korčák – TJ Sokol)

Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Jaroslavem Šumou z Ledenic,
zemřel 10. září 2009 ve věku 67 let
s panem Emanuelem Breichou z Ledenic,
zemřel 28. září 2009 ve věku 67 let

Program říjen 2009
w Pondělí 5. 10.
od 16.30 do 18.30
Výroba antistresových panáčků
Z nafukovacích balónků naplněných moukou si vyrobíme a pomalujeme tvarovatelné
panáčky.
w Středa 7. 10.
od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
w Pondělí 12. 10. od 16.30 do 18.30
Tluče bubeníček
Tanečky, písničky, říkadla a hraní na hudební nástroje pro nejmenší děti.
w Středa 14. 10.
od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
w Pondělí 19. 10. od 16.30 do 18.30
Výroba papírových ježků
Papíroví ježci do každé rodiny! Jejich výrobu zvládne opravdu každý.
w Středa 21. 10.
od 10.00 do 12.00
Výtvarné či didaktické hrátky
w Pondělí 26. 10.
Výroba dýňových strašáků
Nepodceňte přípravu na halloween a přijďte
si vydlabat svojí obludu...
w Středa 28. 10.
Máme zavřeno – státní svátek
Do RC je vstup zdarma, příspěvek na činnost
je dobrovolný.
Program i herna jsou přizpůsobeny dětem od
0 do 6 let.
www.rclednacek.cz
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HOBBY - oslava
40 let KLoM

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI Borovany – Ledenice
V měsíci říjnu slaví své životní jubileum naše členka paní Hana Krejčová z Ledenic.
Členové jí přejí:
Milá Hanko!
Jelikož své 55. krásné narozeniny máš, spěcháme Ti zdraví, štěstí a hodně lásky přát. Narozeniny se slaví každý rok, ale pětapadesátiny jsou jen jednou za život.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice Jarmila Himlová – předsedkyně

Loučení s prázdninami v Zalinech

á

V sobotu 29.srpna jsme se v Zalinech loučili s prázdninami. Děti měly na náves dorazit ve
dvě hodiny na nějakém dopravním prostředku,a tak přijely na kolech, koloběžkách a nebo také
na šlapacích traktorech. Projížděly připravené dráhy, například slalom, přejezd prkna a také závodily. Odměnou jim byly školní potřeby. V dalších soutěžích si vysoutěžily samé dobroty a na
střelnici vystřílely malé hračky.
Na závěr jsme si opekli špekáčky.
Markéta Viktorová

Poslední prázdninovou neděli se ohrazenské děti loučily s létem

Již od rána v sobotu
12.září byli pořadatelé soutěže a oslav 40 let trvání
KLoM v Ledenicích v napětí, jak to bude s počasím.To mělo být vlastně po celou dobu rozhodující. Po ranní přeháňce byly veškeré
obavy zbytečné. Sice zamračeno, ale bez deště
a v bezvětří probíhalo na rybníce Lazna vše
optimálně. Věhlas našeho klubu přilákal dospělé soutěžící i děti až z Plzně, Ktiše, Třeště,
ale i z Borovan a Českých Budějovic. Z předpokládaných třiceti soutěžících jich nakonec
bylo padesát. A že bylo o co soutěžit, to ukázaly i dary od nám věrných sponzorů. Největším
lákadlem byly originální keramické medaile
od pana Kodytka. Musíme však poděkovat
všem sponzorům jimiž byli: Jihočeský kraj,
městys Ledenice, M-TES České Budějovice,
Beton Hronek, Mosled s.r.o.Pavel Šíma, MPJ
Milan Porkristl, AL systém Zdenek Hruška,
Keramika Svatoslav Kodytek, Potraviny Petr
Kubeš, Koloniál Josef Duda, Drogerie Jaroslava Žaludová, Jana Pelikánová /VOJA/,
Truhlářství Josef Janda, Truhlářství Václav
Fencl, Truhlářství Pelikán + Bartoš, SPV truhlářů - učni, Autoservis Milan Petráš, Bohuslav
Klečka Zborov, Jan Kopal Ledenice, Kasárna
Anna Jaroslav Tachecí, Stavební firma Pavel
Jindra, Epigon Václav Tůma, Raiffeisen Bank
a nutno dodat, že na výborných cukrářských
výrobcích od Katky Gabriškové z Ledenic a
rodiny Janečků z Třebče si pochutnávali
během závodů všichni soutěžící i technici.
Katce děkujeme za krásný dort ve tvaru lodě.
Tato cena výherce velice potěšila.
Ledeničtí modeláři byli tentokrát naprosto
úspěšní.V kategorii Ex 500 první místo a to živou posvícenskou husu vyhrál nejmladší člen
klubu Roman Dědič.V dálkově ovládaných
modelech jsme obsadili naprosto suverénně
první čtyři místa - Lukáš Pavel, Jan Junek , Tomáš Zbořil a Lukáš Cajkář. Pirátem roku se
stal Igor Vondrášek.
Za nezdařenou ukázku rychlostního člunu
se omlouvá pan Žeravský s příslibem ukázek
všeho dokonalejšího pro příští rok.
Ukázka osvětlených modelů navodila pěknou večerní atmosféru a velice vydařený ohňostroj završil naši oslavu.
Za spolupráci děkujeme panu Vladislavu
Šestákovi, místním hasičům a hasičům z Ohrazeníčka, místní rybářské organizaci a modelářům z Borovan a Českých Budějovic.
Za zmínku stojí i závěr seriálu mistra ČR,
který se letos jel v Duchcově a kde jsme z pěti
závodů obsadili třetí místo a dalších šest v první dvanáctce ze 44 závodníků z celé ČR a zároveň dvanácté místo na mistrovství světa
v Německu. Je to vrchol usilovné práce v posledních létech.Určitě nás nyní čekají léta
hubenější.
Po krátkém vydechnutí se opět nastěhujeme do modelářských dílen.Uvolněná místa
jsou již zcela obsazena a tak dalším zájemcům
o tuto činnost je možné doporučit přihlášku
opět za rok.
Klub lodních modelářů v Ledenicích děkuje všem občanům za jejich přízeň.
Jiří Hinterhölz
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ßNohejbalový turnaj
dvojic ve Zborově
Poslední srpnový víkend v sobotu 29. srpna proběhl na antukovém hřišti ve Zborově
nohejbalový turnaj dvojic. Zúčastňuje se ho
řada kvalitních družstev, které si tím zpestřují
svou ligovou nohejbalovou sezónu. Každým
rokem se počet účastníků pohybuje kolem 10,
ale deštivé počasí zapříčinilo, že některé dvojice nepřijely. Dorazili ale tradiční účastníci
ze Zlivi či kluci z Hluboké, přestože nebylo
jasné, jestli vůbec nějaké utkaní sehrajeme.
Letošní počet přihlášených týmů dosáhl jen
čísla pět, přesto byla sehrána řada kvalitních
zápasů v systému každý s každým i ve
vyřazovacích bojích.
Celkové pořadí nakonec vypadalo takto: 1.
Regina, 2. Šnůra, 3. Radek, 4. Vazíci, a 5.
Rosťa. Vyhlášení výsledků a udělení cen proběhlo v hospodě, kdy každý soutěžící obdržel
hodnotnou cenu. Zvláštní poděkování patří
hospodskému, který poskytl zázemí účastníkům od brzkého dopoledne, kdy na hřišti úřadoval jen déšť, ale také za jeho občerstvovací
stánek v průběhu dne na samotném hřišti.
Přestože počasí ovlivnilo turnaj, dobrá nálada
se nespláchla a věříme, že se příští rok zase
sejdeme v hojném počtu.
Tak nezapomeňte, příští rok poslední sobotu v srpnu ve Zborově na viděnou.
Ing. Michal Vazač

Dětská olympiáda
Nádherné počasí, strhující sportovní bitvy,
desítky osobních rekordů, výkřiky štěstí i slzičky zklamání, a hlavně moře radosti a zábavy. Takové bylo šesté zářijové odpoledne
v ledenickém sportovním areálu. Tělovýchovná jednota Slavoj zde s laskavou podporou
městysu Ledenice uspořádala již 8. ročník
Dětské olympiády. V pěti věkových kategoriích se jí letos zúčastnilo 95 dětí. Rozdělení na
hochy a dívky soutěžili v osmi disciplínách
(sprint, skok daleký, hod gumákem, skákání
v pytlích, střelba hokejkou, hod na basketbalový koš, hod na válečky a závěrečný běh na 400
resp. 200 metrů).
Zřejmě největším sportovním vzorem pro
všechny závodníky byl letos jamajský sprinter, světový rekordman, Usain Bolt. Však také
jeho jméno zaznívalo nejčastěji. A nutno říci,
že v Ledenicích má nejednoho brášku nebo
sestřičku, samozřejmě pouze co do předvedených sportovních výkonů! Každý chtěl běžet
rychle jako Bolt! Nebo aspoň být lepší než
loni, vyhrát nad kamarády ze školy nebo si

„Skoč!“

prostě jen užít krásného odpoledne a trochu si
přitom zasportovat a pobavit se. Prostě každý
měl svou motivaci. A díky městysu Ledenice,
hodným sponzorům (Marius Pedersen, Head,
Cemix, Petr Vítovec) a obětavým rodičům nechyběly ani medaile, diplomy a věcné odměny
pro nejlepší. A kdo to zažil, ví, že stojí za to
poprat se s ostatními o vítězství a pak si na
stupních vítězů užít potlesk dvou stovek
kamarádů, maminek, tatínků, babiček a
dědečků.
pokračování na str. 6

„Utíkej!“
Výsledky:

„Vystřel“
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Dětská olympiáda à
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„Vyhraj“

dokončení ze str. 5
Z naší olympiády ale nikdo neodchází
s prázdnou. Pro všechny soutěžící jsme i letos
měli nachystány sladkosti, drobné dárky a na
závěr i opečené špekáčky a trochu pěkné muziky. Prostě paráda! Takže příští rok, první neděli ve školním roce zase na shledanou!
Těšíme se na Vás!
Slavoj Ledenice
Celkem 199 nádherných fotografií z Dětské
olympiády naleznete na
http://destinka.rajce.idnes.cz/ pod názvem
olympiada-Ledenice09.
Paní Pavle Vazdové, autorce fotografií, velice
děkujeme za absolutně vyčerpávající fotoreportáž.

MŮŽETE BÝT HRDÍ – JÁ TEDY JSEM!
Tento článek píši za hasiče, ale také za
sebe. Má být výrazem poděkování holkám,
děvčatům, slečnám, prostě těm, které po celý
rok usilovaly o dosažení reprezentace na mistrovství ČR. Celé snažení se podařilo a to
pohádkovým úspěchem, účastí jak dorosteneckého, tak i ženského družstva na mistrovstvích
v Třebíči a Ústí nad Labem.
O dorostenkách jsme psali v minulém vydání
– holky mají titul MISTRYNĚ REPUBLIKY!!!
Sláva Vám!!!
Náročný úkol čekal holky o víkendu od
18.9. do 20.9. v Ústí nad Labem. Předcházelo
tomu ustavičné čtrnáctidenní cvičení, pak shánění dopravy a nakonec i všech potřebných
věcí a materiálu. Vyjížděli jsme v pátek v půl
šesté ráno, tedy chtěli jsme, než se to všechno
ale dalo dohromady, tak bylo skoro šest. Stejně ale jsme přijeli do Ústí něco malinko po desáté a tak zbylo dostatek místa pro prezenci,
ubytování a přípravu na nařízený trénink požárního útoku. Celá naše banda čítala patnáct
lidí (deset závodnic, jeden vedoucí a řidič podle oficiálního protokolu a pak „diváci“).
Byla to fajn skupinka, taková bezproblémová
a fungující, což znamená, že všichni zabrali,

Rozběhlý požární útok
když bylo potřeba připravit a přepravit materiál atd.
Celkově nikdo neočekával nějaké závratné
výsledky, účastnili jsme se dospěláckého misRozhovor pro ČT 1

Předávka na štafetě
4 x 100m

trovství úplně poprvé jako družstvo. O to
krásnější byly pocity po stovkách a štafetě,
kdy jsme se drželi na celkovém šestém místě.
pokračování na str. 7
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Můžete být hrdí
– já tedy jsem!
dokončení ze str. 6

Podpora naší výpravy

Holky dělaly krásné časy, překonaly své osobní rekordy zase ve stovkách i štafetě. Na špičku to úplně nestačilo, ale taky děvčata ví, že
mají stále obrovské rezervy. Dokonce i Lenka
Tomandlová, která si se svým famózním letošním osobáčkem 17,41 sekund v běhu na
100m s překážkami zajistila 3. místo (v této
disciplíně se vyhlašují jednotlivci, časy se počítají pro družstvo). Upozorňuji, že ženský rekord v této disciplíně se letos posunul na
17,17sekund, v minulém roce by Lenka se
svým časem byla rekordmankou.
Rozhodoval tak jako skoro pokaždé požární útok. Měli jsme všichni nervíky, aby to nebyl hrůza čas. Podařilo se dát 27 na nástřikové
terče, což nebylo tak špatné, přesto z toho bylo
až osmé místo.
V celkovém pořadí jsme obsadili osmé
místo. Na holkách bylo vidět ponejprv trošku
zklamání, ale zodpovědně mohu říct, že osmé
místo je v takové soutěži nádherné umístění,
za které se vůbec nemusí stydět, naopak svědčí o výborných výkonech.
Ivana Šestáková, Lenka Tomandlová,
Kristýna Frejlachová, Tereza Koblasová, Tereza Šustrová, Kateřina Candrová, Kateřina
Toločková, Nikola Steinhäuslová, Zdeňka
Ježková, Veronika Vacková, za dorost ještě
Hanka Bušková a Hanka Květoňová
… kluci bez kterých by to po celý rok nešlo: Matouš Janovský a Honza Jelínek …

Lenka na stupních na vítězů. 3. místo v běhu na 100m s překážkami (17,41 s)

Mistrovství České republiky v PS SDH
Ústí nad Labem 18. – 20. 9. 2009

Celkové výsledky – ženy
Dosažené časy a body

Poř.

Družstvo
Pož. útok

Štafeta

100 m přek.

Součet
bodů

1

SDH Chválenice

26.44

4

63.16

1

109.27

1

2

SDH Trnava

26.52

5

63.16

2

110.60

2

6
9

3

SDH Kvasiny

26.60

6

65.43

5

112.69

3

14

4

SDH Mor. Beroun

28.00

9

65.04

4

113.15

4

17

5

SDH Písková Lhota

28.49

10

64.88

3

115.88

5

18

6

SDH Vlčnov

25.96

2

67.63

8

121.58

10

20

7

SDH Dol. Měcholupy

26.86

7

66.30

7

116.15

6

20

8

SDH Ledenice

27.96

8

65.43

6

117.83

7

21

9

SDH Krchleby

24.67

1

76.32

15

119.49

9

25

10

SDH Miroslav

26.39

3

68.51

11

122.02

12

26

11

SDH Poniklá

33.71

13

67.72

9

118.96

8

30

12

SDH Štěpánov

32.69

11

68.66

12

122.93

13

36

13

SDH Hněvošice

—-

15

68.24

10

22.00

11

36

14

SHD Dalovice

33.38

12

2.02

13

129.56

15

40

15

SDH Lhenice

34.71

14

72.66

14

124.59

14

42

Vám všem za skvělé výkony, nervy, volný
čas a vůli DĚKUJI jménem hasičů i jménem
svým.
Mgr. Vladislav Šesták
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Fotbalový potěr
Jsme o rok starší a zkušenější! Poctivě trénujeme! … a můžeme se chlubit!
Ale pěkně popořádku.
Nejprve rekapitulace minulé sezony. Po
hodně těžkých začátcích, kdy jsme na první vítězství čekali celých šest zápasů, jsme předvedli famózní jarní finiš a s celkovými 10
body a 23 vstřelenými brankami vybojovali 8.
příčku v tabulce. Klobouk dolů před všemi
hráči! Žádná byť sebevětší prohra nikoho neodradila, všichni poctivě trénovali a bojovali!
Radost z dosažených vítězství byla obrovská!
Neskutečné nadšení všech kluků a holek
(ano, fotbal s námi hrají i děvčata!) nás vedlo
k uspořádání letního fotbalového soustředění.
S minimálními finančními náklady a vědomím, že u malých dětí není úplně nejjednodušší se sebrat a odjet na několik dní někam na
Šumavu, jsme rozbili stanový tábor přímo na
hřišti v Ledenicích. Sice nám naše plány trochu překazilo počasí, díky němuž jsme museli
spát dvě noci ve fotbalových šatnách na zemi,
ale díky nadšení hráčů, obrovské obětavosti
všech rodičů a pomoci městysu Ledenice jsme
všechno zvládli na výbornou. Od 27. do 30.
srpna se 23 hráčů ledenické fotbalové
přípravky pilně připravovalo na nadcházející
sezonu.

Starší a mladší fotbalová přípravka Slavoj Ledenice

2:15 hod. ráno – hráč: „Já nemůžu usnout!“
Trenér: „Zalez!“ (pozn: Náměsíčník vše přestál v pořádku!)
Při zápase na hřišti – hráč: „Trenére, já nemůžu hrát, mě se sloupla kůže.“ (Objeven krvavý rozedraný puchýř přes celou patu!) –
trenér: „A proč proboha nemáš ponožky?“ –
hráč: „Mamka mi je nedala“ – později tatínek:
„Má plnej batoh ponožek a náhradních bot!“
(Batoh se skutečně našel, puchýř se zalepil,
vše dopadlo dobře!)
Večer – zoufalý hráč: „Trenére, mě někdo
ukrad baterku!“ – trenér: „A nemáš ji v batohu?“ – hráč: „Nemám, tam jsem se díval.“
(Následně batoh prohledán, nalezeny dvě
baterky!)
Ráno – opět zoufalý hráč: „Trenére, já nemůžu najít šortky!“ – odpoledne plačící a více
zoufalý hráč: „Trenére, už jsem je našel, má je
na sobě Filip!“
Co dodat?
Snad jen to, že jeden z trenérů za tři dny
přišel zcela o hlas a čtvrtý den už mohl jen pískat na píšťalku. Taky to, že jsme opravdu dobře potrénovali, což se projevilo hned v prvních
zápasech nové sezony. A konečně to, že nezopakovat si takovou nádhernou akci by byla
škoda! Takže za rok!
A teď to chlubení!
Filip Havrda, kapitán mladší přípravky, průNa soupisce Slavoje Ledenice v kategorii
běžně nejlepší střelec OS Č.B., soutěžního ročpřípravek máme v letošní sezoně už 34 hráčů!
níku 2009-2010, se 16 góly!
Věkové rozpětí 5 – 10 let. Byli jsme tak donuPoctivé tréninkové dávky zvládali všichni ceni vytvořit dvě družstva – starší a mladší příbez problémů. Pravda jistá únava po náročném pravku. Oba týmy hrají svou vlastní soutěž
programu se projevila – všichni i někteří ob- v rámci Okresního fotbalového svazu. Starší si
vykle velmi aktivní jedinci večer zalehli a spa- poprvé musejí zvykat na trochu větší hřiště,
li jak dudci! Nikdy to ale není jen o fotbalu, ale větší počet hráčů v utkání i jiný systém hry.
i o zábavě a hlavně o kamarádství a o partě. Přesto je vidět, že k velké chuti se pomalu přiTakže jsme si prošli stezku odvahy, narazili na dávají i fotbalové dovednosti. Po prvním osYettiho (většina aspoň tvrdí, že to byl Yetti, i trém zápase na Rudolfově, kde jsme se zatím
když se podařilo nalézt pouze kousek jeho ko- spíš jen rozkoukávali, už teď celý tým šlape
jako hodinky a obzvláště domácí utkání proti
žichu, tedy pokud to nebylo z nějakého psa?!)
Novým Hodějovicícm opravdu stálo za to (náš
a málem rozbili smrtce její kosu! Taky souboj brankář se nudil!!!). Mladší přípravka je aktuse zavlažovacím systémem hřiště byl álně nejlepším ledenickým fotbalovým družv třicetistupňovém vedru skvělou zábavou.
stvem, s nejlepšími výsledky! Však taky jsou
A největší perličky ze soustředění:
to ve své kategorii už zkušení borci, kteří v kli-

du zvládají i zápasy za starší výběry. Kdo jste
je ještě neviděli v akci, o dost jste přišli. Není
problém nasázet soupeři 10 gólů v jednom
utkání! A po zápase je pro všechny diváky
odměnou za fandění originální vítězná
děkovačka! A letos si ji opravdu užíváme do
sytosti!
Výsledky starší přípravky:
Ledenice – Rudolfov
Ledenice – Nové Hodějovice
Ledenice – Nové Hrady

0:10
4:0
2:4

Výsledky mladší přípravky:
Ledenice – Mokré
Ledenice – Lišov
Ledenice – SKP Č.B.„C“
Ledenice – Jankov
Ledenice – Čtyři Dvory „B“

12:1
1:4
6:3
10:0
3:3

Průběžná neúplná tabulka OS
mladší přípravka:
1.

Lišov

4

4

0

0

46: 5

12

( 6)

2.

Loko ČB B 4

4

0

0

41: 7

12

( 6)

3.

Ledenice

4

3

0

1

29: 8

9

( 3)

4.

Hluboká

3

2

0

1

23: 14 6

( 0)

5.

Borovany

4

2

0

2

22: 14 6

( 0)

6.

Č.Dvory B 4

2

0

2

12: 10 6

( 0)

7.

Rudolfov

3

1

0

2

17: 19 3

( -3)

8.

Nemanice

4

1

0

3

12: 23 3

( -3)

9.

SKP ČB C 4

1

0

3

11: 23 3

( -3)

10. Mokré

3

1

0

2

11: 30 3

( 0)

11. Jankov

5

0

0

5

1: 72

( -6)

0

pokračování na str. 9
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Fotbalový potěr
dokončení ze str. 8
Pozvánka na říjnová domácí utkání:
16,00
w Pátek 16.10.
Ledenice – LOKO Č.B. (mladší přípravka)
17,15
w Pátek 16.10.
Ledenice – Mladé (starší přípravka)
Podzimní
část
sezony
ukončíme
23.10.2009 od 16,00 hod. podzimní dokopnou. Zveme tradičně všechny maminky, sportovní obuv s sebou!!!

Přehled kulturních
a sportovních akcí
Ó DRAKIÁDA
sobota 10.10.2009
začátek ve 14 hod.
fotbalové hřiště Ledenice
Po skončení opět opékání špekáčků. Srdečně zveme s dětmi i rodiče.
Při dešti se drakiáda nekoná – náhradní termín bude včas zveřejněn!
Ó HUDEBNÍ ÚSMĚVY
A VZPOMÍNKY
neděle 25.10.2009
začátek v 18.00 hod.
Divadelní sál Ledenice
Účinkuje: prof. Jan Vacek a hosté
Vstupné dobrovolné.

Místní knihovna
v Ledenicích nabízí svým
čtenářům literární novinky
Literatura pro dospělé:
c James P.D.
Soukromá pacientka
c Pittnerová Vlasta
Na Bídě a na statku
Maminky
Pro sirotka
Lakomci a sobci
Řízením Božím
V ovzduší zámků
Barbora harfenice
c Monyová Simona
Deník citového vyděrače
Utrhnout se ze řetězu
Jednou nohou v blázinci
Manželky na odpis
c Cimický Jan
Trápení lásky
c Kvačková Radka
Očima tchyně
c Bešťák Václav
Vražda v předstihu
c Bryndová Jana
Nechci rajskou, chci lásku!
c Fojtová Věra
Zástava náhradního srdce
c Argov Sherry
Proč muži milují potvory a hodným
holkám zůstanou oči pro pláč
c Pilcher Rosamunde
Září

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
Od listopadu začíná zimní příprava, tradičně v ledenické sokolovně. Je nezbytné, aby
všichni hráči měli sportovní halovou obuv
(nebarvící podrážka). První trénink v sokolovně bude v pondělí 2.11.2009.
Zimní tréninky přípravky:
Pondělí
15,15 – 16,45
Sobota
9,30 – 11,30
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Milanu Martanovi, Mírovi Strouhovi a
Milanu Bicerovi. A všem rodičům a ostatním
rodinným příslušníkům hráčů!!! Za pomoc
materiální i finanční.
Robert Čouza
fotbalová přípravka Slavoj Ledenice

Na závěr mi dovolte osobní poděkování
všem, kteří s nejmenším ledenickým fotbalem
pomáhají, jak dovedou. Především trenérům

Rodinné centrum Ledňáček
zve na
Podzimní bazar dětského
ošacení, hraček
a sportovních potřeb.
Koná se v ledenické
hasičárně

POZVÁNKA NA
PODZIMNÍ VÝLOVY
Místní organizace
Českého rybářského svazu
v Ledenicích zve na výlovy:
Dolní a Horní Hradský
nádrž ČOV
sobota 10. 10. 2009
sraz v 7.oo hod.
u Dolního Hradského

Příjem zboží:

w Pondělí 19.10. od 15.00 do 18.00 hod.

Prodej:

w Úterý 20.10. od 9.00 do 18.00 hod.
w Středa 21.10. od 9.00 do 11.00 hod.

Výdej neprodaného zboží:

w od 15.00 do 16.00 hod.
Připravte si vlastní seznam zboží s navrženými cenami!!!
(např. mikina modrá 50 Kč, kalhoty zelené
100 Kč, ponožky bílé 20 Kč atd.)
Z každého prodaného kusu si RC účtuje
5 Kč na uhrazení nákladů spojených
s uspořádáním bazaru.
Kontakt:
rclednacek@seznam.cz, 728 889 616.

Parčák – Parčáček
sobota 17. 10. 2008
sraz rybářů v 7.oo hod. u Parčáku

Program
(dopolední – odpolední):





výlov rybníka začátek v cca 9 hod.
prodej živých ryb
občerstvení
hudba

ZAHRADNICKÉ POTŘEBY
MILAN GABRIŠKA
NABÍZÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU:
velký výběr dušičkové výzdoby
Ó věnce šiškové, bukvicové, mechové, staticové, proutěné
Ó věnečky slaměnkové, smilkové, z chvojí, chryzantémové
Ó věnečky a drobné dekorace do kolumbárií
Ó vazby v proutěných koších, miskách
Ó statici tatariku, statici sinuatu (bílá, modrá)
Ó kytičky ze sušených květin
Ó sušené květiny (smilek, ostrožka, graspedie, nestařec, bodlák, makovice aj.)
Ó chryzantémy různé velikosti a barvy
Ó vřesy,buxusy a jiné rostliny pro výsadbu do žardin a truhlíků
Ó velký výběr umělých květin
Ó hřbitovní svíčky
DÁLE:
Ó dárkové předměty, vonné oleje, aromalampy, keramika, podzimní dekorace aj.
Ó květníky, obaly, substráty aj.
Ó sadbový česnek
Ó brambory a jablka na uskladnění (pouze na objednávku)

Milan Gabriška
F. Sládka 340, 37311 Ledenice, tel.: 387995025, 731969449
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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

říjen 2009

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

ROUSEK

PRACOVNÍ DOBA

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

Po, Pá
St
Út, Čt
So

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
dle objednání

PEDIKÚRA NA OBJEDNÁNÍ

WWW.RKELEKTRO.CZ

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!

Firma RK elektro s. r. o.
nabízí elektroinstalační a zemní práce

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

Silnoproudé rozvody
- instalace Vašeho domu je záležitostí jednoho týdne
Elektronické zabezpečovací systémy
- pro rodinné domy a ostatní objekty
Posuvné nesené brány včetně pohonu
- včetně zinkové úpravy povrchů
Zemní práce pásovým minibagrem
- výkopy přípojek, základy plotů, garáží atd.
Zemní práce smykovým nakladačem
- rozvoz a nakládka zeminy
Kontejnerová přeprava do 4 tun
- přistavení kontejneru - odvoz suti a odpadu
wwwuuu

tel.: 777 160 432

říjen 2009
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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 – 17.00 hod
sobota 7.00 – 12.00 hod.
Výběrové řízení na funkci
referent Stavebního úřadu v Ledenicích
VEŘEJNÁ VÝZVA
Městys Ledenice vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent Stavebního úřadu v Ledenicích
zástup za mateřskou dovolenou (po dobu tří let)
práce na plný pracovní úvazek
nástup možný po ukončení výběrového řízení
předpoklady uchazeče:
 vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru
(se stavebním zaměřením)
 znalost stavebního zákona, správního řádu a procesního práva
 dobrá orientace v katastrálních mapách a geometrických plánech
 znalost práce na PC (Word, Excel, MISYS, Czech Point)
 organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
 řidičský průkaz skupina B
 předepsané zkoušky odborné způsobilosti v uvedeném oboru výhodou
 upřednostňujeme zájemce s praxí úředníka ve státní správě
 výhodou bydliště žadatele v Ledenicích, nebo v blízkém okolí
(znalost místních poměrů)
k žádosti připojit:
strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní praxi, doklady
o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
Termín podání žádosti do 26.10.2009 do 17.00 hodin.
Místo podání žádosti:
Městys Ledenice - podatelna, Náměstí 89, 373 11 Ledenice
žádost lze poslat také elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný
elektronický podpis na adresu: podatelna@ou.ledenice.cz
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KADEŘNICTVÍ
Náměstí 70, 373 11 Ledenice
ROZŠÍŘENÁ PRACOVNÍ
DOBA
Po
Út pánské
St
Čt
Pá

8,00 – 20,00 hod.
8,00 – 20,00 hod.
9,00 – 17,00 hod.
8,00 – 17,00 hod.
9,00 – 20,00 hod.

Pánské možné i jiné dny.
Jitka SVOBODOVÁ
tel.č. 775 105 750
Ivana KUDRNOVÁ
tel.č. 728 985 373
Můžete přijít i bez objednání.

Občanské sdružení Sdružené lesy
Ledenice a Borovany
zve vlastníky lesů
na venkovní pochůzku,
která se bude konat v lesích areálu
působnosti sdružení.
Sraz u čističky odpadních vod
v Ledenicích
v sobotu dne 17. října 2009
v 9,00 hod.
Doprava osobními prostředky
(stačí i kola).
Ukončení cca ve 13 hodin.
Ing. Jan Jiráček
odborný lesní hospodář
w Pronajmu garáž u školky.
Tel. 776 198 558

TISKÁRNA
V TŘEBONI
www.tiskarna-java.cz
OFSETOVÝ TISK
PLOTROVÁ GRAFIKA
VELKOPLOŠNÝ TISK
POTISK PŘEDMĚTŮ
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.

