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Zdarma

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Také letos začátkem ledna prošli Ledenicemi i přilehlými osadami tříkráloví koledníci,
kteří vybírali od dobrých lidí příspěvky do
svých pokladniček. (foto z roku 2006)
Podle staré tradice po Novém roce vycházejí do ulic měst a obcí České republiky tříkráloví koledníci, které vyslala Česká katolická
charita.Koleda všude začíná v kostelech požehnáním a posvěcením křídy, kterou tři králové píší nad dveře iniciály K+M+B, jež
nejsou iniciálami jejich jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale latinským Christus mansionem benedicat, což lze přeložit jako „Ať
Kristus žehná tomuto domu“.
Sdružení Česká katolická charita se Tříkrálovou sbírkou pokouší cílevědomě formovat
veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a
trpících. Snaží se o obnovení zájmu o charitu a
angažovanost lidí v díle služby bližnímu v
nouzi. Celorepublikově se Tříkrálová sbírka
konala po osmé, v Ledenicích má tradici již
šestým rokem.
Sbírka je určena výhradně na podporu a pomoc lidem, kteří se nachází ve stavu nouze.
Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí.
Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro
chudé, postižené, nemocné, seniory, lidi opuštěné, lidi bez domova, maminky s dětmi v tísni, lidi všech kategorií sociální potřebnosti.
Charita se tak snaží získat prostředky na roz-

PŘÁNÍ DO
NOVÉHO ROKU
Vám všem, vážení spoluobčané, bych
chtěl do začátku nového roku popřát,
aby Vám příjemná vánoční nálada a
s ní spojená větší ohleduplnost, všímavost a tolerance vůči svému okolí,
vydržela po celý letošní rok.
Za sebe a všechny pracovníky Úřadu městyse v Ledenicích přeji hodně
štěstí, zdraví, pracovní a osobní spokojenosti.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta městyse

Zápis do 1. třídy ZŠ,
ZUŠ a MŠ Ledenice
sáhlé spektrum aktivit, které realizuje ve prospěch lidí potřebných. Chudoba má totiž v každé době svoji novou, aktualizovanou podobu.
Nemalý díl také letos poputuje do zahraničí lidem, které postihne nějaká přírodní či humanitární katastrofa.
Zdroj: www.charita.cz
a www.zabreh.charita.cz

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 28.11.2007
Rada městyse schválila:
 v rámci Programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II. týkající se připravované stavby „Ledenice – retenční nádrž
Hradský“ závazek, že od Zemědělské správy jakožto investora stavby převezme po
realizaci zkolaudované dílo „Ledenice –
Retenční nádrž Hradský“ do vlastnictví
městyse. Zároveň se zavazuje k řádné správě díla a za tímto účelem zajistí odpovědného vodohospodáře. O převzetí díla bude
sepsána smlouva
 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 24.5.2007 na výkon působnosti
Městské policie Třeboň na území městyse
Ledenice s městem Třeboň
 podnikatelský záměr investora p. Pavla
Hronka, bytem Ohrazeníčko na výstavbu

bioplynové stanice Ledenice – Ohrazení na
soukromých pozemcích za podmínky souhlasu dotčených orgánů státní správy a
s podmínkou vybudování chodníku
do Ohrazení podél příjezdové komunikace
na náklady investora. Uvedený záměr byl
projednán v komisích životního prostředí a
lesního hospodářství a v komisi výstavby a
územního plánování
 žádost o navýšení rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice na neinvestiční výdaje pro rok
2007 o částku 48.100,- Kč
 žádost MC Ledňáček o finanční příspěvek
z rozpočtu městyse Ledenice ve výši
18.000,- Kč na celoroční provoz mateřského centra v roce 2008, který bude zaslán na
bankovní účet MC Ledňáček
 nákup knih pro místní knihovnu v Ledenicích ve výši 6.875,- Kč do konce roku 2007.
pokračování na str. 2

Zápis dětí do 1.třídy proběhne
v pátek 25. ledna 2008
od 13,00 hod. do 17,00 hod.
a v sobotu 26. ledna 2008
od 9,00 hod. do 12,00 hod.
v pavilonu školy.

nnn

Zapisují se děti, které dovrší 6 let
věku do 31. srpna 2008.
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.

INFORMACE VLASTNÍKŮM
POZEMKŮ
V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ
LEDENICE
Vlastníci nemovitostí v k.ú. Ledenice u kterých došlo po provedení komplexní pozemkové úpravy schválené v r. 2007 ke změnám,
mají povinnost podat nová daňová přiznání Finančnímu úřadu v Českých Budějovicích nejpozději do 31.1.2008.
Formuláře k přiznání dani z nemovitosti
jsou k dispozici v sekretariátu starosty městyse Ledenice.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LEDENICE
Dokončení ze str. 1
Tato částka představuje příjmy místní knihovny z poskytnutých služeb v roce 2007
 převedení odměny za vystoupení LS Krajánek v Nových Hradech. Odměna ve výši
4.000,- Kč bude převedena novému zřizovateli LS Krajánek TJ Sokol Ledenice na
účet č. 156142881/0300
 pohledávku ve výši 5.447,- Kč na nájemném z bytu č. 7 v bytovém domě č.p. 86 Náměstí Ledenice po zemřelém nájemci bytu
pí. Miroslavě Prachniarové jako nedobytnou na základě písemného sdělení Okresního soudu – dědické oddělení v Českých
Budějovicích ze dne 23.11.2007
 finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na pořádání akce pro děti „Mikulášská nadílka ve
Zborově“. Částka bude proplacena p. Václavu Voharčíkovi na základě předložených
pokladních dokladů
 návrh osadního výboru Ohrazeníčko na zrušení pobočky místní knihovny Ohrazeníčko
a rozhodla o zrušení knihovny k 31.12.2007
a o převedení inventáře z této knihovny do
pobočky místní knihovny ve Zborově. Převod zajistí knihovnice pí. J.Fraňková a H.
Juříková
Rada městyse zrušila:
 usnesení č. 105 ze dne 13.7.2005 o zapůjčování vozidla VW Transportér pro potřebu
obce a místních spolků.
Rada městyse schválila:
 návrh smlouvy o bezúplatném zapůjčení
vozidla VW Transportér pro potřeby SDH
Ohrazení od 1.12.2007
Rada městyse neschválila:
 návrh firmy VK Úklid Václav Voharčík na
zajištění údržby, úklidu a čištění veřejných
prostranství ve Zborově.
Rada městyse vzala na vědomí:
 podnikatelský záměr soukromého investora
na výstavbu „Centra výuky bezpečné jízdy“
na pozemcích v k.ú. Ledenice určených
územním plánem jako průmyslová zóna a
postoupila tento záměr k projednání v komisi výstavby a ÚP a komisi životního prostředí a lesního hospodářství
 informace o Regionálním operačním programu NUTS II. Jihozápad pro období 2007
a 2013 a pověřuje starostu svolat mimořádné zasedání Rady obce za účelem sestavení
priorit na podávání žádostí o dotace v rámci
regionálního operačního programu v příštím období s ohledem na možnosti rozpočtu
městyse Ledenice
Rada městyse pověřuje:
 starostu vydáním příkazu k provedení inventarizace veškerého majetku a závazků
městyse Ledenice k 31.12.2007 v souladu
se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. §
29 a § 30.
Rada městyse jmenuje:
 hlavní a dílčí inventarizační komise
ve složení:

hlavní inventarizační komise:
předseda Jiří Beneda
členové: Zdenka Sládková, Jaroslava Křížová, Radek Hůrka
dílčí inventarizační komise místní
knihovna: předseda Jaroslava Křížová
členové: Zdenka Sládková, Jana Fraňková
dílčí inventarizační komise kulturní
zařízení: předseda Jaroslava Křížová
členové: Jana Fraňková, Zdenka Sládková
dílčí inventarizační komise místní knihovna
Zborov: předseda Helena Juříková
členové: Helena Korčáková, Helena Tůmová
dílčí inventarizační komise místní knihovna Ohrazeníčko: předseda Ivana Vacková
členové: Pavel Hronek, Vlastislav Ouroda
dílčí inventarizační komise
SDH Ledenice: předseda Stanislav Bláha
členové: Mgr. Vladislav Šesták, Karel Musil
dílčí inventarizační komise SDH Zborov:
předseda František Vazač
členové: Stanislav Janouch, Václav Levý
dílčí inventarizační komise SDH Ohrazení: předseda Karel Nebáznivý
členové: Jaroslav Dvořák, Pavel Malý
dílčí inventarizační komise SDH Zaliny:
předseda Jiří Viktora
členové: Stanislav Bláha, Pavel Viktora
dílčí inventarizační komise SDH Ohrazeníčko: předseda Pavel Hronek
členové: Václav Vacek, Václav Hronek
Ze VII. veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 12.12.2007
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu hlavní účetní městyse o stavu příjmů
a výdajů k 12.12.2007
 zprávu Městské policie Třeboň o činnosti
v obvodu městyse Ledenice od června
2007, která je přílohou zápisu
Zastupitelstvo městyse se seznámilo:
 s výroční zprávu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
za školní rok 2006/2007, která je přílohou
zápisu
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 rozpočtovou změnu č. 5/2007 za období
prosinec 2007 pod čísly 209 až 349
 „Prohlášení vlastníka bytového domu č.p.
424 Na Oborách v Ledenicích dle ustanovení § 5 zákona č. 72/1994 Sb. o vymezení a
rozdělení jednotek v domě
 schválilo nákup použitého malotraktoru
UNI MT8-065 pro potřeby správce DPS a
sportovišť za cenu 150.000,- Kč dle kupní
smlouvy
 schválilo prodej části pozemků v průmyslové zóně v k.ú. Ledenice o výměře cca
2
20.000 m - část parc.č. 3871/2 travní porost, část parc. č. 3852/3 travní porost, část
parc. č. 4628/2 ostatní plocha, část parc. č.
3920/136 travní porost, část parc. č.
3920/138 ostatní plocha, část parc. č.
3920/139 travní porost
firmě Autodrom Most za smluvní cenu
2
160,- Kč/m s podmínkou uvedenou v kupní









smlouvě – nebude-li zahájena stavba „Centra výuky pro bezpečnou jízdu“ firmou Autodrom Most do 12ti měsíců od podpisu
smlouvy má městys Ledenice k prodávaným pozemkům předkupní právo za cenu
160,- Kč/m2
směnu části pozemku parc. č. 1190 ve
vlastnictví městyse Ledenice za horní část
pozemku parc. č. 1192 ve vlastnictví Ing.
Jana Petráše a Mgr. Raabové v k.ú. Ledenice za účelem výstavby rodinného domu.
Oddělení částí obou směňovaných pozemků
geometrickým plánem zajistí vlastním nákladem žadatelé. Případný rozdíl ve výměrách pozemků bude uhrazen za smluvní
2
cenu ve výši 250,- Kč/m
koncepci požární připravenosti Městyse
Ledenice pro volební období 2007 – 2010
směnu části pozemku parc. č. 2985/3 ve
vlastnictví městyse Ledenice za část pozemku ve stejné výměře parc. č. 2985/10 ve
vlastnictví Jana Fabiána vše v k.ú. Ledenice. Náklady na zhotovení geometrického
plánu uhradí stejným dílem Jan Fabián a Jiří
Hloušek
prodej pozemku parc. č. 4633/9 o výměře
2
2
109 m zahrada za smluvní cenu 20,- Kč/m
žadateli Jiřímu Hlouškovi
výkup nemovitosti č.p. 266 v k.ú. Ledenice
včetně pozemků:
2
st. 293/1 o výměře 495 m zastavěná plo2
cha, parc.č. 54/1 o výměře 576 m zahrada,
2
parc.č. 4637/3 o výměře 116 m ostatní plocha od spoluvlastníků Miroslav Duda, Karel Duda, Vladimír Duda a Anna Novotná
2
za cenu 979.720,- Kč/m určenou znaleckým posudkem s tím, že kupní cena bude
uhrazena v I.čtvrtletí r. 2008. Výkup uvedených nemovitostí schvaluje zastupitelstvo
městyse se záměrem vybudovat na těchto
pozemcích nový školní pavilon pro potřeby
ZŠ, MŠ a ZUŠ Ledenice

Zastupitelstvo městyse rozhodlo:

 ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu na území městyse Ledenice pro rok 2008
zůstávají na úrovni cen platných pro rok
2007
Zastupitelstvo městyse neschválilo:

 prodej pozemku parc. č. 4651/9 o výměře
2

51 m ostatní plocha v k.ú. Ledenice před
domem č.p. 126 v Trocnovské ulici žadateli
p. Günteru Wörndlovi, zatím navržen dočasný pronájem
 prodej pozemku parc. č. 160/6 o výměře 36
2
m zahrada v k.ú. Ledenice žadatelům manželům Bohuslavovi a Jaroslavě Vláškovým, zatím navržen dočasný pronájem
Zastupitelstvo městyse pověřuje:

 starostu městyse zadat výběrové řízení na
nákup cisternové automobilové stříkačky
(CAS) pro potřeby zásahové jednotky v Ledenicích u odborné firmy. Zastupitelstvo
městyse jmenuje členy do komise pro výběr
uchazečů jako zástupce investora:
Mgr. Miroslava Fraňka, Mgr. Vladislava
Šestáka a Marii Kolářovou.
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Shrnutí nejvýznamnějších investičních akcí
městyse Ledenice v roce 2007
370.000,- Kč
· lesní cesta Knězovka
570.000,- Kč
· opravy místních komunikací v Ledenicích a osadách
· chodník na Budějovické ulici včetně vodovodního a kanalizačního řadu
3.400.000,- Kč
kanalizace a ČOV Ohrazeníčko
4.800.000,- Kč
ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice – vybavení a opravy
450.000,- Kč
oprava budovy občanské vybavenosti Ohrazení
270.000,- Kč
fotbalové a softballové hřiště Ledenice
3.900.000,- Kč
protipovodňová opatření „U Mrázů“
560.000,- Kč
nákup nového travního traktoru a malotraktoru
300.000,- Kč
výkupy pozemků v průmyslové zóně
700.000,- Kč
dále byla v loňském roce realizována řada dalších menších investičních akcí.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta městyse Ledenice
·
·
·
·
·
·
·

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň pro městys Ledenice
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Borovany – Ledenice
1. V měsíci lednu oslaví své 75. narozeniny členka paní Jarmila Janovská z DPS v Ledenicích.
Přejeme jí: Jarmilko, co je kapek v dešti,
tolik ať máš štěstí. Zdraví ať máš železné, ať ti
nikdy nezrezne.
členové ZO SPCCH
2. Děkuji touto cestou městysu Ledenice za
ochotu pro zajištění Vánoční výstavy U Králů.
Výstava společná s MC Ledňáček se návštěvníkům líbila, což dokazují zápisy do kroniky.
Poděkování i členkám, které při výstavě pomáhaly a hlavně přispěly svými pečenými
dobrotami. Návštěvníci výstavy si nejen pochutnali u kávy či punče, ale každý si ještě odnesl domů. Děti i dospělí si jistě udělali radost
z koupených dárečků, které členky samy vyrobily. Ať to byly zvonečky, svícny, pletené ponožky, sněhuláci, perníčky.Členky předvedly
malování na hedvábí či drátkování, výrobu
ozdob z korálků.
Děkujeme návštěvníkům výstavy a těšíme
se na příště snad na velikonoční výstavce.
3. Oznamujeme členům opatření k přihláškám na rekondiční pobyty v roce 2008
Při přihlášení k rekondičnímu pobytu složí
zájemce 1.000 Kč. Musí uvést možnost
kontaktu tel. čísla i o prázdninách, specifikaci
rekondičního pobytu (DIA, KARDIO, RESPIRICI) časové období – únor, březen.
OV obdrží závaznou informaci o kapacitě
přidělených rekondic koncem dubna až začátkem května. Po tomto termínu sdělí přijetí jednotlivým účastníkům a pozve je k vyplnění
přihlášky a lékařské prohlídce. Těm, které OV
na rekondiční pobyt nemohl zařadit, současně
vrátí inkasovanou částku 1.000,- Kč, pokud
nechtějí být zařazeni jako náhradníci. Nejpozději do 14 dnů před odjezdem musí být zaplacen doplatek celkové výše.
Zdíkov – jarní rekondice 2.900 - 3.000 Kč.
Holenský dvůr – respirici cca 3.100 Kč
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

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. Strážníci vykonávají službu 2krát týdně po dobu 2 hodin, bližší podmínky viz. Uzavřená
smlouva.
řešeno uložením pokuty na místě nezaplacené
Statistika činnosti od 1.6.2007 do
ve výši 1 000,- Kč.
12.12.2007
Trestná činnost – 4krát zjištěno jednání neKontroly na alkohol – 31 kontrol řidičů
soucí
znaky trestné činnosti, předáno PČR, vemotorových vozidel na řízení pod vlivem alkoholu. Zjištěn jeden případ řízení pod vlivem al- směs se jednalo o majetkovou trestnou činnost.
Veřejný pořádek – 17krát řešen noční
koholu. Kontroly byly prováděny převážně ve
večerních a nočních hodinách s častým zaměře- klid, 7 krát řešena veřejná zeleň, 4 krát řešeno
znečištění veřejného prostranství, 3 krát řešen
ním na příjezd od Borovan ulicí 5. května.
volně pobíhající pes
Kontroly osob – 4krát provedena kontrola
Pokuty – za uvedené období byly uloženy
osob pohybujících se v nočních hodinách na
pokuty
v celkové výši 71 800,- Kč.
neobvyklých místech, byla prověřena totožZávěrem:
nost. Jednou byla zjištěna osoba v pátrání
Výše uvedené údaje jsou pouze statistickým
PČR.
Kontrola restaurací – 17krát kontrola res- výčtem sledovaných událostí nezahrnující další
taurací na podávání alkoholu osobám mladším specifickou činnost strážníků v konkrétních
18 let. V provozovnách nezjištěn přestupek, případech.
Vzhledem k časově omezenému vykonápouze v jednom případě byl zjištěn alkohol u
osoby mladší 18 let na veřejném prostranství, vání služby pro městys Ledenice se může jedcož bylo řešeno uložením pokuty osobě, která nat o zkreslený pohled, ale podle našich
umožnila požití alkoholu. V jednom případě zkušeností Ledenice zatěžuje trestná činnost
bylo zjištěno kouření na autobusové zastávce, majetkového charakteru, silný výskyt autovraků, narušování veřejného pořádku, nedodržovyřešeno uložením pokuty.
Kontrola hřbitova – v období svátku Pa- vání rychlosti motorových vozidel, řízení
mátky zesnulých bylo provedeno 6 kontrol motorového vozidla bez držení zákonného
hřbitova zaměřených na prevenci před drobnou oprávnění. Na tuto problematiku bude zaměřena činnost strážníků Městské policie Třeboň
majetkovou kriminalitou a veřejný pořádek
v dalším období.
Vladimír Školka
Doprava – 39krát řešeno parkování na veVrchní strážník, Městská policie Třeboň
řejné zeleni, 24krát řešeno parkování na chodníku, 3 krát řešen zákaz zastavení v ulici Na
Místní knihovna v Ledenicích nabízí svým čtenářům literární novinky
Oborách, z toho jednou byla uložena pokuta, 1 c Brabcová Eva
c Děrda Jiří
Baculky jsou prima
Záhada
krát řešeno znečištění vozovky ( Zborov), 66
žraločího masa
Už se o mě neboj
krát řešen vrak motorového vozidla – odstrac Bradford Barbara Nástrahy osudu
c Drake Shannon Sladká jako hřích
něny v zákonném termínu, 3 krát zjištěno řízec
Brown
Sandra
Mrazivý
chlad
c Francková Zuzana
ní bez zákonného oprávnění, předáno
Ferda – z deníčku
Měření rychlosti vozidel – prováděno na- c Cartland Barbara Čarodějka
Jak přichází láska
štěněte
mátkově, problematickou se jeví průjezd od
Manžel je také člověk
Borovan na České Budějovice (nedodržování c Clark Mary Higgins
rychlosti, přechody pro chodce, kruhový obDěvčátka v modrém
aneb 55 důvodů
jezd), jednou bylo provedeno měření v obci c Collins Jackie
proč se nerozvádět
Nebezpečná žena
Zborov. Překročení rychlosti bylo zjištěno cel- c Cornwell Patricia Predátor
c Fuchsová Irena Když ženy mají své
kem v 81 případech, z toho 10 krát bylo sepsádny
c
Coulter
Catherine
no oznámení správnímu orgánu ( překročení
Večerní hvězda
c Hamerová Zdenka
rychlosti o více než 20 km/hod. v obci), ve 40
Hlídej si svou
případech řešeno uložením pokuty 1000,- Kč c Čálková Alena Sádlonoška
vybrané na místě v hotovosti, ve 31 případech c Deaver Jeffery Spící panna
holčičku!
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V Jihočeském kraji má značku KLASA již 162 výrobků
Potraviny se značkou KLASA jsou výrazem
toho nejlepšího, s čím se lze v našem potravinářství setkat. Řada těchto výrobků pochází
z Jihočeského kraje. Nejvíce zastoupeny zde
jsou maso, masné výrobky a pečivo.
Potraviny se značkou KLASA představují
největší kvalitu, jakou mohou výrobci spotřebitelům nabídnout. Potraviny, které mají právo používat na svých obalech logo národní
značky kvality KLASA, procházejí náročným
posuzováním kvality. Proto se na ně mohou
spotřebitelé spolehnout.
V Jihočeském kraji se daří zejména výrobcům masa a masných výrobků. Značku
KLASA má již 89 výrobků z této kategorie.
Patří mezi ně různé výrobky z kuřecího masa,
klobásy, paštiky, ale i polévky a sádlo. Výrobu
těchto produktů si mezi sebe dělí 5 výrobců.
Reprezentativní zastoupení má i kategorie
Mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky,
jichž je v Jihočeském kraji 45. Řadí se mezi ně
nejen mouka a chléb, ale také těstoviny a různé sladké pečivo. Dalšími silnými kategoriemi
jsou Nealkoholické nápoje a Mléko, mléčné
výrobky.
Vilém Frček, tiskové oddělení SZIF

Držiteli značky KLASA jsou následující
výrobci z Jihočeského kraje:
AGRO-LA, spol.s r.o., BEATA, spol. s r.o.,
BIOGENA CB spol. s r.o., Bratři Zátkové a.s.,
DK Open spol. s r.o., Domita a.s., ESSA, spol.
s r.o., HBSW, akciová společnost,
Ing.V.Kozel - ZOOINFORMA, Intersnack,
a.s., Jihočeská drůbež, a.s. (holding Agropol
Group, s.r.o.), Lesy a rybníky města Českých
Budějovic s.r.o., MADETA a.s., MASO
PLANÁ, a.s., PEKAST spol. s r.o., PETA
BOHEMIA spol. s r.o., ZÁRUBA M & K a.s.,
ZŘUD - MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.
O národní značce kvality KLASA
Národní značku kvality KLASA uděluje
kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003.
Tuto prestižní značku spravuje od počátku
roku 2004 Samostatné oddělení pro marketing
Státního zemědělského intervenčního fondu

(SZIF). Koncem léta 2007 mohli nalézt spotřebitelé národní známku kvality KLASA na
obalech celkem 1413 potravinářských výrobků od 210 výrobců. Další informace o národní
značce kvality KLASA a kompletní seznam
všech oceněných produktů jsou dostupné na
internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v rubrice Propagace kvalitních potravin a na
stránkách www.eklasa.cz.
V Praze dne 18. prosince 2007
Stání zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Tel. 222 871 627
e-mail: vilem.frcek@szif.cz

Z vánoční nadílky

KRONIKA ŽIVOTA
Gratulujeme k jubileu:
70 let oslaví:
Zdeněk Motyčka z Ledenic
Helena Jiráčková z Ledenic
75 let oslaví:
Jarmila Janovská z Ledenic
80 let oslaví
Marie Štěpánková ze Zalin
81 let oslaví
Karel Růžička ze Zalin
82 let oslaví
Marie Čížková z Ledenic
83 let oslaví
Vojtěch Tůma z Ohrazení
90 let oslaví
Karel Mejta z Ledenic

Z mateřské školy
Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Ludmilou Imberovou ze Zborova,
zemřela dne 11.11.2007 ve věku 47 let
s paní Marií Nováčkovou z Ledenic, zemřela dne 9.12.2007 ve věku 75 let
s paní Annou Jandovou z Růžova, zemřela
dne 9.12.2007 ve věku 88 let
s paní Marií Kuthanovou z Ledenic, zemřela dne 16.12.2007 ve věku 85 let

Děkujeme všem, kteří se v sobotu
22. prosince 2007 přišli rozločit s paní
Marií Kuthanovou na její poslední cestě.
Děkujeme též za projevenou soustrast
a květinové dary.
rodina

„Jen dětské oči září víc, než betlémská
kometa, než všechny světla létavic,
než všechny světla světa“.
Slovy básníka si můžeme připomenout právě proběhlé vánoční svátky. Všichni, kdo mají
s dětmi co do činění, jistě ví, o čem je řeč.
V září nám nastoupily dvě třídy čerstvě odpočatých „žáčků“, kteří si – někdo lépe, někdo
hůře – zvykali na pobyt v mateřské škole bez
maminky. Stesk nám pomáhají překonat zajímavé činnosti a také noví kamarádi.
Divadlo Z bedny zahrálo pohádku „Myška
Hrabalka“. V říjnu divadlo Okýnko přijelo
s pohádkou „ O koktavé hejkalce“ a divadélko
LUK se „Smolíčkem“. Děti se vyfotografovaly na Vánoce.
V listopadu jsme v kině zhlédli „Ekopohádky“ – O Červené karkulce, O Smolíčkovi,
O Palečkovi, pak si děti zasoutěžily a zakouzlily v programech „Divadélka kouzel a soutěží“ a „Klaun a jeho kamarádi“. Konala se
schůzka s rodiči, kde byli seznámeni

s provozními záležitostmi, vybíráním příspěvků, úplatou za vzdělávání, kroužky.
V prosinci proběhla mikulášská nadílka, a
to hned dvakrát – pátého přišly místní nadpřirozené bytosti a o dva dny později ještě přespolní – zkontrolovat, zda sliby nejsou chyby.
Divadlo Okýnko zahrálo „Vánoční pohádku“.
O týden později už u nás naděloval Ježíšek –
tentokrát to byly stavebnice Lego, vláčky, zvířátka, auta, koloběžky, knížky, stolní hry.
V kině jsme společně s 1. a 2. třídou sledovali
pohádku Malého divadla „Maruška a duch
Vánoc“ s obavami, zda tento bude nalezen.
Před vánočními prázdninami nás navštívila
zvířátka ze Dvorce – želva kajmanka dravá a
medvídek nosál červený.
Od ledna začneme pracovat v odpoledních
kroužcích se stejnou tématikou jako v loňském roce. Divadélko LUK pro nás chystá
„Perníkovou chaloupku“ a duo Bambini pořad
„ Zpíváme si zvířátka“.
za kolektiv učitelek a děti MŠ Ledenice
Vlasta Plchová

leden 2008
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ODHALENÍ PAMĚTNÍ
DESKY MSTISLAVU
ROSTROPOVIČOVI
V neděli 16. prosince byla vedle vchodu do
budovy základní školy na náměstí odhalena
pamětní deska, která bude navždy všem občanům i návštěvníkům Ledenic připomínat, že
náš městys navštívil celkem čtyřikrát Mstislav
Rostropovič - ruský violoncellista a dirigent
(1927-2007, více o tom v Ledenickém zpravodaji červenec-srpen 2007). Stalo se tak v letech 1957, 1958, 1960 a 1997. Odhalení se
konalo u příležitosti 50. výročí jeho první návštěvy v Ledenicích a zároveň v den konání adventního koncertu, na jehož začátku byl tento
světově proslulý ruský umělec připomenut
krátkou violoncellovou skladbou v podání
Adama Schröfla. Akce se konala za účasti významných hostů – senátora PhDr. Jiřího Pospíšila

a

ředitele

Jihočeské

komorní

filharmonie Mgr. Vlastimila Ochmana. (jic)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 27.11. 2007 proběhlo v obřadní síni
Úřadu městyse Ledenice další vítání občánků
do života.
Malé slavnosti se zúčastnilo šest miminek
se svými rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky.
Vystoupení s dětmi ze ZUŠ Ledenice připravila pí.učitelka Jitka Dudová. Pan starosta
společně s matrikářkou předali maminkám
drobné dárečky věnované úřadem městysu a
každému miminku i dárek věnovaný paní
Evou Staňkovou ( prodejna textilu Ledenice).

Na fotografii zleva: David Allizar z Ohrazení,
Tereza Borovková z Ledenic

Na fotografii zleva: Jiří Lalik ze Zalin, Leona Hajná z Ledenic, Eliška Anderlová ze Zalin, Klára
Slavětínská z Ledenic
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MATEŘSKÉ CENTRUM LEDŇÁČEK
PROGRAM MC LEDNÁČEK NA LEDEN – MĚSÍC HER
Tento měsíc budou náš program provázet hry – stolní, pohybové, hudební i výtvarné.

Ó Čtvrtek 3.1. od 10 do 12 hod.

Ó Pondělí 21.1. od 16.30 do 18.30 hod.
S písničkou a tanečkem uděláme radost
všem

Výtvarné či pohybové hrátky

Ó Pondělí 7.1. od 16.30 do 18.30 hod.
S písničkou a tanečkem uděláme radost
všem (tancujeme s našimi nejmenšími)

Ó Čtvrtek 10.1. od 10 do 12 hod.
Výtvarné či pohybové hrátky

Ó Čtvrtek 24.1. od 10 do 12 hod.
Výtvarné či pohybové hrátky

Ó Pondělí 28.1. od 16.30 do 18.30 hod.
Já malý muzikant

Ó Pondělí 14.1. od 16.30 do 18.30 hod.
Já malý muzikant
(půlhodinka hraní a zpívání)

Ó Čtvrtek 17.1. od 10 do 12 hod.
Výtvarné či pohybové hrátky

***Vstup volný***
email: mclednacek@seznam.cz,
http://rodina.cz/lednacek, tel.: 728889616
Sídlo: za hospodou Na plácku, Ledenice

PLESOVÁ SEZÓNA 2008
Ó 18. leden

pátek

FARNÍ PLES

kde:
sál U Králů
začátek v 19 hod.
hraje:
S.A.M.
vstupné:
80,- Kč
bohatá tombola

Ó 19. leden sobota

HASIČSKÝ PLES

pořádá:
SDH Ledenice
kde:
sokolovna
začátek ve 20 hod.
hraje:
Monika
vstupné:
80,- Kč
bohatá tombola

Ó 26.leden
pořádá:

sobota

Maškarní ples

Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická
VITORAZ
kde:
sokolovna
začátek ve 20 hod.
vstupné:
masky 40,- Kč , ostatní 80,- Kč
hraje:
Monika
bohatá tombola

á

Vánoční besídka
v Zalinech

Dne 15.12.2007 se v Zalinech konala vánoční besídka. Pro děti byl připraven zábavný
program, do kterého patřilo i několik her a divadelní představení. To letošní bylo „O Sněhurce a sedmi trpaslících“ a svým úspěchem
předčilo i loňskou pohádku „O Šípkové Růžence“. Dětem se líbila možnost účinkovat
v pohádce a svými nápady ovlivňovat její děj.
Po pohádce následovalo rozdávání dárků.
Každý přednesl básničku nebo zazpíval písničku a za to dostal maličkost od Ježíška.
Největším zážitkem pro většinu dětí byl
přílet anděla, který svou kouzelnou lucernou
rozsvítil vánoční stromeček na návsi.
Velký dík patří také Ivě Kocábkové a Ivě
Seimlové, které celé odpoledne uváděly.
Eliška Kocábková

PLESY V OSADÁCH
Ó 12. leden

sobota

HASIČSKÝ PLES

pořádá :
SDH Ohrazení v kulturním sále ve Zborově
začátek ve 20,00 hod.
vstupné:
70,- Kč
hraje:
Česká pohoda
bohatá tombola

Ó 2. únor

sobota

Maškarní ples

pořádá:
SDH Ohrazeníčko v kulturním sále ve Zborově
začátek 20 hod.
vstupné:
60,- Kč masky 30,- Kč
hraje
B-Quintett
bohatá tombola

! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !
Ó SPORTOVNÍ PLES , který pořádá
TJ Sokol Zborov a měl se konat 16. února 2008
je přeložen na sobotu 23. února.
Informace pro sportovce využívající sokolovnu
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.

leden 2008
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si Vás dovolují pozvat na

IX. SPOLEČNÝ
REPREZENTAČNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje: S.A.M.
Datum konání: 9. únor (sobota) 2008
Místo konání: Sokolovna Ledenice
Začátek: 20,00 hod.
Vstupné: 150,- Kč - místenkový prodej
V ceně vstupenky je míchaný nápoj pro každého

PROGRAM:
20,00 hod.
zahájení plesu
20,15 hod.
předtančení - country - taneční skupina ABIDUP
21,15 hod.
barmanské show - barmani z cocktail baru Žlutá ponorka
23,00 hod.
prodej tomboly
24,00 hod.
výdej tomboly
0,30 hod.
losování hlavní ceny večera
Všechny vstupenky budou slosovány o hlavní cenu plesu – ZLATÝ PŘÍVĚSEK
Předprodej místenek bude zahájen ve čtvrtek 31. ledna 2008 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 obce u vás dar vyzvedne a předá vám potvrzení o daru. DĚKUJEME
Rezervace vstupenek pro sponzory bude ukončena ve středu 30. ledna 2008

Pozvánka na společenské
akce konané
v Nových Hradech
Klubový večer v Koželužně:
Ó Karel Stýblo a Nový Zéland na kole
i pěšky
18.1.2008, 18.00 hodin,
v Koželužně, Nové Hrady
Setkání s členem Českého klubu
cestovatelů a autorem knih
Kavkaz 2001, Aotearoa

Koncert:
Ó Pavel Novák a kapela
19.2.2008, 18.00 hodin,
Kinosál Nové Hrady
Vstup:150,-Kč
Předprodej a rezervace vstupenek
KIC Nové Hrady
tel. 386 362 195, 602 150 208
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Pozvánka na koncert
žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
pondělí 21.leden 2008 v 17.00 hod.
divadelní sál Ledenice

vstupné dobrovolné
KRUH PŘÁTEL HUDBY PŘI ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH

33. KONCERTNÍ SEZÓNA 2007 - 2008

VEČER KLAVÍRNÍ
IMPROVIZACE
Středa 16. leden
Kulturní dům Trhové Sviny –19,00 hodin
Klavírista, skladatel, improvizátor – to je stručná charakteristika uměleckého zaměření profesora pražské konzervatoře JIŘÍHO PAZOURA.
Zejména jeho VEČERY KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE, do kterých
vstupují i posluchači, si získávají svojí dynamikou spontánností a
rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí.
Koncerty jsou pořádány za finanční podpory
sdružení RŮŽE a Nadace Český hudební fond
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TJ Slavoj Ledenice - oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Vstoupili jsme do roku, kdy si oddíl kopané připomíná 75. výročí
jeho založení. V průběhu roku připravuje oddíl kopané oslavení této
události. Ještě než se tak stane, je před mužstvem zimní příprava, kterou zahájí v sobotu 12. ledna v areálu sportoviště TJ. Hráče čeká 20
tréninkových jednotek, které zpestří zimní soustředění v Mutěnicích
ve dnech 20. – 24. února. Pochopitelně budou sehrána i přípravná
utkání. O soupeřích bude realizační tým jednat. Sám za sebe mohu
říci, že tato část přípravy je velice nepopulární, přesto apeluji na
všechny hráče, hlavně ty mladší, aby přípravu nijak nešidili. Určitě se
to projeví v jarních odvetách, které slibují hodně dramatický boj o postup do krajské soutěže.
Ještě než se boje rozběhnou, připravuje oddíl kopané opět sběr železného šrotu, který se bude konat v sobotu 16. února. Je to jeden ze
zdrojů příjmů pro ledenický fotbal, proto
bych chtěl vás spoluobčany poprosit,
máte-li doma zbytečný kovový odpad,
rádi vás ho zbavíme.
Závěrem bych chtěl za TJ Slavoj Ledenice popřát všem spoluobčanům hodně štěstí a zdraví v novém roce a
sportovcům hodně sportovních úspěchů.
Zdeněk Vitoušek

Do nového roku 2008 hodně zdraví, štěstí a božího
požehnání všem svým spoluobčanům
přejí ledeničtí baráčníci

MANDA
LEDENICE
prodej všech druhů písků, drtí,
možno i s dopravou

Rozvoz uhlí zdarma dle Vašich
požadavků našimi auty

UHELNÉ SKLADY
LEDENICE NABÍZEJÍ:

Nabízíme:
uhlí hnědé, černé, brikety,
koks

·

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných
pánví BÍLINA – LEDVICE do Ledenic
zaplachtovanými kamiony

·

hnědé uhlí

·

brikety

·

rozvoz uhlí zdarma při množství nad 15q

Pásovým dopravníkem Vám uhlí složíme
přímo do sklepa nebo na jakékoliv
Vámi určené místo
Nedřete se zbytečně, nechte těžkou
práci se skládáním uhlí na nás.
Rychle, čistě a bez námahy.

NOVĚ PRODEJ PÍSKU
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí - pátek 7 – 16 hod.
sobotní prodej a rozvoz 7 – 12 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 – SO 7.00 – 15.00 hod.
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STŘÍPKY Z HISTORIE
aneb VÍTE, ŽE…

leden 2008

PRONÁJEM
nebytových prostor

S použitím archivních pramenů, obecní kroniky a historických dokumentů sestavuje Jiří
Cukr
… hrobník Antonín Janovský požil během pohřbu v roce 1883 větší množství alkoholu a
málem spadl do výkopu k rakvi? Následkem toho jej farář zbavil funkce a novým
hrobníkem se stal Karel Kohout. Janovský
zemřel v prosinci 1883 ve věku 30 let a
podle dobového svědectví „jej nepořádný
život předčasně usmrtil“.

Nabízím k pronajmutí nebytové prostory
v Ledenicích č. 146 (náměstí).
2
Celková plocha 60 m (přízemí - 4 místnosti, soc. zařízení). Předpokládaná výše ná2
jmu 600,- Kč/m za rok.
Tel. 385 524 231 (večer) nebo 723 647 044.

… chátrající dům čp. 77, který v roce 2003
ustoupil stavbě kruhové křižovatky, měl
být zbořen již na konci 80. let 20. století.
Podle zamýšleného plánu mělo na jeho
místě vyrůst nové autobusové nádraží.
… po skončení druhé světové války roku 1945
pracovali členové šlechtické rodiny Buquoyů na statku Mysletín? Jako příslušníkům
německé národnosti jim byl zabaven majetek a do nuceného odsunu byli krátce internování právě na Mysletíně.
… ve farské zahradě stávala starobylá roubená
stodola? Na Štědrý rok 1948 však zcela
shořela poté, co ji zasáhla světlice hrajících
si dětí. Farskou zahradu nechal založit farář
Karel Müller někdy okolo roku 1880.
… soustružnický tovaryš Karel Pop na konci
19. století odešel do Hamburku, kde se nalodil na loď do New Yorku předpokládajíce
lepší pracovní podmínky než doma? Tak se
ale nestalo a on odchází přes Mexiko do
Nikaragui. Zde si vzal za ženu černošku a
„dělá tam kazatele a honí opice, ještěry a
jiné šelmy, bydlí stále v lesích“.
… stromy okolo kostela mají stoletou historii?
Ústřední kaštan zde stojí od roku 1877, lípy
směrem ke škole byly vysazeny v roce
1892 u příležitosti třístého výročí narození
Jana Amose Komenského a lípy směrem
k faře jsou z roku 1910.

Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786


OTEVŘENO
OD 2. 1. 2008
Po – Pá
So
Ne

8,00 – 18,00 hod.
8,00 - 11,00 hod.
dle objednání

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Nepřetržitá havarijní služba 387 761 911
Nepřetržitá info-linka 800 120 112
E-mail:1.jvs@1jvs.cz, http://www.1jvs.cz

Nabízíme Vám:

Ó

Ó

zneškodňování
zvláštních odpadních vod
/septiky, tukové lapoly bez dopravy/
Ó montáže přípojek
Ó lokalizace úniků vody z potrubí
poradenská, inženýrská a technická činnost
Ó laboratorní rozbory pitné vody
Ó čištění kanalizačních přípojek

Vaše provozní středisko
Borovany
sídlo: ČOV U Stropnice, Borovany
tel., fax: 387 981 313
vedoucí střediska: Pavel Božák
mobil: 602 421 814

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

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

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 920 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

