Březen 2008

Zdarma

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 6. února 2008
Rada městyse se seznámila:
 s návrhem rozpočtu na rok 2008 a doporučuje jej ke schválení v zastupitelstvu městyse
Rada městyse schválila:
 dohodu o ukončení smlouvy o nájmu kulturního zařízení Zborov č.p. 37 s Budějovickým měšťanským pivovarem a.s.
Č. Budějovice k 29.2.2008

Přejeme všem čtenářům Ledenického zpravodaje
klidné Velikonoce a radost z každého prožitého dne.
redakce LZ

Půst a doba velikonoční
Tak už máme nějaký ten den postu za sebou. V našem městysi byl masopust zakončen
krásným dětským maškarním průvodem.
Masky potěšily každého, kdo se i jen přišel podívat. Setkání s indiány a indiánkami, žabkou,
kocourkem Mikešem, prasátkem a dalšími nelze totiž zažít každý den, o jejich krásných tanečcích a hraní a zpívání ani nemluvě.
Je to mimochodem moc dobře, že se opět
začala tato tradice, která rozlišuje svátky od
dnů všedních, veselí a chvíle klidné, aby nám
život nesplynul v jednotvárnou šeď. Naši předkové na masopustní úterý o půlnoci vylili rozpité pivo, hospody zavřely na petlici a nastala
úplně jiná doba.
Církevní rok má členění roku přímo ve své
liturgii. Půst v podvědomí lidí zůstal jako doba
odříkání, střídmého jídelníčku apod., tedy
něco nepříjemného, co se jaksi dnes už přece
nenosí. Ale řekněte sami – má-li člověk před
sebou něco důležitého, řádně se na tu událost
chce připravit. Sami to znáte: před zkouškou
ho čeká učení, před náročnou prací zvažování
všech okolností a sil, před důležitým životním
krokem přípravy na změnu…
Půst křesťanský je přípravou na Velikonoce – ukřižování a slavné zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, vrchol jeho života. Po čtyřicet dní má
mít křesťan na mysli tento vrchol církevního

roku. Aby na to křesťan nezapomněl, žádá se
od něj omezení v jídle a jiných požitcích,
zvlášť přísně na začátku o Popeleční středě a
na konci o Velkém pátku. Umět si něco odříct
se v životě určitě hodí, člověka to do života
dobře připraví.
Půst končí Květnou nedělí následuje svatý
týden, který uzavírá triduum - Zelený čtvrtek,
Velký pátek, vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně (bohoslužba konaná v předvečer). Tak
začíná rozsáhlá doba velikonoční, která trvá několik týdnů a je završena Svatodušními svátky.
Velikonoce jsou svým původem svátky
jara. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdovou sílu života. Skrze vzkříšení
objevujeme nový život a smrt a zlo nemá slovo
poslední.
Papež Jan Pavel II. řekl: „Moc Kristova
kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.“ Bůh
nechce, aby se člověk bál, miluje ho a přeje si,
aby jeho život zde na zemi byl dobrý. A to je
možnou hodnotou pro každého člověka dnešní
doby, který je často sužován strachy z toho, co
ho čeká v budoucnu.
Velikonoce nám říkají: Nebojte se! A k tomuto přání se chci připojit nejen při prožívání
těchto velkých svátků, ale i dalších dní.
jáhen Pavel Poláček

 pronájem zemědělských pozemků o celkové výměře 395 848 m2 dle přílohy zápisu,
zemědělské obchodní společnosti EPIGON
A s.r.o. Ledenice za smluvní cenu 500,Kč/ha zemědělské půdy od 1.1.2008 na
dobu neurčitou s jednoroční výpovědní
lhůtou
Rada městyse projednala:
 žádosti o pronájem kulturního zařízení Zborov a rozhodla o uzavření nájemní smlouvy
s firmou VK Úklid Václav Voharčík Zborov od 1.3.2008 na dobu neurčitou,
s 3měsíční výpovědní lhůtou, pronájem dohodou
 návrh směny části obecního pozemku
par.č. 193/15 dle návrhu p. Mandy za pozemky, které jsou ve spoluvlastnictví manželů Mandových, a pověřuje starostu dalším
jednáním, týkající se směny pozemků
v k.ú. Ledenice
Rada městyse vzala na vědomí:
 vyúčtování kulturních akcí městyse Ledenice konaných v měsíci prosinci 2007 předložené komisí pro mládež, kulturu a sport
pokračování na str. 2

Velikonoční bohoslužby
v Ledenicích
20.3.
21.3.

22.3.
23.3.
24.3.

Zelený čtvrtek – obřady
Velký pátek
– křížová cesta
– obřady
Vigilie Zmrtvýchvstání
Boží hod velikonoční
Pondělí velikonoční

17.00
16.30
17.00
19.00
8.15
8.15
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE
Z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Ledenice ze dne 20.2.2008
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
 zprávu starosty městyse o činnosti Rady
městyse za období od 31.10.2007 do
6.2.2008
 zprávu Policie ČR obvodního oddělení Lišov o stavu veřejného pořádku a informace
o bezpečnostní situaci v obvodu městyse
Ledenice za rok 2007, která je přílohou tohoto zápisu
 zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
z výběrového řízení malého rozsahu na dodavatele stavby „Ledenice, ulice Vrchy –
vodovodní a kanalizační řad“ a pověřuje
starostu městyse podpisem smlouvy o dílo
s vybranou dodavatelskou firmou Stavitelství Matourek s.r.o, na základě výsledku a
doporučení hodnotící komise
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 schodkový rozpočet obce Ledenice na rok
2008 dle přílohy zápisu










Částka příjmů činí: 35.652.100,- Kč
Částka výdajů činí: 38.841.600,- Kč
Finanční rozdíl činí 3.189.500,- Kč a je kryt
finančním přebytkem z roku 2007
rozpočet sociálního fondu úřadu městyse
Ledenice na rok 2008 ve výši 182.099,- Kč
dle přílohy tohoto zápisu
výsledek hospodaření ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za rok 2007 s tím, že náklady a výnosy
byly vyrovnané ve výši 14.025.870,- Kč
zadání veřejné zakázky včetně výběrového
řízení na stavbu „Chodník u silnice
III./14613 v ulici Dr. Stejskala“ a jmenuje
členy komise na posouzení a hodnocení nabídek došlých v obchodní veřejné soutěži
na zhotovitele stavby: Mgr. Miroslav Franěk, Václav Fabián, PharmDr. Hana Doleželová
prodej pozemku parc. č. 4670/2 o výměře
2
172 m (ostatní plocha) v k.ú. Ledenice žadatelům Ing. Milanu Nechanickému a Janě
Nechanické za smluvní cenu
prodej pozemku parc.č. 4671/2 o výměře 32
2
m (ostatní plocha) v k.ú. Ledenice žadateli
Jiřímu Nechanickému za smluvní cenu
prodej pozemku parc. č. 373/20 o výměře
2
468 m (zamokřená plocha) v k.ú. Ledenice
oddělený geometrickým plánem č. 1083

Zápis dětí
do Mateřské školy v Ledenicích
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích
pro školní rok 2008 – 2009 proběhne ve dnech
25. – 27. března 2008 vždy od 14:30 do 16:00
hod. v budově MŠ Ledenice.
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte.
K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které
byly u zápisu už loňský rok a nebyly přijaty
k předškolnímu vzdělávání.

10.

Vyzvednutí rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se bude vydávat ve
dnech 12. – 14. května 2008 vždy od 15:45 do
16:30 hod. v budově MŠ Ledenice.

14. Děti, které mají podánu žádost pouze
v naší MŠ

Děti, které přišly k zápisu a žádost o přijetí byla podána v řádném termínu

11. Děti, které jsou přihlášeny k celodenní
docházce a jejichž matka je na mateřské
dovolené s dalším dítětem
12. Opakované žádosti o umístění dětí, které
nebyly přijaty v loňském školním roce
13. Děti pracujících samoživitelů

15. Ostatní děti zaměstnaných zákonných
zástupců
16. Děti na 4 hodiny denně, které dovrší 4 let
věku během školního roku

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v Mateřské škole Ledenice

17. Ostatní děti

1.

Volná kapacita MŠ

2.

Děti předškolní a děti s odkladem školní
docházky

Podmínky docházky do MŠ Ledenice
1. Platit pravidelně předepsanou úplatu

3.

Děti přihlášené na celodenní docházku

4.

Děti s nástupem 1. září

5.

Trvalé bydliště zákonných zástupců dětí
v Ledenicích

6.

Sourozenci již umístěných dětí zaměstnaných zákonných zástupců dítěte

7.

Zaměstnanost zákonných zástupců dítěte

8.

Děti, které dovršily věku 4 let

9.

Dosažení 3 let věku dítěte k 1. září

2.

Dbát na pravidelnost docházky

3.

V případě delší nedocházky dítěte do
MŠ z jiných důvodů než zdravotních
bude s rodiči jednáno o ukončení docházky dítěte a jeho vyřazení z evidence

Uzavření MŠ Ledenice o hlavních prázdninách
Mateřská škola Ledenice bude o hlavních
letních prázdninách zcela uzavřena od 14. července do 24. srpna 2008.
Hana Fyrbachová, vedoucí MŠ Ledenice
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–17/2008 z parc.č. 373/1 žadateli Radku
Húskovi za smluvní cenu
 na základě doporučení komise výstavby a
územního plánování směnu části pozemku
parc. č. 260/2 (ostatní plocha) ve vlastnictví městyse Ledenice, za část pozemku
č. 260/6 (ostatní plocha) ve vlastnictví Radka Novodvorského
 prodej pozemku parc.č. st.268 o výměře 36
m2 v k.ú. Zborov (zastavěná plocha) žadateli Milanu Klímovi za smluvní cenu
 přijetí částí pozemku parc. č. 234 (ostatní
plocha) a st. 144 (zastavěná plocha) formou
daru od vlastníka Marie Huskové za účelem
vyřešení přístupové cesty k nemovitosti
Václava Pavlíka č.p. 429 s tím, že Václav
Pavlík zajistí vlastním nákladem vyhotovení geometrického plánu a městys Ledenice
uhradí daň darovací
Zastupitelstvo městyse projednalo:
 žádost Františka Prokopa o prodloužení
doby pronájmu pozemku parc. č. 3920/85
v k.ú. Ledenice s tím, že postupuje žádost
k projednání v komisi životního prostředí a
lesního hospodářství

Čtenáři se ptají
Pane starosto, občané stále častěji poukazují na volné pobíhání psů po Ledenicích a na
znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy. Lze se proti takovému jednání majitelů psů bránit?
Tímto problémem jsme se na stránkách Ledenického zpravodaje zabývali již několikrát.
Bohužel je toto problém nejen Ledenic, ale
každé obce i města v České republice
Městys Ledenice přijal k této problematice
v roce 1992 obecně závaznou vyhlášku č.
11/92 o ochraně životního prostředí a čištění
obce Ledenice, která je stále platná.
Článek 3 stanoví povinnost majitelů psů,
koček a jiných zvířat.
1) Je zakázáno volné pobíhání psů, a
jiných domácích či chovných zvířat na veřejných prostranstvích, znečišťování komunikací, chodníků, cest a hřišť těmito zvířaty.
Jakékoliv znečištění způsobené zvířetem je jejich majitel povinen ihned uklidit. Koňské potahy musí být vybaveny tak, aby výkaly
nepadaly na komunikaci.
2) Je zakázáno koupání psů a jiných
zvířat ve veřejných koupalištích.
Majitel je za svého psa zodpovědný v každé
situaci v plném rozsahu znění vyhlášky.
Kdy se začne se strojním čištěním silnic?
Při letošním průběhu zimy jsme již uvažovali o tom, že se strojním čištěním ulic začneme v březnu. Počasí je ale nevyzpytatelné a
v minulých letech mnohdy přišla neočekávaná sněhová nadílka právě v tomto měsíci.
Proto počkáme do dubna, tak jako v minulých
letech.
Pane starosto, děkuji za rozhovor
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Historické materiály
o ledenickém truhlářství
Na počátku letošního roku získal městys Ledenice obsáhlý soubor
„Ledenický nábytek – historie a současnost“, který jeho autor pan Jaroslav Sýkora tvořil několik let a nyní ještě dokončuje nějaké části. Soubor se zatím skládá z 35 šanonů, 40 kartonů, asi 70 kusů historického
zrenovovaného truhlářského náčiní, dále z různých populárně zpracovaných jednotlivých etap vývoje pro názorné předvádění a další třicítky
nástrojů neopravených.
Díky celoživotnímu pobytu autora v truhlářské rodině a truhlářském
prostředí vzniklo vysoce kvalitní a ojedinělé dílo, které výraznou měrou přispívá k detailnímu poznání dané problematiky nejen v rámci Ledenic, ale fundovaně vše zasazuje i do republikových potažmo
světových souvislostí. Jako přímý účastník vývoje v posledních sedmdesáti letech, ale i jako sběratel historických dokladů o počátcích řemesla a jeho rozvoji na přelomu 19. a 20. století zaznamenal pan
Sýkora svým osobitým způsobem řadu cenných informací, i když některé pasáže se opakují. V souboru jsou také rozpracovány různé dílčí
oblasti (např. export, učiliště, rozvoj technologií), které spoluvytvářely
celkový vývoj. Nejvíce místa se dostalo období od konce druhé světové
války po počátek 90. let 20. století. Součástí je řada dobového materiálu
(i zahraničního) – katalogy, časopisy, knihy, smlouvy, fotografie a

PODĚKOVÁNÍ
Městys Ledenice děkuje touto cestou Vlastenecko-dobročinné obci baráčnické Vitoraz za dar 2.000,- Kč na
nákup nové cisternové automobilové
stříkačky.
Mgr. Miroslav Franěk
starosta městyse Ledenice

Poděkování
Upřímně děkujeme panu Jaroslavu Sýkorovi za jeho velkorysý dar našemu městysi.
Víme, že na celém souboru usilovně pracoval po mnoho let a že shromáždění všech materiálů a jejich následné sestavení do podoby,
ve které nám byly předány, si vyžádalo velmi
mnoho času, práce i trpělivosti. Byla by škoda,
kdyby tak podrobný materiál mapující truhlářskou tradici v Ledenicích zůstal ležet někde
v depozitáři. V příštích letech začneme jednat
o možnostech vybudování muzea truhlářství,
pro které by byl tento soubor pilířem vystavovaných exponátů a dokumentů.
Rada městyse Ledenice

úžasná je také sbírka unikátních historických nástrojů, z nichž nejstarší
pochází z doby kolem roku 1830.
Celý soubor je dnes umístěn v knihovně. Byl k němu vytvořen inventář, podle něhož si každý návštěvník může prezenčně vypůjčit
část, která ho zajímá. Všechny materiály by měly v budoucnu vytvořit
základ truhlářského muzea, o kterém se v Ledenicích již několik let
diskutuje.
Jiří Cukr

OPRAVA
V únorovém čísle Ledenického zpravodaje byl v článku Počet obyvatel k 31.12.2007 chybně
uveden údaj o počtu žen v osadě Růžov.
Otiskujeme správný údaj a za chybu se omlouváme.
Obec
Část obce

Růžov

počet

muži

7

5

ženy přistěhovalí

2

0

vystěhovalí narození

0

0

zemřelí

1

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH Borovany – Ledenice
1. V březnu oslaví své životní jubileum náš člen pan Jaroslav Klečka ze Zborova.
K jeho 75. narozeninám mu přejeme: Bouchla
dvířka, bouchla vrátka, už je tady pětasedmdesátka. Pozvedni skleničku, zapěj si písničku.
75 to není věk žádný, proto žij život řádný. Ve
zdraví ho užívej, dobré vínko popíjej, k tomu
dobrou štamprličku dej si se svou babičkou.
Přejí členové ZO SPCCH.
2. Oznamujeme členům a občanům
Ledenic a okolí, že naše ZO SPCCH společně
s MC Ledňáčkem Ledenice připravuje spo-

lečně jarní a velikonoční prodejní výstavu
U Králů.
Výstava se koná 7. a 8. března 2008.
7. 3. 13 – 18.00 hod.
8. 3. 9 – 17.00 hod.
Společně s vystavovanými výrobky vám
předvedou ženy zdobení kraslic a malování na
hedvábí spojené s prodejem. Pro děti upečeme
zdobená perníková vajíčka a jiné velikonoční
drobnosti.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za ZO SPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně

INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI A STAVU
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V OBVODĚ OOP LIŠOV ZA ROK 2007
Policie České republiky Obvodní oddělení
Lišov zahrnuje ve svém obvodě několik městských a obecních úřadů a pod ně spadajících
obcí. Jedná se o úřady: Ledenice, Adamov,
Borovany, Hůry, Libnič, Jivno, Štěpánovice,
Hvozdec, Zvíkov, Libín a Lišov. Na PČR
OOP Lišov probíhá pravidelná nepřetržitá
služba v počtu 15 policistů. V roce 2007 bylo
z toho počtu celkem 10 policistů schopno samostatného výkonu služby a zbylých 5 policistů bylo v zácviku.

V celém obvodě OOP Lišov bylo za rok
2007 spácháno celkem:
281 trestných činů – což je o 14 případů méně
než v roce 2006
477 přestupků ( zpracovaných písemně) – což
je o 13 případů více než v roce 2006
Z celkového počtu je jedna třetina činů spáchána v městysi Ledenice a přilehlých obcích.
Celková objasněnost trestných činů za rok
2007 byla 36,07 procent.

U trestných činů se převážně jedná o následující trestnou činnost:
- vloupání do chat a sklepů v rodinných domech tak i panelové zástavbě
- vloupání do rekreačních chat a chalup
v noční i denní době
- fyzické napadení v městysi Ledenice
- krádeže jízdních kol
- krádeže věcí z různých objektů
pokračování na str. 4
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INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ...
pokračování ze str. 3
-

krádeže mobilních telefonů
podvody
vloupání do motorových vozidel
zanedbání povinné výživy
krádeže věcí z novostaveb
dopravní nehody se zraněním
Dále bylo v obvodě OOP Lišov písemně
zpracováno 477 přestupků a zde se jednalo
o přestupky:
- fyzické napadení
- pokousání psem
- drobné krádeže v prodejnách
- drobné požáry
- krádeže věcí v barech, na diskotékách a krádeže mobilních telefonů
- drobné výtržnosti
- poškozování cizí věci
- neshody v rodinách
- krádeže měděných svodů a okapů
Z tohoto celkového počtu přestupků bylo
v obvodě OOP Lišov 166 dopravních nehod.

KRONIKA ŽIVOTA
Gratulujeme k jubileu:
70 let oslaví:
Karel Klesner z Ledenic
Jiří Mondspiegel z Ledenic
Růžena Vaňková ze Zalin
Bohuslava Hadačová z Ledenic
Marie Bočková ze Zalin
75 let oslaví
Jaroslav Klečka ze Zborova
Růžena Hronková z Ohrazeníčka
Marie Mojhová z Ledenic
81 let oslaví
Růžena Růžičková ze Zalin
82 let oslaví
Vojtěch Hronek z Ohrazení
85 let oslaví
Josef Kesl z Ledenic
Jiřina Nováčková ze Zborova
86 let oslaví
Růžena Konopová ze Zalin
Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Růženou Rezkovou z Ledenic,
zemřela dne 24.2.2008 ve věku 94 let
Děkujeme všem, kteří se v pátek
29.2.2008 přišli rozloučit s paní Růženou Rezkovou na její poslední cestě.
Děkujeme též za projevenou soustrast a
květinové dary.
rodina Papouškova

Na Nový rok se u Hejnů (na samotě v Jedlí)
narodilo páru bernardýních rodičů deset malých štěňátek. Tak početný vrh je velkou raritou. Všechna štěňata se narodila zdravá a tři
z nich dokonce našla své budoucí domovy
v Ledenicích.

Malé dopravní nehody, kdy zde nedojde ke
zranění osob jsou řešeny policisty OOP Lišov
na místě DN a jsou to převážně dopravní nehody se zaviněním z nevěnování se řízení
motorového vozidla, nedodržování bezpečné
vzdálenosti, rychlosti v jízdě, porušování dopravních značení, nedodržování přednosti
v jízdě.
Dopravní nehody se zraněním v celém obvodě OOP Lišov zpracovává skupina DN PČR
OŘP České Budějovice.
Z hlediska veřejného pořádku jsou zde
v městysi Ledenice největší problémy s provozem nočních barů. Hlídky OOP Lišov zde byly
vyslány v roce 2007 v několika případech, kdy
zde dochází k drobným výtržnostem a krádežím věcí. Jako hlavní příčinu narušování nočního klidu v městysi Ledenice lze konstatovat
to, že provozováním nočních barů do obce zajíždí v noční době i hosté, kteří sem nejezdí jen
za zábavou. V případě zjištění pachatele přestupku narušování veřejného pořádku či drobných krádeží jsou uvedené případy předávány
do přestupkové komise. Také zde na PČR
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OOP Lišov již byl řešen případ domácího
násilí, kde osoba byla vykázána z domu, kdy
tento případ se stal v obvodě MÚ Lišov.
Hlídky OOP Lišov se v rámci výkonu služby zaměřují na kontrolu dodržování veřejného
pořádku jak v obcích, tak i v letních měsících
jsou prováděny kontroly chatových oblastí na
zajištění chat před vloupáním a popřípadě
včasné zajištění narušení objektů. Ve velké
míře jsou zde prováděny kontroly na dodržování pravidel BESIP a to i ve spolupráci se
službou dopravní policie ČR České Budějovice.
npor. František Čunta, vedoucí oddělení
Místní organizace českého rybářského svazu v Ledenicích oznamuje
svým členům termíny prodeje povolenek k lovu ryb.
Povolenky bude vydávat pan Dědič
v měsíci březnu každé pondělí od 16
do 18 hod. v rybářské klubovně u rybníka Lazna.

Informace z knihovny
Stav knihovních jednotek vzrostl ke konci
minulého roku na 11 061, z toho je 2 400 titulů
naučné literatury a 8 661 titulů krásné literatury. Registrovaných čtenářů je zde 278, knihovnu navštívili v loňském roce 3 415krát a
vypůjčili si celkem 14 328 knih a 4 799 časopisů. Meziknihovní výpůjční službou (půjčování knih z ostatních knihoven po celé ČR)
bylo kladně vyřízeno 80 požadavků. Tato
služba se osvědčila hlavně studentům. Ani zájem čtenářů o využívání internetu neochabl.
Navštívili náš žáci MŠ, školní družiny a nižší
ročníky ZŠ. Do nákupu nových knih a časopisů bylo investováno 46 042,- Kč. Díky této
částce od Úřadu městyse Ledenice a zásluhou
darů čtenářů přibylo v loňském roce do knižního fondu 377 nových svazků.
Na závěr bych chtěla připomenout obyvatelům Ledenic, a to zejména těm, kteří dopo-

sud služeb naší knihovny nevyužívají, že
kromě knih je zde možnost si vypůjčit i celou
řadu časopisů, které knihovna pravidelně odebírá, nebo získává od svých čtenářů - Vlasta,
Květy, Instinkt, Rytmus života, Šťastný Jim,
Praktická žena, Reflex, 100+l, Zahrádkář....
Výpůjční doba v roce 2008
zůstává beze změny:
PO 12.00 - 18.00
ČT 12.00 - 18.00
Internet je možné využívat ve výpůjčních
hodinách.
Na BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY připravujeme besedu s p. JIŘÍM CUKREM, autorem
knihy Netradiční turistické cíle Českobudějovicka.
Za Místní knihovnu Ledenice Jana Fraňková
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Jarní prázdniny u Žraloků

VÍČKIÁDA

Oddíl Žraloci letos strávil prima jarní prázdniny. V úterý jsme navštívili multikino Cinestar, kde nám promítali film Ratatouille za zlevněné vstupné. Ve středu jsme uspořádali Den deskových her v sokolovně.
Během této akce proběhly 2 turnaje o ceny. Turnaj v Osadnících vyhrál
Honza Borovka, 2. byla Terka Chuchmová a 3. místo obsadila Jana Borovková. Turnaj ve Scrablech vyhrála Hanka Korčáková, 2. byla Pavla
Čížkovská a 3. Markéta Hlávková.

V sobotu 23.2. se v sokolovně uskutečnila VÍČKIÁDA. Akci organizoval ledenický oddíl Žraloci společně s oddílem Ježci z Českých
Budějovic. 45 dětí z Ledenic a okolí prožilo odpoledne plné her a soutěží s 10 000 víčky od PET lahví. Během akce se mohli všichni účastníci
vyřádit a také navzájem skamarádit. Už teď se těšíme na další ročník.
RNDr. Hana Korčáková CSc.

Jinak jsme strávili den plný nejrůznějších her, který byl završen našimi oblíbenými šarádami.
V pátek jsme pak uspořádali zájezd do aquaparku v Bad Schalerbachu v Rakousku. Užili jsme si různé zběsilé jízdy na tobogánech i vlnobití a plni super zážitků a unavení jsme se vrátili zpět do Ledenic.
RNDr. Hana Korčáková CSc.

Víčkiáda

Maškarní odpoledne
v Zalinech
V sobotu 23. února se v Zalinech konalo dětské maškarní odpoledne. Protože nebylo poprvé, informace o něm se stačily rozšířit do okolí
a letos přijelo asi 50 dětí oblečených v masce svých oblíbených hrdinů. Nejvíc bylo samozřejmě princezen, našlo se i pár zálesáků a Karkulek a některé masky byly opravdu originální – např. malý řezník
nebo motýlí víla.

Víčkiáda

Odpoledne začalo ve 14 hodin a děti mohly, po přivítání prasátkem
a čerticí, hned začít soutěžit. V první soutěži, kterou bylo „židličkování“ – děti obcházely židle a na tlesknutí si sedaly, byly výhrou (a někomu i cenou útěchy) pitíčka, která jim určitě přišla vhod. Po krátkém
úklidu použitých židlí přišlo na řadu motání provázku. Ti nejšikovnější dostali za odměnu malou čokoládu.
Potom už byl čas na pohádku. Opět byla loutková a opět byla ve spolupráci s dětmi. Ty vymyslely jméno prince, úkoly pro něj a 12 princezen šlo dokonce před podium, aby si z nich princ Jaromír mohl vybrat
nevěstu. Ten si nakonec zvolil sobě podobnou, loutkovou. Po velké
svatbě byla na řadě další soutěž, tentokrát praskání balonků. Tady se
bojovalo o tatranky. Abychom se všichni trochu vydýchali, byla na
programu tombola. Zde se za symbolickou cenu lístku daly vyhrát krásné ceny, které nám věnovali štědří sponzoři.
Po tombole následovala další soutěž, šlápoty. Všichni dostali za odměnu Kit-Kat a šli se připravit na focení. Po nezbytné úpravě zevnějšku
jsme se všichni vyfotili a už se moc těšíme na příští rok.
Eliška Kocábková

Maškarní odpoledne
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Slavoj Ledenice oddíl kopané
www.ledenice.estranky.cz
Úvodem příspěvku bych chtěl poděkovat všem, kteří nám přispěli
železným šrotem.
A teď ke sportovní stránce. V únoru odehráli muži tři zápasy. S českobudějovickou Slávií vyhráli 2:1, se Čtyřmi Dvory remízovali 2:2 a s Mladým prohráli 0:3. Od
20. února do 24. února nabírali hráči fyzickou kondici v Mutěnicích v rámci zimního soustředění. V březnu se utkáme s mužstvem Trhových Svinů, Neplachovem a Dívčicemi. 29. března začínáme jarní odvety v Nemanicích. 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 závěru si vás dovoluji pozvat na tradiční sportovní ples, konaný v sobotu 8. března, pořádaný naší TJ společně se Sokolem.
Zdeněk Vitoušek
Tabulka před jarními odvetami
pořadí
1.

tým
BOROVANY

zápasy

výhra

skóre

body

13

9

remíza
3

prohra
1

57:14

30

2.

HRDĚJOVICE B

13

8

3

2

28:18

27

3.

LEDENICE

13

8

3

2

22:14

27

4.

NEMANICE

13

8

1

4

32:18

25

5.

NOVÉ HRADY

13

8

1

4

34:25

25

6.

TÝN B

13

7

2

4

30:23

23

7.

SRUBEC

13

6

4

3

27:24

22

8.

LIŠOV B

13

5

1

7

24:28

16

9.

AKRA ČB

13

5

0

8

20:33

15

10.

MOKRÉ

13

3

3

7

19:34

12

11.

ŠTĚPÁNOVICE

13

2

4

7

19:34

10

12.

VČELNÁ

13

3

1

9

14:31

10

13.

HLUBOKÁ B

13

2

2

9

17:29

8

14.

SEDLEC

13

2

2

9

18:36
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PODĚKOVÁNÍ
Městys Ledenice a Tělocvičná jednota
SOKOL Ledenice děkují všem sponzorům za dary věnované do tomboly IX.
REPREZENTAČNÍHO PLESU.
Sponzoři plesu:
1. JVS České Budějovice; AGROM ing.
Miroslav Vít, Zborov; AREX a.s. České Budějovice; Ateliér Ledenice, Ing. Jaroslav Havel, Ledenice; AUTOOPRAVNA Jaroslav
Petráš, Ledenice; AZ – úklid Václav Voharčík, Zborov; BERTEX Bc. Jan Kopal, Ledenice; BETON HRONEK Ing. Josef Hronek,
Ohrazeníčko; BLIK Petr Dvořák, Borovany;
Budějovický měšťanský pivovar; CANDRA
Jan Ledenice; Cukrárna SPORT Václav Fabián, Ledenice; ČALOUNICTVÍ Ludmila Votýpková, Ledenice; E.ON České Budějovice;
EGE spol. s r.o. Č. Budějovice; EKO – EKO
České Budějovice; ELEKTROINSTALACE
Jaroslav Klečka, Zaliny; ELEKTROREVIZE
Jan Crkva, Ledenice; EPIGON A Ing. Václav
Tůma, Ledenice; FISH FOOD a.s., Třeboň;
Frant. Franěk prodejna STIHL Třeboň; Geodetická kancelář Ing. Jaroslava KADLEČKOVÁ,
Ledenice; HRAČKY – DROGERIE Bc. Jaroslava Žaludová, Ledenice; JEDNOTA SD České
Budějovice; Josef JINDRA Ledenice; Kadeřnický salón FREEDOM Jitka Svobodová;
KAFÁRNA ANNA Jaroslav Tachecí, Ledenice;
KAMENICTVÍ Bárta, Č.Budějovice; Kance-

lářské potřeby Petr Vítovec, Č. Budějovice;
KERAMIKA Ing. Svatoslav Kodytek, Ledenice; KOLONIÁL U Dudů, Ledenice;
KRÉDO Dagmar Babánková, Křenovice
LASSELSBERGER Borovany; LÉKÁRNA
Lannova tř. Č. Budějovice; MALÍŘSTVÍ Pavel Sláma, Libín; MANE a.s. České Budějovice, MARIUS PEDERSEN, MO ČRS
Ledenice; Obkladačské práce Jan ČÍŽEK,
Ohrazení; Pivovar HOLBA; POTRAVINY
Petr Kubeš, Ledenice; RESTAURACE Na
Plácku, Ledenice; SBD venkov, Č.Budějovice; SEND, s.r.o.; SKLENÁŘSTVÍ Marie
Kolářová, Ledenice; SPV truhlářské, Ledenice; STAVEBNINY Sviták, Borovany;
STAVITELSTVÍ Matourek Rudolfov; ŠBV
STŘE- CHA Viršík – Beneš, Lišov; TAXI –
František Michl, Ledenice; TEXTIL Eva
Staňková, Ledenice; Tiskárna JAVA, Třeboň; TOI TOI, s.r.o. Č. Budějovice;
TRUHLÁŘSTVÍ Jaroslav Králík, Ledenice;
TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Juhas, Zborov;
TRUHLÁŘSTVÍ Václav FENCL, Ledenice;
Uhelné sklady Antonín MANDA, Ledenice;
UM AUTOSERVIS, M.Uhlíř, Č.Budějovice;
VANDA SERVIS Borek; VD LEDENICKÝ
NÁBYTEK; VH TRES, Č. Budějovice; Vibrační technika Josef KRAUSKOPF, Ledenice;
Výroba reklamy Štěpánka BLÁHOVÁ, Dvorec;
Zahradnické práce Milan GABRIŠKA, Ledenice; ZO Českého včelařského svazu Ledenice;
VOJA Jan Votruba, Ledenice.

MATEŘSKÉ
CENTRUM
LEDŇÁČEK

MC Ledňáček
program na březen
Ó PO 3. 3. od 16.30 do 18.30 hod.
Zelené potraviny – přednáška
S písničkou a tanečkem
Ó ČT 6. 3. od 10 do 12 hod.
Výroba jarních přáníček
Ó PO 10. 3. od 16.30 do 18.30 hod.
Já malý muzikant
Ó ČT 13. 3. od 10 do 12 hod.
Velikonoční dekorace z papíru
a odstrižků látek
Ó PO 17. 3. od 16.30 do 18.30 hod.
Pleteme pomlázku na Velikonoce
Ó ČT 20. 3. od 10 do 12 hod.
Zdobíme velikonoční vajíčka
(semínky a kořením)
Ó ČT 27. 3. od 10 do 12 hod.
Výtvarné či pohybové hrátky
Ó PO 31.3. od 16.30 do 18.30 hod.
S písničkou a tanečkem
MC Ledňáček, tel. 728 889 616,
mclednacek@seznam.cz,
http://rodina.cz/lednacek
KRUH PŘÁTEL HUDBY PŘI
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH

33. KONCERTNÍ SEZÓNA
2007 - 2008
středa 12. březen 2008
v 19 hodin
Soubor pražských trubačů
umělecký vedoucí Josef Svejkovský
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.

POZVÁNKA
na jarní výlovy
Ledeničtí rybáři zvou občany na
výlovy rybníků Kačerovec,
Slavíček a Mysletínský.
Loví se v sobotu 22. března.
Začátek v 7 hod. u rybníka Kačerovce
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K U L T U R N Í ,

S P O L E Č E N S K É

Ó JARNÍ A VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Pořádá: ZO svazu postižených civilizačními chorobami Borovany –
Ledenice a Mateřské centrum Ledňáček
Kdy: pátek 7.3. 13 – 18 hod.
sobota 8.3. 9 – 17 hod.
Kde: sál U Králů Ledenice

Ó SPORTOVNÍ PLES
Pořádá: TJ Slavoj a TJ Sokol Ledenice
Kdy: sobota 8.březen 2008
Kde: sokolovna Ledenice
Začátek: 20 hod.
Vstupné: 100 Kč
Hraje: Variant
Bohatá tombola, vystoupení Tai-či, tradiční hokejová soutěž

Ó IX. ROČNÍK OBNOVENÉ STŘELECKÉ SOUTĚŽE

„O PUTOVNÍ POHÁR LEDENIC“
Kdy: sobota 15.března 2008
Kde: sokolovna Ledenice
Startovné: 20 Kč
Věkové kategorie a začátky:
A - děti do 9 let
B - děti do 12 let
C - mládež do 15 let
D - ženy nad 15 let
E - muži nad 15 let

prezentace od 8 hod.
prezentace od 8 hod.
prezentace od 10 hod.
prezentace od 13,15 hod.
prezentace od 13,15 hod.

A
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S P O R T O V N Í

P O Ř A D Y

Disciplina:
- kategorie A,B
- střelba ze vzduchové pušky vleže s oporou ze vzdál. 7 m
- kategorie C,D,E
- střelba ze vzduchové pušky vleže ze vzdálenosti 10 m
Pro vítěze jsou připraveny ceny
Občerstvení zajištěno. Přezůvky s sebou

Ó BESEDA S AUTOREM JIŘÍM CUKREM

O KNIZE NETRADIČNÍ TURISTICKÉ CÍLE
ČESKOBUDĚJOVICKA spojená s autogramiádou
Kdy: čtvrtek 13.březen 2008
Začátek: začátek v 18 hod.
Kde: společenská místnost Domu s pečovatelskou službou
v Ledenicích
Srdečně zve Místní knihovna Ledenice

Ó RYBÍ HODY
Pořádá: MO ČRS Ledenice
Kdy: sobota 29. březen 2008
Kde: sál U Králů Ledenice
Začátek: 19 hod.
K tanci a poslechu hraje S.A.M.
Předprodej vstupenek v cukrárně u pana Fabiána od 20.3.
Těšit se můžete na rybí polévku, pečené a uzené ryby.
Chybět nebude ani atraktivní tombola.
Srdečně zvou ledeničtí rybáři

Poděkování
SDH Ohrazení děkuje všem svým členům, kteří
věnovali věcné dary do tomboly na hasičský ples konaný dne 12.1.2008.
Dále děkuje za dary těmto sponzorům: AGROM
ing. Miroslav Vít Zborov, ALZO Zdeňka Šimková
Ohrazení, Sylfa Ohrazení, Hyundai Petr Lacina Ohrazení, Potraviny Petr Kubeš Ledenice, Sport cukrárna
Václav Fabián Ledenice, VOJA Jan Votruba Ledenice, Drogerie–hračky Bc. Jaroslava Žaludová, pohostinství Na Plácku Ledenice, Autoopravna Petr Sviták
Ledenice, pan Tourek a městys Ledenice.
za SDH Ohrazení Karel Nebáznivý, starosta

Místní knihovna v Ledenicích
nabízí svým čtenářům literární novinky
Kyzlinková Marie
Lomová Lucie
Michaels Fern
Morell David
Obermannová Irena
Parker Robert
Patterson James
Pawlowská Halina
Pittnerová Vlasta
Preston Sarah
Roberts Nora
Řeháčková Věra

Šulc Jiří

Bílý květ
Anča a Pepík
Splněná přání
Neznámá pravidla
V pěně, Deník šílené
milenky
Stodolarová holka
Ve zlomku vteřiny
Povídky o ženách
Jindra, Stařečci, Panímámy
Děvčátko
Síla ohně
Mnoho lásky škodí
Žít na vlastní pěst
Cesty z rodinného kruhu
Dva proti Říši
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· Hledám v Ledenicích a okolí, ale i v Borovanech a T.Svinech volné byty všech velikostí k pronajmutí. Možno i v rodinném
domě. Zajistím vše potřebné včetně sepsání
nájemní smlouvy a odečtu energií.
Nabídky a poradenství v realitní kanceláři
v areálu Auto Form Borovany, Hlubocká
ul. 51.
Tel: 387980114, 602186766, Evžen Forman.
· Potřebujete pojistit auto, motocykl, přívěs? Chcete platit za vaše auto méně než
platíte nyní? Vyberu pro vás nejvýhodnější
povinné ručení.
Zruším vaši stávající pojistku a převedu bonusy na novou pojistku. Vše na jednom
místě v Borovanech! Autobazar Auto Form
Borovany, Hlubocká ul. 51,
Tel. 387980114, 602186766, Evžen Forman.

· Prodám 200m pozinkovaného napínacího
drátu na plot o průměru 3mm.
Cena dohodou.
K doptání na tel. č. 387 995 298,
mobil: 728 633 281.
· Vyměním pole v Hosíně za pole či zahradu
v Ledenicích.
Tel. 603 315 557
· Prodám dvougenerační řadový dům
v Ledenicích.
Tel: 602 969 492

· Prodáváte nebo chcete pronajmout byt
nebo dům? Potřebujete poradit s převodem
pozemků na příbuzné? Zařídím veškeré formality včetně sepsání kupní nebo darovací
smlouvy a odhadu.
Přijďte se poradit do kanceláře v areálu autobazaru Auto Form Borovany, Hlubocká
ul. 51.
Tel: 387980114, 602186766, Evžen Forman.

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 zneškodňování

zvláštních odpadních vod
/septiky, tukové lapoly bez dopravy/
Ó montáže přípojek
Ó lokalizace úniků vody z potrubí
Ó 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

březen 2008

Přijďte se pobavit,
zatancovat si
nebo jen poslechnout

COUNTRY FOTR&S
Kde:
Restaurace Na plácku Ledenice
Kdy:
sobota 15. březen
Začátek: 20 hodin

březen 2008

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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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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„S námi k novému bydlení!’’

březen 2008

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

Zajistíme pro Vás komplexní realitní služby:
·
·
·
·
·
·
·

prodej a vyhledání nemovitostí a bytů
kvalitní právní servis
nejvýhodnější financování Vašeho bydlení
návrh na vklad do katastru nemovitostí
zajištění znaleckých posudků
osobní zastupování při jednáních
profesionální a slušné jednání

jsme již 5 let na trhu s nemovitostmi

naši obchodní partneři:

kontakt: AZ reality Rudolfov
tel. 603 146 967, 603 146 858
mail: az.real@centrum.cz
www. a-zreal.com

Hypoteční banka
Českomoravská stavební spořitelna
CANABA a.s. výstavba rodinných
domů na klíč

„Zajistíme to, co Vy potřebujete!’’

www.ledenice.cz
CA Ing.Jitka Šafratová,
Na Zahradách 495, 373 11 Ledenice
· Pobytové, poznávací zájezdy
– slevy za včasný nákup
· Termální lázně Geinberg (večerní koupání) 790,-Kč (vstup + doprava),+14 Kč
pojištění (22.3.,19.4.,17.5.)
· Bad Fussing 600,-Kč
(vstup + doprava), +14,-Kč pojištění
(1.3.,15.3.,29.3.,12.4.,26.4.,10.5.,24.5.)
mobil: 602 96 94 92
e-mail: ck-safratova@vol.cz

Prodáme pěkný DR byt kategorie 3+1 ,
který se nachází v 1. patře panelového
domu v Ledenicích ul. Na Oborách. Podl.
plocha 70m2, k disp. lodžie, hala, nová kuchyně, okamžitě volný , cena 995 000,-Kč
včetně právního servisu a provize.
tel. 603 146 967, Ing. Antonín Zahálka
AZ reality Rudolfov
mail: az.real@centrum.cz

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

Po – Pá
So

8,00 – 18,00 hod.
8,00 - 11,00 hod.

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.

