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ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Za zasedání Rady obce ze dne 8.3.2006
Rada obce schválila:
 poskytnutí finanční částky 31.350,- Kč
z rozpočtu obce 1.JVS a.s. na zakoupení náhradního čerpadla pro dodávku pitné vody
pro vrt č. 2. Částka bude poskytnuta podle
pravidel o pořizování investic mezi obcí
Ledenice a městem Borovany tj. 33% z pořizovací ceny
 cenovou nabídku 1.JVS na projektové práce a inženýrskou činnost v rámci akce přeložka vodovodu v ulici Budějovická ve výši
51.408,- Kč
 smlouvu o nájmu nemovitosti na parcelu
KN 340/1 v k.ú. Ledenice s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Předmětný pozemek se pronajímá za účelem realizace stavby parkoviště osobních
automobilů v sídlišti Na Oborách
 smlouvu o nájmu nemovitosti na parcelu
4650 v k.ú. Ledenice s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předmětný pozemek se pronajímá za účelem
realizace stavby „vodovod a kanalizace Na
Vrchách“
 realizaci díla „Odbahnění umělé vodní
nádrže ve Zborově“ (zdroj vody pro hašení
požárů) dle cenové nabídky firmy

Rada obce vzala na vědomí:
 písemné vyjádření fotbalového oddílu TJ
Slavoj Ledenice týkající se kritiky na současné provozování restaurace na hřišti, jejímž pronajímatelem je obec Ledenice.
 vyúčtování VII. ročníku reprezentačního
plesu TJ Sokol a obce Ledenice.
Ze zasedání Rady obce ze dne 22.3. 2006
Rada obce schválila:
 smlouvu o dílo s firmou Doprastav-CB na
stavbu „Parkoviště pro osobní automobily
v části obce Na Oborách“ dle výběrového
řízení. Stavba bude provedena v termínu od
21.3.2006 do 31.5.2006, cena za dílo
1.016.998,- Kč
 uzavření nájemní smlouvy na pronájem obchodu se smíšeným zbožím ve Zborově
s firmou VK Úklid Václav Voharčík – Zborov č.p. 35 od 1.4.2006.
 nákup zametače KM-T za traktor formou
leasingových splátek na dobu 24 měsíců při
akontaci 50% tj. 93.237,- Kč a měsíční
splátce 4.150,-Kč.
Rada obce vzala na vědomí:
 písemné sdělení Pečovatelské služby
Č. Budějovice o záměru Krajského úřadu
v Č. Budějovicích zrušit od 1.1.2007 Pečovatelskou službu jako příspěvkovou organizaci
Rada obce projednala:
 žádost žadatele o prodej pozemku parc.č. st.
2
225 o výměře 382 m v k.ú. Ledenice s tím,
že žádost bude projednána v komisi pro výstavbu a územní plánování. Záměrem žadatele je vybudovat na uvedeném pozemku
provozovnu autoškoly
 žádost vlastníků o prodloužení zpevněné
přístupové komunikace u rodinného domu
č.p. 567 v části obce „Hrad“ a pověřuje starostu jednáním s vlastníky nemovitosti o
možnostech provedení zpevněného povrchu a o případné finanční spoluúčasti
vlastníků nemovitosti.

Krásné Velikonoce a radost z každého
prožitého dne přeje redakce LZ

 žádost Klubu lodních modelářů Ledenice o
zakoupení 5-ti kusů souprav ovládací aparatury pro lodní modely juniorů v ceně
7.000,-/kus s tím, že rozpočet pro rok 2006
je již uzavřený a doporučuje Klubu lodních
modelářů podat novou žádost před schválením rozpočtu na rok 2007.

ZÁPIS DĚTÍ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY
V LEDENICÍCH
na školní rok 2006-2007
se koná ve dnech
18. – 20. dubna 2006
od 14,00 – 16,00 hod.
v budově (ředitelně)
mateřské školy.
Rodiče s sebou přinesou občanský
průkaz a rodný list dítěte.

OZNÁMENÍ
V době od 21.3. do 31.5.2006 bude probíhat výstavba parkoviště osobních automobilů v místní části obce Na Oborách.
Stavbu provádí firma DOPRASTAV – CB.
Prosím všechny občany o trpělivost,
ohleduplnost, toleranci a zvýšenou bezpečnost silničního provozu v průběhu této stavby. Děkuji
Mgr. Miroslav Franěk, starosta obce
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Informace
z ledenické knihovny
Přestěhování knihovny na podzim roku
2004 do prostor Domu s pečovatelskou
službou v Ledenicích přivítali jak jeho obyvatelé, tak i ostatní čtenáři v obci, kteří si našli
cestu do těchto nově vzniklých prostor.
V průběhu roku 2005 také došlo ke změně
na místě knihovnice, kdy do důchodu odešla
paní Alena Horáčková, které měla na toto přestěhování a uvedení knihovny do provozu
velkou zásluhu. Zároveň při této příležitosti
seznámila formou besed s novou knihovnou i
žáky základní školy.
Protože ani v loňském roce zájem o četbu
knih a časopisů neochabl, došlo od 1.1.2006
k rozšíření výpůjční doby. Tento krok uvítali
především senioři a uživatelé internetu – školní mládež.
Stav knižních jednotek ke konci minulého
roku byl celkem 10 252, z toho je 2261 titulů naučné literatury a 7985 titulů krásné literatury.
Čtenářů je evidováno celkem 280, z toho
90 do 15-ti let věku. Čtenáři navštívili knihovnu celkem 2635krát a vypůjčili si celkem
10423 titulů, z toho 3568 časopisů.
Do nákupu nových knih a časopisů bylo
investováno 36 433,- Kč. Díky této částce, ale
i zásluhou darů čtenářů a získání knih ze zrušené knihovny v Hůrkách přibylo v minulém
roce do knižního fondu 363 nových svazků.
Poděkování patří obecnímu úřadu za finanční podporu a všem čtenářům, kteří knihy
věnovali.
Na závěr jen připomínám výpůjční dobu:
pondělí
11,30 – 18,30
středa
8,30 – 15,00
čtvrtek
11,30 - 18,30
Internet je možné využívat ve výpůjčních
hodinách a navíc ještě v úterý od 14,30 do
17,30 hod.
Jana Fraňková, knihovnice

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Borovany – Ledenice
1) V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum naši členové: pí.Barbora Matějková z Borovan 75 let, pan Jan Nováček
z Radostic 60 let. Za členy ZO SPCCH
jim přejeme: štěstí, zdraví, léta dlouhá,
ať splní se vám každá touha. Spokojenost, radost, život váš ať stále vzkvétá.
Hodně lásky od svých dětí, úspěch
v každém kroku žití.
2) Zveme všechny členy na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 27. dubna
2006. Hasičárna Borovany od 14 hod.
Hostem bude člen OV SPCCH z ČB.
V programu zdravotní přednáška. Pro poslech i k tanci zahrají p. Mareš a p. Kesl.
Srdečně zve výbor ZO svazu postižených
civilizačními chorobami Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová

V rámci března měsíce knihy přijali pozvání k návštěvě knihovny žáci z mateřské školy, školní
družiny a základní školy.
V dubnu proběhne beseda s ledenickým občanem Janem Lebedou, autorem pohádkových knih
Okáček a Pohádkové včely.

Služba venkovu nabídne své služby
V březnu tohoto roku vznikla obecně prospěšná společnost Služba venkovu se sídlem
v Borovanech. Předsedkyní správní rady je
Romana Fischerová, která působí také jako
koordinátorka v trhosvinenském Domečku,
středisku pro volný čas a integraci (zařízení
Diakonie a misie Církve československé husitské). Společnost chce pomáhat s čerpáním
peněz určených pro rozvoj venkova a hlavně
povzbuzovat a podporovat místní lidi, spolky i
obce (zejména menší, kde není uvolněný starosta) ve všem, co venkovu a jeho udržitelnému rozvoji prospívá. Společnost působí
především v mikroregionu Sdružení Růže, ale
nejen tam. Nabízí jak pomoc při psaní konkrétních projektů, tak informace o možných
zdrojích – fondech a grantových programech.
Dále se bude věnovat i vzdělávání, šíření potřebných znalostí a dovedností a metodickému
vedení a poradenství. Podporuje nejen ekologické, ale všechny občanské aktivity a zájem
lidí o věci veřejné a o podobu a osud místa a
kraje, ve kterém žijí. Zakladateli společnosti
Služba venkovu jsou Novohradská občanská
společnost, obecně prospěšná společnost
Rosa a Jiří Guth z Borovan.
První veřejnou akcí Služby venkovu je setkání aktivních lidí působících v mikroregionu
Sdružení Růže – starostů a zastupitelů, podni-

katelů, činovníků různých spolků, učitelů a
všech ostatních, kterým hodně záleží na místu
a kraji, kde žijí, a jsou schopní a ochotní pro ně
něco dělat. Cílem setkání je blíže představit
Službu venkovu a naopak získat další podněty
pro její práci, „poptávku“, poradit se o přípravě strategie mikroregionu na léta 2007-2013,
připomenout možnosti a uzávěrky vybraných
grantových programů, kde je možné žádat o
peníze, ale hlavně ty lidi „dát dohromady“.
Spolupráce, zájem, znalosti a dovednosti
místních obyvatel a zachovalá příroda totiž
představují největší kapitál pro rozvoj regionu. Služba venkovu chce přispět k jeho
využívání a rozhojňování. Chce a může být
jen jakýmsi kvasem (jakkoliv je toto podobenství obvyklé spíše v duchovní sféře), nebude
nikoho do ničeho nutit a nemá žádný patent
ani monopol. Služba venkovu je společnost
nezisková a kohokoliv, kdo usiluje o totéž, nepovažuje za konkurenci, ale za partnera. Svůj
„servis“ nabízí v první řadě Sdružení Růže a
jeho členům, především obcím, a občanskému
sdružení Místní akční skupina Sdružení Růže,
působícímu v programech LEADER+ a
LEADER ČR.
Setkání se koná v pátek 21. dubna od 16:45
v horním salónku (kavárně) restaurace Junior
v Trhových Svinech.
Zuzana Guthová

Místní organizace Českého svazu žen informuje
Místní organizace Českého svazu žen uspořádala společné setkání žen 8.3. v Kafárně Anna
při příležitosti oslav Mezinárodního dne žen. Při příjemném posezení a poklábosení v dobré
pohodě jsme strávily pěkné chvíle. O ty se velkou měrou zasloužili majitelé Kafárny pěkným přijetím a výborným pohoštěním, za což jim touto cestou chceme poděkovat. Již dopředu se těšíme na další setkání, na které zveme i ostatní ženy z Ledenic.
Ema Hloušková
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KRONIKA ŽIVOTA
Gratulujeme k jubileu:
70 let oslaví:
František Michl z Ledenic
Zdeněk Benedikt z Ledenic
75 let oslaví
Jaroslav Outlý z Ledenic
80 let oslaví
Marie Bumbová ze Zborova
Jaroslava Bílková z Ledenic
83 let oslaví
Jiřina Pobříslová z Ledenic
84 let oslaví
Karel Paul z Ledenic
91 let oslaví
Marie Vacková z Ohrazení
Naposledy jsme se rozloučili:
s paní Růženou Borovkovou,
zemřela 20.3.2006 v věku 69 let.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se dne 2.3.2006 přišli
rozloučit s paní Josefou Tůmovou na její
poslední cestě.
Dcery s rodinami
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TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Komise pro mládež, kulturu a sport při Obecním úřadu v Ledenicích připravuje na podzim
roku 2006 taneční kurz pro začátečníky.
Kurz je vhodný pro mládež, přihlásit se mohou i žáci 9. ročníků základní školy.
Výuka proběhne v 10-ti lekcích a jednoho závěrečného věnečku.
K tomu, aby tento kurz mohl v Ledenicích proběhnout, je třeba účast alespoň 30-ti osob.
Žádáme proto všechny zájemce, aby se předběžně přihlásili u pí. Křížové na tel. č. 387 995
437 – knihovna Ledenice (každé úterý od 14,30-17,30) nebo 606 44 35 18, e-mail: kultura@ledenice.cz
Přihlášky podávejte do 30.5.2006. Cena kurzu: orientační cena kurzu je cca 1200,- Kč.

Sbor dobrovolných hasičů
LEDENICE
pořádá dne 29.4.2006
VI. ročník požární soutěže
Memoriál

FRANTIŠKA JANÁČKA
a OBVODOVOU SOUTĚŽ
Start soutěže:
děti
od 8,30 hod.
dospělí
od 13,30 hod.
občerstvení:
v kavárně přímo u hřiště
hudba:
reprodukovaná

Všichni jste srdečně zváni
přijďte se pobavit

OMLUVA

V březnovém vydání Ledenického zpravodaje bylo v rubrice Společenské,
kulturní a sportovní pořady v Ledenicích chybně otištěno jméno pana Holomela.
Panu Holomelovi se za chybu velmi omlouváme.
Redakce LZ

KRUH PŘÁTEL HUDBY PŘI
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH

ČESKÉ TRIO
Kdy:
středa 12. dubna 2006 v 19 hod.
Kde:
kulturní dům Trhové Sviny
Historie souboru sahá až do roku 1897, do
dneška si předalo štafetu postupně 18 sestav. Slavná etapa byla po roce 1945 – Josef Páleníček, Alexandr Plocek a Miloš
Sádlo, od roku 1956 Saša Večtomov. Nejdéle byl členem tria Josef Páleníček – plných 55 let. České trio hraje všechen
obvyklý repertoár pro své obsazení. Koncertuje prakticky po celém světě, opakovaně je zváno do Japonska, USA a řady
evropských zemí.
Odjezd autobusů:
Ledenice 18.15 h – Borovany 18.30 h

Poděkování všem sponzorům a pořadatelům
Pořadatelé a hlavní sponzoři:
Sportcentrum Zvonárna
Zednicví Račák
Autodoprava Míčka
Štark - keramika
Pila Zvíkov, Řehovský
Beton Hronek s.r.o.
HEJROV - pension
F+F Č.Budějovice
KÁ … servis
Prince
Agra Zvíkov
Elektroinstalace Klečka
Malíř – natěrač , Stifter Robert
Farma Farka
Farma Papáček
Elektro Novák
ELEKTRO SMS spol. s r.o.
IZOPLAST
EXVER Food Č.Budějovice

OSTATNÍ SPONZOŘI
Armor
Autodoprava Antonín Manda
Autoopravna Jiří Seiml
Autoopravna Petráš
Autoopravna Šauer
Bemi Tvaroh
Bláha Martin
Bláha Václav, Zaliny
Boček Rudolf, Zaliny
Buštová Hanka
Cukrárna U Fabiánů
Čerňák Aleš
Čipos Č.Budějovice
Drogerie Jaroslava Žaludová
Duha Marie Špulková
Fencl –Truhlářství
Fiktus Josef, Ortvínovice
Francovi
Jindra Josef
Holler Roman
Hřib, dlažby – obklady
Chadová a syn – výroba octa
Kabourkovi Dana a Stan.
Klečková Lenka
Kocábkovi
Kohout Centrum Lišov
Koloniál U Dudů

Kooprodukt Lišov
Květinářství Gabriška
Míčková E., Kaliště
Nábytek Fajna , Lišov
Netušilovi
Novis, Marie Nováková
Novotná Jiřina
OÚ Ledenice
OÚ Zvíkov
Panel servis s.r.o.
Plzeň 12
Pohostinství Králová
Potraviny Kubeš
Račákovi - rodina
Restaurace Na Plácku Ledenice
Rodinná farma Ortvínovice
Stavebniny Sviták
Trafika, Tachecí Zdeňka
Kafárna Anna , Tachecí Jaroslav
Tvaroh Petr – hrnčířství
Vaněk Sláva
Vaňková Vlasta
VD Ledenický nábytek
VOJA Jan Votruba
Vaillant
Wava-Weve Zámečníků
Záviš Petr
Zelenina U Nádraží, Kadlec

Placená inzerce

VII. ŽIVNOSTENSKÝ PLES ZALINY pořádaný dne 18.2.2006
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Co dělali Žraloci
přes zimu?
V letošním školním roce se schází pouze
jeden přírodovědný oddíl ledenických Žraloků. Starší děti již odešly a na jejich místo nastoupili loňští malí Žralůčci. Scházíme se
pravidelně každé pondělí v nové klubovně
v Sokolovně. Před jarem bychom chtěli udělat
ještě malé ohlédnutí za tím, jak jsme strávili
zimu. Kromě celoroční hry, za kterou dostávají děti oddílové peníze jsme uspořádali několik
akcí. např. jsme navštívili Národní muzeum a
kino Imex v Praze, dále jsme vyrazili do budějovických ortů (které však k našemu zklamání
již letos nejsou přístupné), dále jsme měli noční 12 hodinový filmový maratón, akci Čtení
pro radost, 12 hodinový maratón v deskových
hrách, s oddíly z Č. Budějovic jsme prožili
Večer přátelství a zúčastnili se jejich Víčkiády, navšívili rodiště Jana Žižky, vyrobili krmítka pro ptáky atd. Zkrátka zima i když byla
dlouhá nám rychle utekla a už se těšíme na
jaro do přírody.
Za Žraloky RNDr. H. Korčáková

Víčkiáda

Ñ Z výletu do Trocnova

Výroba ptačích krmítek Ó

LEDŇÁČEK – Ledenický klub maminek s malými dětmi
Scházíme se každé pondělí
16.30 – 17.30 hod.
a každý čtvrtek 10.00 – 12.00 hod.
na ledenické faře.
Přijďte mezi nás!
Kontakt: tel.: 607 969 045,
e-mail: mclednacek@seznam.cz,
http://rodina.cz/lednacek
Ó 8. 4. sobota od 14.00 hod.
Zdraví z přírody
Beseda s léčitelkou E. Bubeníkovou o životosprávě, bylinkových
čajích, homeopatii a léčivých kamenech (možnost zakoupení kamenů na místě). Místo: společenská místnost DPS Ledenice
Ó 4. čtvrtek od 10.00 hod.
Homeopatie a tradiční čínská medicína pro děti
Beseda s MUDr. Alexandrou Matoušovou, zkušenou pediatričkou,
o možnostech využití alternativních postupů při léčbě (nejen) dět-

ských pacientů. Co je to homeopatie, jak se vyrábí, a podle čeho se
používá? Lze ji kombinovat i s běžnými léky? Jaké jsou přednosti
tradiční čínské medicíny?
A jaké nám tyto alternativy nabízí možnosti při léčbě běžných nemocí (chřipek, kašle, oslabené imunitě, při úrazech) i při léčbě komplexnějších onemocnění (ekzémy, alergie).
Místo: fara Ledenice
Ó 20. 4. čtvrtek od 17.00 hod.
Šetrná domácnost
Beseda s Věrou Soukupovou z jihočeské Rosy o.p.s.. Jednoduché
kroky k tomu, aby chod domácnosti zbytečně nezatěžoval přírodu.
Možný výběr z oblastí: ekospotřebitelství, ekoznačení, potraviny a
GMO, kosmetika ne/testovaná na zvířatech, čistící a úklidové prostředky, pleny, jak na hmyz a další nezvané hosty, elektrospotřebiče,
obaly a odpady, doprava
Místo: fara Ledenice
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Místní organizace Českého rybářského svazu
ve spolupráci s obcí Ledenice Vás srdečně zvou na

STAVĚNÍ LEDENICKÉ MÁJKY
Kdy: neděle 30.4.2006
Kde: prostor u HORNÍ JÁMY
PROGRAM:
15 hod.
ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI ( ale i dospělé)
– máte chuť proletět se na koštěti, ochutnat perníček, uvařit čarodějný lektvar? Pak právě vám , ale hlavně vašim dětem je určen program plný čarodějných soutěží, her a sladkých odměn.
Všechny čarodějky a čarodějníci v maskách i bez jsou vítáni!
17 hod.
VZTYČENÍ MÁJKY – žádné stroje, žádná technika – všechno
pěkně tak jako dřív.
ZAPÁLENÍ VATRY - pásmo říkadel a písniček, pálení čarodějnic (KLUB LEDŇÁČEK)
KULTURNÍ PROGRAM – na přichystaném pódiu vystoupí
ledenické kapely, muzikanti, pěvecký sbor apod.
Pro návštěvníky je připravené:
občerstvení ( grilované sele a beran, klobásy, ryby a další)
posezení – ve špatném počasí pod stany.
(časový harmonogram je pouze orientační)
PŘIJĎTE SE POBAVIT - ZÁBAVA PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ - TĚŠÍME SE NA VÁS

Nabídka tvořivých kurzů Rosy v roce 2006 – do prázdnin
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. ve spolupráci s CEGV Cassiopeia si Vám dovoluje nabídnout kurzy
zaměřené na lidová řemesla a práci s přírodním materiálem.
Mezi tradiční akce obecně prospěšné společnosti Rosa patří již 10 let pořádání kurzů
lidových řemesel a práce s přírodními materiály. Kurzy jsou celodenní, konají se buď
v sobotu nebo v neděli a vedou je zkušení lektoři. Probíhají v Českých Budějovicích v Centru ekologické a globální výchovy Cassiopeia
a je nutné se na ně přihlásit předem, nejlépe telefonem na č. 387432030 paní Zelenkové nebo
e-mailem na adresu: kancelar@rosa.ecn.cz.
Jsou určeny pro široký okruh zájemců. Pro děti
do 15 let je cena o 50,- Kč nižší. Jednotlivé
ceny kurzů zahrnují organizační náklady, propagaci, pomůcky a materiál pro práci, odměnu
(případně i ubytování) lektora, občerstvení
v průběhu kurzu včetně oběda.
Účastnický poplatek je možné uhradit i
převodem na účet – po dohodě s paní hospodářkou (domluvit se kvůli identifikaci platby).
Je možné jej uhradit i v kanceláři Rosy na Senovážném náměstí č.9 (Dům služeb, proti poště) v Českých Budějovicích.
Pokud se na vybraný kurz přihlásíte a nejpozději týden před jeho konáním nedostanete
bližší informace, rozhodně se ozvěte pořadateli a ověřte si, zda se kurz koná. Stejně tak se,
prosím, ozvěte, pokud se rozhodnete přijít na
kurz „na poslední chvíli“ a nejste předem přihlášení.

Ó PEDIG A KERAMIKA
neděle 9.4. 2006 (9 až 16 hodin), lektorka
Jitka Martanová
pedig je středová část rotangu, což je druh popínavé palmy, která se používá jako pletařský
materiál a do Evropy se dováží ke zpracování
od 19. století; s pedigem se pracuje podobně
jako s proutím, ale práce s ním je snazší; na
programu jsou informace, kde a za kolik sehnat pletařský materiál, příprava pedigu před
zpracováním, základní techniky pletařské práce, výroba malých oválných podnosů a
možnosti jejich povrchové úpravy (barvení,
moření, lakování, ubrousková technika…),
doplétaná keramika, což je efektní spojení
dvou přírodních materiálů – neglazované keramiky a pedigu (misky, podložky)
cena 550,- Kč (pro členy Klubu přátel Rosy a
děti do 15 let 500,- Kč)

Ó PRÁCE S OVČÍ VLNOU
neděle 14. 5.2006 (9 až 17 hodin), lektorka Ludmila Dominová
krátké seznámení s historií tradičního řemesla na jihu Čech; návod, jak s vlnou zacházet od ostříhání ovečky po upředení vlny
(čištění, praní, barvení, sušení, kramplování,
předení na kolovratu a na vřetenu, soukání, zapředení korálků,...), filcování plošného filcu
a prostorových tvarů a další „vlněné“ nápady – drobné výrobky z filcu a vlny vhodné
jako malé dárky, hračky, doplňky k oblečení
apod.; zájemci si budou moci na místě koupit
za 50,- Kč vřetánko na předení
cena 500,- Kč (pro členy Klubu přátel Rosy a
děti do 15 let 450,- Kč)

Ó ZVUKOVÉ NÁSTROJE (A HRAČKY)
Z PŘÍRODNIN
sobota 13. 5. 2006 (9 až 16.30 hodin ),
lektor Luboš Mansfeld
vyprávění o původu, historii a významu jednotlivých jednoduchých zvukových nástrojů;
výroba bzučících a vrčících dřívek, čamrdy,
brkačky, frkačky, vábničky, píšťalky napodobující ptačí zpěv, píšťaly „koncovky“, xylofonku z běžně dostupných přírodnin - dřeva,
křídlatky, větví černého bezu apod.; zvukem
těchto nástrojů se vracíme nejen k původním
hudebním nástrojům přírodních národů, ale i
ke svým vlastním kořenům
cena 500,- Kč (pro členy Klubu přátel Rosy a
děti do 15 let 450,- Kč)

Ledenice - TJ SLAVOJ

SPORT
Výbor TJ Slavoj Ledenice oznamuje:

dne 7.4.2006 v pátek v kavárně restaurace Na Plácku se od 19 hodin koná
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE, na
které proběhnou volby nového výboru
Slavoje Ledenice.

Poděkování
TJ Slavoj a TJ Sokol Ledenice děkují
všem přispěvatelům a sponzorům, kteří
svými dary přispěli do tomboly Sportovního plesu.
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Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ LEDENICE
- geometrické plány
- vytyčování hranic pozemků
- vytyčování prostorové polohy stavby

- zaměřování staveb ke kolaudaci
- mapové podklady pro projekty
- ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, 373 11 Ledenice
tel. č. 387 995 501, 602 662 693, 602 720 411, e-mail: gk-ledenice@volny.cz

Ing. Kateřina DVOŘÁKOVÁ

zeměměřič
• vytyčení staveb
• geometrické plány
• oddělení pozemků
• výškové a polohopisné podklady

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

ROUSEK
Vrcov 52
Tel. č. 608 761 236

• vytyčení hranic pozemků

Budějovická 140
373 12 Borovany
tel.: 608 819 989, 387 981 536
e–mail: depet@volny.cz

Velký výběr fasádních
a interiérových odstínů.
„ MĚNÍME TVÁŘ VAŠEHO
DOMOVA“

duben 2006

Zveme Vás
na velikonoční
hudební produkci
do restaurace

„NA PLÁCKU“
v Ledenicích
v neděli 16.4.2006
od 17.00 hodin.
ÓÓÓÓÓ
Hraje ŠPERHÁK

OZNÁMENÍ
Od 2.května 2006 bude
opětovně otevřena prodejna
smíšeného zboží ve Zborově.
Nájemce provozovny
je pan Václav Voharčík.

duben 2006

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

• Muž 55 let dvou profesí (zedník, elektr.) nabízí údržbu domu a domácí výpomoc starším
manželům nebo osamělé ženě za možnost bydlení. Nájem dle osobní dohody.
Tel.č. 387 222 011 – navečer.
Odpovědi zasílejte na adresu: Jaroslav Novák, J. Štursy 29, 370 10 České Budějovice.

CA Ing.Jitka Šafratová
Na Zahradách 495, 373 11 Ledenice
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www.ledenice.cz
Firma Kocourek bude prodávat punčochové zboží na náměstí v Ledenicích u prodejny VOJA ve středu 12.4.2006 od 8.00 do
16.00 hodin. V případě nepříznivého počasí bude prodej uskutečněn následující den.

Ó Bad Fussing 590 Kč+14 Kč pojištění (8.4.,15.4.,22.4., 29.4.,6.5.,13.5.)
Ó Pobytové, poznávací zájezdy na léto 2006 – slevy za včasné objednání

Okamžitá

tel., fax 38 79 95 407 a mobil 602 96 94 92
E-mail: ck-safratova@vol.cz

finanční pomoc C.Z. s.r.o.

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Nepřetržitá havarijní služba 387 761 911
Nepřetržitá info-linka 800 120 112, Zákaznické služby 140 50
E-mail:1.jvs@1jvs.cz, http://www.1jvs.cz

Nabízíme Vám:
Ó doprava a zneškodňování

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

pro všechny
Úvěry 10 – 40 tisíc Kč
bez ručitele a poplatku předem
Fin. poradce: tel. č. 604 115 758

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

MANDA LEDENICE
prodej všech druhů písků, drtí, maltařských směsí,
cementu a stavebních materiálů - možno i s dopravou

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
•

•
•

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví BÍLINA – LEDVICE
do Ledenic zaplachtovanými kamiony
brikety i pytlované
rozvoz uhlí zdarma při množství nad 10q

OD 27.2.2006 PO TĚŽKÉ ZIMĚ CO NEJDELŠÍ
JARNÍ SLEVY.
PRACOVNÍ DOBA PO – PÁ 7 – 17 hod.
SOBOTNÍ PRODEJ A ROZVOZ 7 – 12 hod.

UHELNÉ
SKLADY
LEDENICE
TEPLO VAŠEHO
DOMOVA.

Manda Antonín, Ledenice 515, PSČ 373 11
tel.: 387 995 427, 607 100 980
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LEDENICKÝ

www.ledenice.cz

e-mail: radnice@ou.ledenice.cz

zpravodaj
vydává OÚ Ledenice

tel. è.: 038-799 53 57

fax: 038-799 52 48

duben 2006

Ledenický zpravodaj vydává obec Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům obce Ledenice, Ohrazení,
Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na OÚ Ledenice v úředních hodinách a v Místní lidové knihovně - úterý od 15 do 18 hodin. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová. Náklad 920 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

