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Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTYSE
Ze zasedání Rady městyse
ze dne 9. ledna 2008
Rada městyse projednala a schválila:
 „Plán investičních akcí městyse Ledenice
na rok 2008“, který je přílohou zápisu,
s možností čerpání státních prostředků na
plánované stavby z vypsaných dotačních
programů.
Rada městyse pověřuje:
 Mgr. Miroslava Fraňka starostu městyse jednáním se Státním fondem životního prostředí
ČR v rámci dotace na stavbu „Zborov vrt
ZHV-3“.

Především v lednu a únoru patří společenská zábava v Ledenicích plesům.
Foto je z oblíbeného maškarního plesu (2006), který od roku 2000 pravidelně pořádá
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická Vitoraz

! POZOR !
PRODLOUŽENÍ TERMÍNU
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Žádosti o půjčky
z fondu rozvoje bydlení je možné
podávat do 29. února 2008
Půjčku můžete využít na:
• zřízení malé ČOV
• zřízení ekologického vytápění
• izolace domu
• vybudování WC a koupelny
• vestavba bytu do půdního prostoru
• obnova střechy
• fasáda domu
Žádosti podávejte
na Úřad městyse Ledenice

POZVÁNKA
na

VIII. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Ledenice
středa 20.02.2008 od 18.00 hod
zasedací místnost radnice v Ledenicích

Členská schůze sdružení

Sdružené lesy
Ledenice a Borovany
se bude konat

v pátek 29. 2. 2008
od 18 hodin
v sále U Králů v Ledenicích

INFORMACE OBČANŮM
Firma Marius Pedersen a.s. dává na
vědomí všem obcím a občanům pro
které vykonává svoz domovního komunálního odpadu, že svozový den na
výsyp nádob (popelnic) trvá 24 hodin
(od půlnoci do půlnoci). Po dobu tohoto časového rozpětí musí být nádoba
připravená ke svozu, abychom předešli případným stížnostem o nevysypání nádoby.
Děkujeme za pochopení
Roman Vávra, vedoucí provozu

Rada městyse schválila:
 smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. KN 4633/12 v k.ú. Ledenice
v rámci veřejně prospěšné stavby „Ledenice – přeložka vodovodu v ul. Budějovické“
v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1069-141/2007 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ.
pracoviště Č. Budějovice.
 dodatek č. 1 smlouvy o provádění úklidových prací č. 1/2005 uzavřené dne
23.5.2005 s firmou VK Úklid Václav Voharčík Zborov na úklid DPS a Sokolovny
 smlouvu na zajištění provozu pojízdné prodejny potravin v Zalinech na rok 2008
s paní Evou Bartuškovou, Č. Budějovice
 finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč za
celoroční činnost zásahové jednotky hasičů
JPO III. v roce 2007, který bude zaslán na
účet SDH Ledenice
 finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na vánoční nadílku pro děti ze Zalin, kteří navštěvují MŠ Zvíkov. Příspěvek bude zaslán
na účet ZŠ a MŠ Štěpánovice
 finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na
rok 2008 České maltézské pomoci Č. Budějovice na dopravu dětí s postižením z Ledenic do speciálních škol a školských zařízení
v Českých Budějovic. Finanční příspěvek
bude zaslán na bankovní účet žadatele
Rada městyse vzala na vědomí:
 výpověď nájmu bytu č. 56/D v DPS Ledenice k 31.12.2007 podanou nájemcem Janem
Láfem.
 písemné sdělení Úřadu práce Č. Budějovice o poskytování finančních příspěvků na
pokračování na str. 2
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Co vás zajímá?

ZE ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTYSE
dokončení ze str. 1
úhradu mzdových nákladů na nově vytvořené pracovní příležitosti (charakterizované veřejně prospěšné práce) uchazečům
o práci v roce 2008
Rada městyse projednala:
 žádosti o přidělení uvolněného bytu č. 56/D
v DPS Ledenice a rozhodla o přidělení tohoto bytu žadatelům manželům Růženě
a Františku Tourkovým z Ledenic od
1.1.2008 na dobu určitou
Rada městyse zamítla:
 žádost hudební skupiny GIPSY SUNO pod
vedením Jaromíra Holuba o finanční podporu ve výši 25.000,- Kč na zakoupení aparatury. Městys Ledenice podporuje činnost
této hudební skupiny tím, že poskytuje hudební skupině 1x týdně zdarma prostory
divadelního sálu za účelem zkoušek na základě nájemní smlouvy

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Borovany – Ledenice
1) 23. února pojedeme na operetu „Čardášová
princezna“ do Metropolu v Č.Budějovicích. Na představení mají senioři 50% slevu. Zájemci se urychleně nahlásí pí. Věře
Havelové, tel. č. 606 180 746.
2) Na 7. a 8. březen připravujeme U Králů velikonoční výstavku s předváděním i prodejem malovaných drátkovaných a různě
zdobených kraslic. Podrobněji v březnovém zpravodaji.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

Pane starosto, v zápisu ze zasedání Rady
městyse Ledenice se čtenáři mohli dočíst
o připravovaném plánu investičních akcí na
rok 2008 s možností čerpání financí ze státních prostředků a z fondů Evropské unie zaměřených zejména na regionální rozvoj.
Můžete přiblížit o jaké akce se jedná?
Tak samozřejmě zastupitelé jsou si vědomi
toho, že v Ledenicích a osadách je stále co
zlepšovat, bohužel jsme však limitováni finančními možnostmi městyse.
Seznam plánovaných investičních akcí na
rok 2008 a další léta je rozsáhlý, proto zde
zmíním jen ty nejdůležitější:
· v únoru, po schválení rozpočtu na rok 2008,
dojde k dlouho odkládanému prodloužení
vodovodního a kanalizačního řadu v ulici
Na Vrchách. Již je vybrán dodavatel i zajištěno finanční krytí stavby.
· ve Zborově vybudování záložního vrtu pitné vody ZHV 3, který pokryje zásobování
v osadách Zaliny, Ohrazení, Ohrazeníčko a
Zborov. Tato akce si vyžádá investici nejméně 2 mil. Kč. V současné době se dokončuje projektová dokumentace a je zažádáno
o dotaci.
· městys Ledenice ve spolupráci se ZVHS
(Zemědělská a vodohospodářská správa)
společně pracují na získání finančních
prostředků z Ministerstva zemědělství ČR
– programu podpora prevence před povodněmi - na pokračování budování protipovodňových opatření v Ledenicích, a to
konkrétně na vybudování II. Etapy obtokového kanálu a retenční nádrže Hradský.
Obě tyto stavby si vyžádají náklady ve výši
21 mil. Kč.
· V současné době se připravují podklady
potřebné pro získání dotace z ROP Jihozápad ( Regionální operační program), jejíž

POČET OBYVATEL k 31. 12. 2007
Obec
Část obce

počet

muži

ženy

přistěhovalí

vystěhovalí

narození

zemřelí

1837

933

904

42

31

17

13

7

5

20

0

0

0

1

Zborov

175

84

91

4

3

0

1

Ohrazení

101

55

46

3

0

1

2

61

32

29

5

0

0

0

107

54

53

4

0

3
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Ledenice
Růžov

Ohrazeníčko
Zaliny

cizí 1
CELKEM

2288

1163

1125

58

34

21

20

muži

25

15

13

6

ženy

33

19

8

14

Počet uzavřených sňatků občanů z Ledenic a přilehlých osad v roce 2007
bylo celkem 15, z toho 5 jich bylo uzavřeno v Ledenicích.
Jana Havlová, matrikářka

kladné vyřízení by velice pomohlo dalšímu
rozvoji místních komunikací v Ledenicích a
osadách, prioritně např. vybudování chodníku ke hřbitovu v ulici Dr.Stejskala v předpokládané ceně díla 1 800 000 Kč.
· společný vrt na pitnou vodu Borovany – Ledenice. Na této stavbě se Ledenice budou
podílet 30% finančním podílem. Celková
částka nákladů a termín realizace zatím není
stanoven.
· Hasičská zbrojnice v Zalinech si již řadu let
říká o rekonstrukci. Taktéž se připravují
materiály nutné pro získání dotace.
· CAS hasičská cisterna. Na pořízení cisterny
nám již byla přiznána dotace ve výši 2 mil.
Kč. Finanční doplatek městyse Ledenice
činí nejméně 2,6 mil. Kč. Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele.
· další menší, ale ne nevýznamnou investiční
akcí pro rok 2008 a další léta je doplnění kanalizační sítě v Ledenicích. Ta se bude týkat
zejména těchto ulic: Zalinská, Sokolská,
5. května, Mysletínská a Hrad.
· nemalé finanční prostředky si vyžádají
opravy lesních cest a rekonstrukce částí
místních komunikací v Ledenicích a všech
přilehlých osadách.
· výměna oken a zateplení budov prvního
stupně ZŠ, školní družiny a ZUŠ – je zadáno zpracování energetického auditu a projektové dokumentace v návaznosti na
finanční možnosti z ROP Jihozápad
· víme o nedostatku nových stavebních parcel v Ledenicích. Jejich vznik však často
vyžaduje úzkou spolupráci městyse se soukromými vlastníky vhodných pozemků.
Společná jednání bývají velice zdlouhavá,
složitá a problematická, v některých případech je dohoda takřka nemožná. Obdobně
je tomu tak i při výkupu pozemků v průmyslové zóně.
Pakliže chceme stavět, rekonstruovat a vylepšovat v roce 2009 a letech příštích, je nezbytně nutné mít zpracovány na tyto záměry
projekty a zmapovány možnosti získání finančních prostředků prostřednictvím fondů EU.
Jedná se zejména o ty projekty, které chceme realizovat v roce 2009 a letech příštích.
Zde také vybírám pouze záměry většího rozsahu: výstavba kanalizace a čistírny odpadních
vod v osadách Zborov, Ohrazení a Zaliny, rekonstrukce komunikací, chodníků a parkovacích míst v sídlišti Na Oborách, výstavba
dalšího školního pavilonu pro výuku předmětů
jako jsou práce na pozemku a pracovní činnosti . Zde bych chtěl podotknout, že ani zpracování projektových dokumentací není levnou
záležitostí a městys je plně hradí ze svého rozpočtu.
Plánů, co bychom chtěli v Ledenicích a
osadách opravit a postavit, není málo, ale vše
je závislé, tak jako v jiných oblastech lidské
činnosti, na finančních prostředcích.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor
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Tříkrálová sbírka 2008
Asi nebylo obyvatele Ledenic, který by nezaznamenal velké rojení králů v našem městysi.
První lednovou sobotu i neděli jste mohli potkat skupinky tří králů nebo královen v bílém s královskými korunami označenými začátečními
písmeny jmen Kašpar, Melichar, Baltazar…. Takoví králové - a někdy jste mohli potkat i čtyři
nebo pět králů najednou (podle tradice byli tři, ale
kdoví, jak to bylo přesně, a hlavně kamarádství
nelze dělit) - to nemají začátkem ledna v našich
povětrnostních podmínkách lehké. Letos se utkali
při svém koledování s větrem v sobotu a pěkným
náledím v neděli.
Na začátku akce se ale všichni účastníci po oba dva dny setkali ve
farním sále na faře, aby se převlékli do „královského roucha“. Správce
farnosti jáhen Pavel Poláček jim krátce připomněl, co znamenají písmena, která píšou na dveře domů a bytů, jaké nesou dary a čí jsou vyslanci. A pak už dostali požehnání – mohli ho tedy i rozdávat dál - a
vyrazili na cestu. Zpátky přicházeli už za tmy s červenými tvářemi a
dobře naladění. Nikdo si nestěžoval (aspoň ne nahlas), že by ho bolely
nohy. Teplý čaj a vánoční cukroví i další dobroty na stolech farního
sálu, které byly sladkou tečkou za jejich nasazením pro druhé, obnovily všem síly, tentokrát na cestu domů.
Jména všech letošních králů máme k dispozici, a aby každý věděl,
kdo patří k „urozenému rodu“ a vyniká zvláštní statečností v péči o potřebné, následuje tabulka s účastníky této dobrovolné akce:
Vedoucí

Králové

LEDENICE
Jana Hajná

Tereza Hajná, Veronika Pecková, Michaela Votrubová

Vladimíra Danielová

Michaela a Veronika Jiráčkovy,Veronika Onderková,
Radek Daniel

Jana Hajná

Tomáš Gabriška, Jakub Hajný, Jan Votruba

Karla Herdová

Karolina a Elena Herdovy, Lukáš a Michael Mrkvovi

Adéla Chadimová

Jakub a Ondřej Bodžárovi, Tomáš Tachecí

Jitka Jordanovová

Štěpánka Dastichová, Tomáš Jordanov, Kateřina Novotná

Jana Králíková

Ivana Králíková, Hana Květoňová, Barbora Pitrová

Richard Kubín

Iveta Holomelová, Lucie Koblasová, Marie,
Josef a Anička Kubínovi

Z činností školní družiny
Výsledky soutěží pořádaných v prvním pololetí školního roku ve ŠD.
Ó Výtvarná soutěž - Ahoj z prázdnin
1. Vojta Sobotík
2. Kryštof Míka
3. Johanka Petrlíková
Ó Skákání přes dlouhé švihadlo
1. Monika Bartáčková (314)
2. Iveta Holomelová (222)
3. Michaela Vacková (140)
Ó Kulečník
1. Ondra Bodžár
2. Michaela Vacková
3. Vojta Šimek
Ó Pěvecká soutěž - Superstar
1. Hana Straková
2. Vojta Sobotík
3. Klára Hejdová a Kristýna Fraňková
Ó PC hry
1. Michal Vacek
2. Tomáš Gabriška
3. Tomáš Jirák
Za školní družinu
Marie Špulková, vychovatelka ŠD
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Vladimíra Matušková Marcela Matušková, Kateřina Pelikánová, David Šíma
Veronika Míková

Eliška Hluštíková, Karolina Švarcová,
Kryštof a Tadeáš Míkovi

Kateřina Nováčková

Veronika Čížková, Karolina Matoušová, Lucie Titzová

Eva Šrajerová

Pavel Vazda, Petr, Václav a Toník Šrajerovi

Pavlína Uhlířová

Magdalena a Štěpánka Dastichovy, Nikola Máchová

ZALINY
Stanislav Bláha

Hana Květoňová, Barbora Pitrová, Ivana Králíková

OHRAZENÍČKO, OHRAZENÍ
Pavel Hronek
Jakub Hinterhölz
Lucie Hinterhölzová

Tereza Hronková, Marie Ourodová, Veronika Vacková

ZBOROV
Jaroslav Tůma

František Kadlec, Milan a Stanislav Tůmovi

Kdo četl pozorně, zjistí, že naše poděkování za koledování patří někomu dvojnásob, protože byli i takoví, kteří obětavě přišli ještě v neděli, aby nezklamali čekání obyvatel na vzácnou návštěvu, která přinášela
do ledenických domovů požehnání.
A kolik se letos vybralo?
v Ledenicích dosáhla sbírka částky
36.133,-Kč
v Zalinách
2.426,-Kč
v Ohrazeníčku a Ohrazení
6.723,-Kč
ve Zborově
3.292,-Kč
dohromady tedy úctyhodných
48.574,-Kč
Poděkování tedy patří nejen koledníkům a jejich vedoucím, kteří
nasadili „svou kůži“ a letos kvůli náledí i kalhoty, ale všem dobrým lidem, kteří se umějí rozdělit s potřebnými.
Až nám bude příslušná část sbírky vrácena, dáme příspěvek občanskému sdružení Borůvka a dále chceme přispět třemi tisíci na školné
dvěma indickým dětem, které již studují na dvouleté střední škole.
Zbytek věnujeme na charitní účely podle momentální potřeby.
Tříkrálová sbírka je tedy letos za námi, možná někdo povzdychne,
že až zase za rok. Ale přece jen je možné se ještě jednou s putujícími
mudrci setkat. Především koledníky a jejich vedoucí, ale i další zájemce zveme na faru 23.2.2008 v 17,30 k promítání filmu Čtvrtý mudrc.
Můžete se dozvědět, jak to asi mohlo všechno být, a inspirovat se pro
tříkrálové koledování na příští rok.
Ing. Pavel Poláček, jáhen

PRVNÍ POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2007 – 2008
Statistika výsledků hodnocení prospěchu a
chování žáků ZŠ Ledenice za 1. pololetí školního roku:
Celkový počet žáků . . . . . . . 196 žáků
Počet žáků na I. stupni . . . . . . 112 žáků
Počet žáků na II. stupni . . . . . 84 žáci
Počet ročníků . . . . . . . . . . 9
Počet tříd . . . . . . . . . . . . . 9
Počet učitelů . . . . . . . . . . . 13
Vyznamenání . . . . . . . . . . 109 žáků
Z toho samé jedničky . . . . . . 61 žák
Dostateční . . . . . . . . . . . . 32 žáci
Nedostateční . . . . . . . . . . . 8 žáků
Pochvaly . . . . . . . . . . . . . 49 žáků

Napomenutí třídního učitele . . . 6 žáků
Důtka třídního učitele . . . . . . 3 žáci
Důtka ředitele školy . . . . . . . 0
Snížený stupeň z chování . . . . 4 žáci
Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ proběhl 25. a 26. ledna 2008. K zápisu se dostavilo 22 dětí a rodiče 1 z nich žádají
o odklad školní docházky. Do první třídy
tedy v září nastoupí pravděpodobně 21 dětí.
V roce 2008 končí tříleté volební období školské rady. V měsíci květnu proběhnou nové volby členů z řad zástupců žáků
základní školy. Bližší informace dostanou
rodiče písemně domů.
Mgr. Josef Cukr
ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
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KRONIKA ŽIVOTA
Gratulujeme k jubileu:
70 let oslaví:
Josef Franěk z Ledenic
Blažena Hůrková z Ledenic
Drahoslava Nováčková ze Zborova
84 let oslaví:
Marie Jiskrová z Ledenic
86 let oslaví:
Marie Tůmová z Ledenic
87 let oslaví:
Blažena Divišová z Ledenic

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 21. ledna 2008 oslavil pan Karel
Mejta z Ledenic 90-té výročí narození. Ještě jednou přejeme hodně zdraví a životního
optimismu.
Dne 28.2.2008 oslaví manželé Jaroslava
a Miroslav Hrdinovi z Ledenic diamantovou
svatbu. Blahopřejeme a do dalších let přejeme všechno nejlepší.

Slavoj Ledenice
oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Úvodem příspěvku bych chtěl upozornit
na sběr železného šrotu, který se bude konat v sobotu 16. února. Je to jeden ze zdroje
příjmů pro ledenický fotbal, proto bych chtěl
vás spoluobčany poprosit, máte-li doma zbytečný kovový odpad, rádi vás ho zbavíme.
A teď ke sportovní stránce. Mužstvo mužů
se začalo na jarní sezónu připravovat v sobotu
12. ledna. Prvního tréninku se zúčastnilo patnáct hráčů, mezi nimi byli i R. Kučera a P. Beneš, kteří začínají po dlouhodobém zranění.
Příprava dále pokračuje každé úterý a čtvrtek.
V sobotních termínech sehrajeme přípravná
utkání, kterých je celkem osm, včetně dvou
utkání v rámci soustředění, které se koná od
20. února do 24. února v Mutěnicích. Postupně se utkáme s českobudějovickou Slávií,
Čtyřmi Dvory, Mladým, mužstvem Trhových
Svinů, Neplachovem a Dívčicemi. Opět apeluji na mladší hráče, aby zlepšili tréninkovou
morálku. Mladíci, jste budoucností ledenického fotbalu, tak trochu svého času věnujte této
krásné hře, jakou kopaná bezesporu je.
V měsíci březnu si vás dovoluji pozvat na
tradiční sportovní ples, v sobotu 8. března, pořádaný naší TJ společně se Sokolem.
Zdeněk Vitoušek

Softballový rok 2007 u Žraloků,
ohlédnutí před začátkem sezóny
Rok se sešel s rokem a na řadě je bilancování a svěží výhledy na nadcházející měsíce.
V sezoně 2007 nastoupilo do pravidelných
soutěží již 5 družstev Žraloků. Nejmladší teeballisté, tedy hráči do 11 let hráli okresní teeballovou soutěž, kde si pro vítězství dokráčeli
bez jediné porážky. Úspěšnou sezonu ještě
podtrhuje 6. místo na mistrovství České republiky. Zlepšující hra se potvrdila na závěrečném turnaji sezony. Turnaj pořádaný
Žraloky se již 2. rok konal v nafukovací hale
Dynama ČB na složišti. Již tradičně kvalitní
obsazení zajišťovali přední české kluby. Mladí
ledeničtí hráči v něm dokráčeli až do finále,
kde nestačili na úřadující mistry republiky
Hrochy z Havlíčkova Brodu. Nejlepším pálkařem turnaje byl zvolen Viktor Chuchma
z Ledenic. Trenéry teeballu byli Aleš Pavel,
Eva Staňková a Monika Hoštičková.
Kadeti B v sezoně 2007 nastupovali do
okresní soutěže Českobudějovicka. V konečném účtování si i kadeti B odnesli 1 místo.
Trenérkou kadetů B byla Hana Korčáková.
Kadeti A se letos poprvé účastnili celé
1. kadetské ligy (dlouhodobá celostátní soutěž). Před sezónou jsme považovali za cíl postup do play-off, tedy nejlepších 6. Během
sezóny se však naše cíle upravily. Několik
čtvrtých míst a dokonce jedna bronzová pozice zajistily Žralokům jistotu play-off. V něm
jsme se chtěli poprat o medailové pozice. Bohužel celý závěr sezony byl protkán zraněními
a nemocemi, a tak můžeme být rádi za konečné páté místo. V krajské soutěži si i kadeti A
zajistili 1. místo. Zároveň se naše kadetská
družstva zúčastnila MČR kadetů, kde po
smolném závěru nedosáhli na bronzové umístění a získali konečné 4. místo. Nejlepším hráčem mistrovství byl zvolen Kryštof Effenberk
– chytač Žraloků. Dívky se na svém mistrovství republiky umístili na 12. místě. Třetí mistrovství absolvovali mladší žáci a stejně jako
kadeti obsadili neoblíbené čtvrté místo. Nejlepším nadhazovačem M-ČR byl ledenický
Jiří Korčák. Trenérem kadetů A byl Jaroslav
Korčák.
Okresní soutěž juniorek odehráli rovněž
ledenické dívky. Bohužel v zápase o první
místo podlehly softballistkám z Hluboké nad

Vltavou. Trenérkou juniorek byla Hana Korčáková.
Muži měli za cíl vítězství v krajské soutěži.
Tento cíl však zůstal nenaplněn, a tak se po nezvládnutém zápase o první místo stejně jako
juniorky museli spokojit s místem druhým.
Trenérem mužů byl v roce 2007 Karel Hager.
Ke sklonku roku se opět rozšířil počet hráčů klubu působících v mládežnických reprezentacích. Nyní Veronika Čermáková a Michaela
Egnerová reprezentují klub v národním týmu
kadetek do 15ti let. V širším chlapeckém národním týmu do 16 let jsou zařazeni Kryštof
Effenberk, Vít Pokorný a nově i Matěj Volf a
Jakub Staněk. O nominaci na mistrovství světa juniorů, které se uskuteční v červnu 08 v kanadském Whitehorse se perou Pavel Čermák a
Jan Borovka.
Mezi trenéry chlapeckého národního týmu
do 16ti let se na počátku roku 2007 zařadil
také Jaroslav Korčák.
Do centra dění ledenického sportu se jistě
dostala stavba nového softballového a fotbalového hřiště. V současné době je již hřiště
v konečné fázi svého budování a mělo by být
otevřeno během května 2008. Softballové
hřiště se ihned po svém otevření vyšvihne na
pozici nejlepšího hřiště v Jižních Čechách.
A jaká bude sezóna 2008? Teeballisté se
opět pokusí prorazit na Mistrovství České republiky. Vznikl také další tým nejmenších
teeballistů, který se popere s okresní soutěží.
Tento tým vedou: Milan Votruba, Jan Chuchma a Lenka Volfová. Kadeti se opět pokusí
dostat do play-off 1. kadetské ligy a kadeti B
budou letos hrát krajskou soutěž a pokusí se
o vstup do II celostátní kadetské ligy. Novou
soutěž okusí i tým mužů. Zařadí se mezi týmy
hrající sérii turnajů pod názvem Interliga, a
tak se mohou diváci v Ledenicích těšit na
týmy z Brna, Plzně či Pardubic. Další neméně
významným cílem je udržení minimálně stávajícího počtu hráčů v mládežnických reprezentacích a nominace již zmíněných juniorů
do kádru pro mistrovství světa.
Závěrem bychom chtěli všechny čtenáře
ledenického zpravodaje srdečně pozvat na
slavnostní otevírání hřiště a popřát mnoho
štěstí, zdraví a nejen sportovních úspěchů do
nadcházejícího roku.
Jaroslav Korčák
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Mezinárodní turnaj

v teeballe
Dne 20.12.2007 se konal v nafukovací hale
na složišti v Českých Budějovicích 1. turnaj
ZŠ v teeballe.
Akce se uskutečnila za podpory
INTERREG IIIA- Dispozičního fondu.
Z Rakouska se turnaje zúčastnily školy
z Gmündu, Litschau a Schremsu.
Českou republiku zastupovala ZŠ Ledenice.

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH

33. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2007 - 2008

Chairé Příbram
a Fioretto Český Krumlov
Renesanční zpěvy a tance
Kulturní dům Trhové Sviny

středa 13. února v 19.00 hodin

mimořádný koncert
k 80. výročí narození
Jiřího Matyse
Vystoupí posluchači Konzervatoře
v Českých Budějovicích
Kulturní dům Trhové Sviny

středa 27. února v 19.00 hodin
Vstupné:
dospělí 100 Kč
studenti a důchodci 50 Kč
děti zdarma
členové KPH zdarma
Předprodej vstupenek:
ZUŠ Trhové Sviny, Sokolská 1052
Odjezd autobusů:
Ledenice 18,15 - Borovany 18,30
- Kaplice 18,00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
· Sbor dobrovolných hasičů v Ledenicích
děkuje všem firmám, soukromým podnikatelům a živnostníkům za darované
ceny do tomboly hasičského plesu.
· Pořadatelé farního plesu děkují všem dárcům za příspěvky a ceny do tomboly.

MATEŘSKÉ CENTRUM LEDŇÁČEK
Pravidelné schůzky
Ó Pondělí od 16.30 do 18.30 hod
Od 17 do 17.30 hod taneční program S písničkou a tanečkem uděláme radost všem
nebo hudební program Já malý muzikant.
Ó Čtvrtek od 10 do 12 hod
Výtvarné či pohybové hrátky
*** Vstup do MC volný ***
MC Ledňáček, tel. 728 889 616, email: mclednacek@seznam.cz, http://rodina.cz/lednacek
Sídlo: Ledenice, za hospodou Na plácku

PLESOVÁ SEZÓNA 2008
PLESY V OSADÁCH
Ó 16. únor sobota

ŽIVNOSTENSKÝ PLES
Sál kulturního zařízení v Zalinech
Začátek ve 20.00 hod.
Hraje: MONIKA
Vstupné: 100,- Kč
Bohatá tombola

SPORTOVNÍ
PLES
8. březen sobota

Ó 23. únor sobota

Pořádá: TJ Slavoj
a TJ Sokol Ledenice
– sokolovna

SPORTOVNÍ PLES

Začátek ve 20.00 hod.

Sál kulturního zařízení ve Zborově
Pořádá: TJ Sokol Zborov
Začátek ve 20.00 hod.
Hraje: PARAVÁN
Bohatá tombola

Hraje: VARIANT
Bohatá tombola
a soutěže se sportovní tématikou
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ POŘADY V LEDENICÍCH A OSADÁCH
Ó DĚTSKÁ MASOPUSTNÍ KOLEDA A MAŠKARNÍ REJ
neděle 3. února Ledenice
Průvod masek předvede dvě vystoupení s říkankami, písněmi a tanci
– ve 14 hod u DPS
– ve 14.30 hod na náměstí u školy
Poté se průvod odebere do hasičárny, kde bude dále vesele dovádět,
tancovat, soutěžit a hodovat.
Vstupné na maškarní rej dobrovolné
Srdečně zve Mateřské centrum Ledňáček Ledenice
Ó VALENTÝNSKÉ TANCOVÁNÍ
sobota 9. února
začátek v 15 hod, sál U Králů, Ledenice
Pořádá: MC Ledňáček Ledenice
Studentky školy orientálních tanců FARHA předvedou ukázku růz-

Poděkování
Jménem ledenických baráčníků děkuji za účast všem, kteří navštívili náš maškarní bál, pořádaný 26.1.08 v ledenické Sokolovně. Věříme, že kdo přišel - nelitoval. Tolik lidí co přišli letos, jsme ještě na
tomto bále nepřivítali. Vždyť jen masek byly bezmála dvě stovky!
A ty jejich kostýmy, legrácky a skotačiny stojí opravdu za to vidět!
Kolik práce, času a důvtipu museli ti lidé vynaložit, je vážně obdivuhodné!
Patří všem veliký dík!
Rovněž moc děkujeme všem ledenickým podnikatelům a občanům
za dary do´tomboly.
Svým množstvím a pestrostí značně pozvedla náladu na bále.
Poděkování patří také Úřadu městyse Ledenice a všem jeho zaměstnancům, kteří nám jako vždy, vyzdobili Sokolovnu a umožnili pořádání
tohoto bálu.
Vždyť čas tak letí - letos byl maškarní již podeváté!
Proto pevně věříme, že na ten příští - desátý - vás přijde opět hodně,
s dobrou náladou, vtipnými maskami a odcházet budete spokojeni a
plni hezkých zážitků.
Ještě jednou velký dík všem!!!
Doufám, že i podesáté
sejdeme se zase všici,
na ty tváře rozesmáté
už se těší - baráčníci!
Za všechny ledenické baráčníky děkuje M. Kudrnová
Máte zájem spojit svou budoucnost
s perspektivní společností?

Rozšiřte řady řidičů MHD
Požadujeme:
» řidičské oprávnění sk. D
(možnost rozšíření řidič. oprávnění ze sk. C na D)
» v případě potřeby též doplnění kvalifikace
pro práci řidiče trolejbusu
» ukončené základní vzdělání

Nabízíme:
» trvalý pracovní poměr a zázemí silné, stabilní společnosti
» odpovídající mzdové ohodnocení
» mimořádné odměny formou 13. a 14. platu
» týden dovolené navíc
» příspěvek na penzijní připojištění
» příspěvky na dovolenou, kulturní a sportovní vyžití
» zvýhodněné jízdné MHD pro zaměstnance a rodinné příslušníky
Pokud byste rádi spojili svou profesní budoucnost s jedním z významných zaměstnavatelů v regionu, využijte níže uvedené kontakty.
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Personální oddělení
Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice
e-mail: brasnova.m@dpmcb.cz
telefon: 387 719 106 (105), 387 719 138, 387 719 231

ných tanců, na závěr bude možnost zkusit si zatancovat pod jejich
vedením.
Vystoupení bude doplněno promítáním fotografií a vyprávěním zážitků z cest po Libyi.
Vstupné dobrovolné
Ó ZIMNÍ TURNAJ VESTOLNÍM TENISE – ZALINY
neděle 10. února 2008
kulturní zařízení Zaliny, přihlášky od 9 do 9,45 hod. na místě
bližší informace na tel.č.: 605 770 566
Ó DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES – ZALINY
sobota 23. února 2008
kulturní zařízení Zaliny, začátek ve 14 hod.
od 15 hod. loutková pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
vstup dobrovolný

Místní knihovna v Ledenicích nabízí
svým čtenářům literární novinky
Hanibal Jiří
Hejcman Pavel
Hofmann Corinne

Čáry života
Píseň Juditina
Zpátky z Afriky,
Shledání v Barsaloi
Případ zelený drak
Ženy a lži
Modrý dům
Posedlost
Mlha, Lisey a její příběh,
Holčička, která měla ráda Toma Gordona
Zítra přijdu, Katy
Možná přijde i kominík
Zločin na golfu

Hogan Jiří
Horáková Naďa
Keleová – Vasilková
Kellerman Jonathan
King Stephen
Komendová Jitka
Kubátová Táňa
Kuťák Jaroslav

Máte zájem spojit svou budoucnost
s perspektivní společností?
Chcete se podílet na rozvoji moderního
způsobu dopravy městem?

přijmeme

PRACOVNÍKY PŘEPRAVNÍ
KONTROLY – REVIZORY
Vaším úkolem bude:
» kontrola jízdních dokladů cestujících
» prevence před neplacením jízdného

Požadujeme:
»
»
»
»

minimálně vyučen
dobrý zdravotní stav
výborné vystupování
rozhodnost a komunikativnost

Nabízíme:
» trvalý pracovní poměr a zázemí silné, stabilní společnosti
» nadstandardní mzdové podmínky
» mimořádné odměny formou 13. a 14. platu
» týden dovolené navíc
» příspěvek na penzijní připojištění
» příspěvky na dovolenou, kulturní a sportovní vyžití
» zvýhodněné jízdné MHD pro zaměstnance a rodinné příslušníky
Pokud byste rádi spojili svou budoucnost s jedním z významných
zaměstnavatelů v regionu, zašlete svůj profesní životopis na níže
uvedené kontakty.
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Personální oddělení
Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice
e-mail: brasnova.m@dpmcb.cz
telefon: 387 719 106(105), 387 719 125
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ADECCO spol. s r.o.
Radniční 133/1
České Budějovice 370 01
Tel: 380 600 137, 721 258 304
ceske.budejovice@adecco.cz

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
ADECCO hledá pro zahraniční společnost v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
NÁPLŇ PRÁCE:
Ü obsluha strojů (strojírenská výroba)
Ü lehká manuální práce

NABÍZÍME:
Ü stabilní zaměstnání ve spol. se zahr. účastí
Ü mzda 77,20 Kč/hod. + další příplatky
Ü příspěvek na stravování
Ü 5 týdnů dovolené
Ü 2-3 směnný provoz (příplatky za směny)

Bližší informace nebo nabídka dalších pracovních míst na telefonním čísle 721 258 304
www.adecco.cz

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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· Prodám dvougenerační řadový rodinný dům
v Ledenicích. Volný.
tel. 602 96 94 92

Na Zahradách 495, 373 11 Ledenice

· Prodám stavební pozemek v Ledenicích
860m, oplocený. Tel: 602 969 492

Nabídka lyžařských zájezdů

· Prodám garáž v Mysletínské ulici (s regálem a úložným prostorem). Cena dohodou.
Tel. č. 387 995 298, mobil: 728 633 281.
Máte strach ze splácení Vašich
úvěrů, kreditních karet nebo hypoték?

CA Ing. Jitka Šafratová,

· Pobytové, poznávací zájezdy
– slevy za včasný nákup
· Bad Fussing 590,- Kč (vstup + doprava), +14 Kč pojištění
mobil: 602 96 94 92,
e-mail: ck-safratova@vol.cz

n n n

Máte případně již záznamy
v bankovních registrech?
n n n

Chcete si koupit vlastní bydlení?
n

Zpracuji daňovou evidenci,
DPH, mzdy a daňové přiznání
Nechanická Jana
Okružní 493, 373 11 Ledenice
tel. 724687690

n

n

n

CREDOMA Vám nabízí
jedinečnou možnost vyřešit
Vaší měsíční finanční potřebu
formou přefinancování
Vašich úvěrů a půjček
oproti zástavě nemovitosti
n

n

n

Městys Ledenice nabízí k pronájmu
jedno volné parkovací místo č. 24 na
parkovišti Na Oborách. Nájemné činí
1.200,- Kč za kalendářní rok. Úhrada
nájemného vždy nejpozději do konce
února za běžný kalendářní rok.
Zájemci se mohou přihlásit v sekretariátu městyse Ledenice u paní Fukové.

n

Kontakty: 776 621 775,
739 863 910 ,777 610 287

HERNA BAR DRINKS

Náměstí 145, Ledenice
Tel. č. 607 930 786

Náměstí 4, Ledenice

"""""""""

Vás srdečně zve k příjemnému posezení
Otevřeno denně od 09.00 do 07.00 hod.
Fotbálek, šipky, musicbox, výherní automaty

Po – Pá
So

8,00 – 18,00 hod.
8,00 - 11,00 hod.

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK

Občerstvení:
u pivo, limo, káva
u nakládaný hermelín, utopenci zavináči
u pizza

Kapacita k sezení 36 míst
Možnost rezervace na tel.č. 723 700 569 pí. Lojíková

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.

