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Zdarma

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 Obecního úřadu v Ledenicích přeji hodně
štěstí, zdraví, pracovní a osobní spokojenosti.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta obce

Žádosti o půjčky z fondu
rozvoje bydlení je možné
podávat do 31. ledna 2007
Půjčku můžete využít na:
• zřízení malé ČOV
• zřízení ekologického vytápění
• izolaci domu
• vybudování WC a koupelny
• vestavbu bytu do půdního prostoru
• obnovu střechy
• fasádu domu
Žádosti podávejte na obecní úřad.

Zápis do 1. třídy ZŠ
Ledenice
BUDOVA RADNICE
V budově, kde dnes sídlí Obecní úřad Ledenice, fungoval do 2. poloviny 19. století pivovar.
Starý nevzhledný objekt byl do současné podoby přestavěn v roce 1925. Tehdy tu nalezla
útočiště i knihovna, kampelička, hasičská
zbrojnice anebo sokolovna. V letech 1969 –
1970 byla přistavěna obřadní síň. Poslední
významná rekonstrukce proběhla v roce 2005.
Foto: před rokem 1925 a 2006 z publikace
LEDENICE VČERA A DNES

INFORMACE OBČANŮM
Místní knihovna Ledenice

Ó od 1. ledna 2007 dochází ke změně ve
výpůjčních hodinách
PONDĚLÍ A ČTVRTEK

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ proběhne
v pátek 19. ledna 2007
od 13,00 hod. do 17,00 hod.
a v sobotu 20. ledna 2007
od 9,00 hod. do 12,00 hod.
v pavilonu školy.
Zapisují se děti, které dovrší 6 let věku do
31. srpna 2007.

12 – 18 hod.

Rodiče při zápisu předloží vyplněný
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ.

DOVOLENÁ

Měli by být už také rozhodnuti, zda budou
pro své dítě žádat odklad školní docházky.

Ó pondělí 15. leden – ZAVŘENO
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ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE A ZASTUPITELSTVA OBCE
Ze zasedání RO ze dne 29.11.2006
Rada obce schválila:
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 012/01 o nakládání s odpadem uzavřené dne 1.1.2002
mezi obcí Ledenice a Růžov a.s. Borovany a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy
dodatek č. 10 ke smlouvě č. 60002/98 na
sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu uzavřené mezi obcí Ledenice a
Marius Pedersen a.s. a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy
schválila nákup knih pro místní knihovnu
v Ledenicích ve výši 8.100,- Kč do konce
roku 2006. Tato částka představuje příjmy
místní knihovny z poskytovaných služeb
(půjčovné) za rok 2006
návrh na vyřazení majetku obce z kulturního zařízení obce a místní knihovny v Ledenicích k 31.12.2006 dle přílohy zápisu
návrh na vyřazení majetku obce
k 31.12.2006 dle přílohy zápisu.
smlouvu o zajištění prodeje a obchodních
služeb prostřednictvím pojízdné prodejny
v Zalinech na rok 2007 s paní Evou Pouzarovou z Č.Budějovic

r.2007 v celkové výši 22.000,- Kč/rok s tím,
že za částku 12.000,- Kč zakoupí v r. 2007
obce Ledenice 12 ks dárkových balíčků
(prací pleny pro děti) na vítání občánků









Rada obce stanovila:

Ze zasedání Rady obce ze dne 13.12.2006
Rada obce vzala na vědomí:
výpověď smlouvy o nájmu parkovací plochy v Ledenicích k 30.11.2006 od ČSAD
Jihotrans a.s. Č. Budějovice
zápis s výsledky veřejnosprávní kontroly
příspěvků obce provedené finančním výborem obce Ledenice dne 10.11.2006 u TJ Sokol Ledenice za období 1999 – 2005 a
pověřuje starostu jednáním o odstranění
vzniklých nedostatků se zástupci TJ Sokol
do 15.12.2006
prošetření opakované stížnosti vlastníků
nemovitostí v Trocnovské a Sokolské ulici
na znečišťování ovzduší neznámými palivy
ve Středisku praktického vyučování truhlářů s.r.o. Ledenice a pověřuje starostu obce
uložit znečišťovateli ovzduší opatření k nápravě dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně
ovzduší s tím, že za nesplnění uložené povinnosti bude znečišťovateli uložena finanční pokuta
vyúčtování kulturní akce „Tradiční ledenický Mikuláš“ze dne 5.12.2006




Rada obce vzala na vědomí:
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
z výběrového řízení malého rozsahu na
dodavatele stavby „Lesní cesta Knězovka“
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o dílo s vybranou dodavatelskou firmou stavitelství Havlíček s.r.o. na základě výsledku a doporučení hodnotící komise
písemné vyjádření manželů Kalouskových
a rodiny Mrázových týkající se realizace
stavby „zkapacitnění zatrubnění na bezejmenném toku v jižní části obce“a pověřuje
starostu obce zadáním přepracování projektu firmě VH-TRES






Rada obce předjednala:
provedení rozpočtových změn pod čísly
177 až 205 za období listopad 2006 dle přílohy zápisu a doporučuje rozpočtové změny ke schválení zastupitelstvu obce



Rada obce pověřuje:
starostu obce zajistit navýšení finančních
prostředků určených na Sbor pro občanské
záležitosti (SPOZ) v rozpočtu obce na








 cenu za svoz a likvidaci komunálního odpa- 
du na území obce Ledenice od 1.1.2007:
výše úhrady: za jednoho občana
320,- Kč/rok
za neobydlený dům
320,- Kč/rok
za sběrnou nádobu 110 litrů
1.600,- Kč/rok
za sběrnou nádobu 240 litrů
3.200,- Kč/rok
za sběrnou nádobu 600 litrů
8.000,- Kč/rok



Rada obce pověřuje:
starostu uzavřít s MC Ledňáček a T.R.S.
Ledenice dohodu o ukončení platnosti
smlouvy o nájmu nebytových prostor
k 31.12.2006 s tím, že žádná ze smluvních
stran nebude trvat na jednoměsíční výpovědní lhůtě.



Rada obce schválila:
finanční příspěvek obce na činnost MC
Ledňáček ve výši 28.500,- Kč, který bude
poukázán na účet MC Ledňáček na základě
písemné žádosti. Pokud by činnost MC
Ledňáček byla ukončena v průběhu roku
2007 je mateřské centrum Ledňáček povinno vrátit poměrnou část finančních prostředků obci Ledenice
finanční příspěvek na vánoční nadílku pro
děti ze Zalin ve výši 500,- Kč, které navštěvují MŠ ve Zvíkově. Částka bude proplacena ZŠ a MŠ Štěpánovice na základě
předložené faktury
aktualizaci povodňového plánu obce Ledenice po volbách v roce 2006 a pověřuje
starostu zajištěním vyjádření od Povodí Vltavy k potvrzení souladu grafické a věcné části povodňového plánu obce






Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
ze dne 20.12.2006
Zastupitelstvo obce schválilo:
cenu vodného a stočného ve dvousložkové
formě od 1.1.2007 (ceny jsou uvedeny bez
DPH)
3
stálá platba za vodoměr (2,5 m /hod.) pevná





složka vodného
552,00 Kč vodoměr/rok
stálá platba za vodoměr (2,5 m3/hod.) pevná
složka vodného
290,00 Kč vodoměr/rok
3
vodné
23,14 Kč/m
3
stočné
17,47 Kč/m
schválilo prohlášení o hlavních cílech zastupitelstva obce Ledenice pro volební období 2006 – 2010, jehož znění je přílohou
tohoto zápisu
výroční zprávu ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice za
školní rok 2005/2006
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích prodej svého podílu ve společné obchodní společnosti s městem Borovany –
s.r.o. Skládka Růžov za symbolickou cenu
1,00 Kč. Společnost je mimo činnost od r.
2000, kdy byl její majetek převeden do a.s.
Růžov
prodej pozemku č. 193/1 díl „e“ o celkové
2
výměře 26 m zastavěný hospodářskou budovou v k.ú. Ledenice dle GP 456-363/93
pí. Lence Chmelíkové a Lubošovi Dvořákovi za smluvní cenu

Zastupitelstvo obce ve věci návrhu územního plánu obce Ledenice (dále jen ÚPO)
I. bere na vědomí:
1. návrh ÚPO, zpracovaný autorizovanou
architektkou Ing. arch Štěpánkou Ťukalovou (č. autorizace 01151) a projednaný
v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
jako závazný dokument, kterým se řídí rozhodování příslušných správních orgánů,
2. obecně závaznou vyhlášku, která vyhlásí
závaznou část ÚPO a stanoví podrobnosti o
územním časovém a věcném rozsahu její
platnosti, o způsobech jeho uložení, používání a jeho změnách,
3. důvodovou zprávu,
4. schvalovací protokol včetně:
- vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek (příloha č. 1
schvalovacího protokolu),
- návrh rozhodnutí o námitkách (příloha č.
2 schvalovacího protokolu;
5. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování (Krajský úřad – Jihočeský
kraj, odbor územního plánování, stavebního řízení a investic) ze dne 8.12.2006 pod
č.j. KUJCK 32558/2006 OÚPI/Pf









II. schvaluje:

 1. v souladu s ustanovením 23 odst. 1) zá-

kona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84, odst. 2), písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve
pokračování na str. 3
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ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
A ZASTUPITELSTVA OBCE
dokončení ze str. 2
znění pozdějších předpisů, územní plán
obce Ledenice a vymezuje jeho závaznou
část včetně veřejně prospěšných staveb,
pro které lze pozemky, stavby a práva
k nim vyvlastnit (§ 108 odst. (2) písm. a) a
odst. (3) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů), ve znění upraveném dle
schvalovacího protokolu (kap. 4. Požadavky pořizovatele na dopracování po schválení ÚPO), v souladu s § 23 odst. (2)
stavebního zákona, ve znění pozdějších
předpisů,

 2. schvalovací protokol k návrhu ÚPO,
 3. rozhodnutí o podaných námitkách vlast-

níků pozemků a staveb, uplatněných v zákonné lhůtě dle ust. § 22 stavebního
zákona, jejichž práva jsou dotčena návrhem ÚPO,
III. vydává:

 v souladu s ustanovením § 10 odst. d) a § 84
odst. 2), písm. b) a i) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, v rámci svých kompetencí obecně závaznou vyhlášku, kterou se
vyhlašuje závazná část ÚPO.

IV. ukládá starostovi obce:

 1. zajistit zpracování čistopisu ÚPO v rozsahu dle schvalovacího protokolu

 2. zajistit zaslání obecně závazné vyhlášky
k ÚPO dotčeným orgánům státní správy
Zastupitelstvo obce

 1. vzalo na vědomí zprávu místostarosty
obce o Mikroregionu Sdružení Růže.

 2. jmenuje zástupce obce Ledenice

a) ve Sdružení Růže
Mgr. Miroslava Fraňka
b) v místní akční skupině Sdružení Růže
Františka Jelínka
c) na valné hromadě společnosti Růžov a.s.
Mgr. Miroslava Fraňka
d) v představenstvu Růžov a.s.
Františka Jelínka
pro volební období 2006 – 2010
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 zprávu hlavní účetní obce o stavu příjmů a
výdajů obce k 20.12.2006

 informaci zástupce starosty o jednáních a
přípravě nové smlouvy o výkonu spoluvlastnických práv k sokolovně se zástupci
TJ Sokol Ledenice s tím, že nadále zůstává
v platnosti usnesení ZO č. 269 z 27.9.2006.

 vzalo na vědomí výpověď smlouvy o nájmu

parkovací plochy v Ledenicích od ČSAD
Jihotrans a.s. ze dne 13.12.2006

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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Prohlášení o hlavních cílech Zastupitelstva
obce Ledenice pro volební období 2006 – 2010
Zastupitelé obce vědomi si své odpovědnosti za správu majetku obce, za její všestranný rozvoj,
za ochranu životního prostředí, za bezpečnost, školství a další oblasti života obce se shodují
v tom, že je nutné navázat na koncepci, která byla prosazována v minulých volebních obdobích.

Prvořadé cíle v Ledenicích a osadách obce v novém volebním období:
Po ukončení a schválení komplexních pozemkových úprav ve spolupráci se soukromými vlastníky pozemků zadat zpracování
zastavovacích studií ve vybraných lokalitách
obce pro výstavbu rodinných domů a přípravu
průmyslové zóny v souladu s novým územním
plánem obce.
Pokračovat v projektových přípravách a
výstavbě kanalizace a čištění odpadních vod
ve všech osadách obce Ledenice.
V rámci protipovodňových opatření realizovat výstavbu druhé etapy obtokového kanálu v trase od Trocnovské k Budějovické silnici
a pokračovat v dalších potřebných a navržených
protipovodňových opatřeních včetně údržby
požárních zařízení a požárních nádrží k ochraně
osobního a obecního majetku.
Formou veřejnoprávní smlouvy navázat
spolupráci s Městskou policií České Budějovice a rozšířit součinnost s Policií ČR OOP Lišov k zajištění bezpečnosti a pořádku v obci.
V oblasti školství finančně podpořit modernizaci a vybavení učeben ZŠ, ZUŠ a MŠ

Ledenice a zajistit výkup vhodných pozemků
pro výstavbu dalšího školního pavilonu pro
výuku pracovního vyučování a pěstitelských
prací.
Rozšířit možnosti sportovního vyžití občanů, zvláště mládeže vybudováním kryté haly
pro míčové hry a víceúčelového venkovního
hřiště.
Podporovat místní neziskové, zájmové
spolky a organizace a vytvářet podmínky pro
jejich zázemí. Zapojovat do jejich činnosti
mládež zejména v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy a jiných společenských i individuálně prospěšných činnostech.
Z pozice zástupců obce se snažit udržet a
podporovat činnost místních podnikatelů a
živnostníků, nezapomínat na potřeby našich
seniorů a pomáhat jim pokud se dostanou do
tíživých situací.
Upřednostňovat aktivity navazující na tradice obce a jejich prezentaci směřovanou
k podpoře turistického ruchu.
Schváleno Zastupitelstvem obce Ledenice
usnesením číslo 11 dne 20.12.2006.

Daň z nemovitostí od roku 2007
(informace Finančního úřadu v Českých Budějovicích)

Ó Informace k novele zákona o dani z nemovitostí

Ó Platnost obecně závazných vyhlášek obcí
pro přepočet základních sazeb daně z nemovitostí
Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2007 dochází k některým významnějším změnám ve
správě a vyměřování daně z nemovitostí vlivem přijatých novel zákona č. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitostí a novel některých zákonů
souvisejících (např. č. 112/2006 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu
a zákona o pomoci v hmotné nouzi a dále zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím nového
stavebního zákona a zákona o vyvlastnění),
považujeme za vhodné informovat obce a
města nacházející se v územní působnosti našeho finančního úřadu o některých důležitých
změnách.

Ó 1. Převody výnosů daně z nemovitostí
Na základě novely ustanovení § 15 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí se mění
splatnost daně z nemovitostí tak, že
nepřesáhne-li roční předpis daně částku
5000,- Kč, je daň splatná najednou, a to nej-

později do 31. května běžného zdaňovacího
období.
Přesáhne-li roční daňová povinnost částku
5000,- Kč je
- u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatná ve dvou
stejných splátkách, a to nejpozději do 31.
srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období,
- u ostatních poplatníků ve dvou stejných
splátkách, a to nejpozději do 31. května a do
30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Ó 2. Tiskopisy daňových přiznání

Na zdaňovací období roku 2007 je možné
od ledna 2007 podávat přiznání k dani z nemovitostí pouze na nových tiskopisech. Tiskopis
daňového
přiznání
pro
daň
z nemovitostí byl sjednocen a doplněn o některé nové údaje. Proto již nebude možné podávat daňová přiznání k dani z nemovitostí na
rok 2007 na starých tiskopisech. Tyto tiskopisy bude možné po 1. lednu 2007 použít jen
k přiznání k dani z nemovitostí na předchozí
zdaňovací období (dodatečná, běžná úplná
nebo dílčí na rok 2004-2006).
Další podrobné informace jsou vyvěšené na
úřední desce a internetových stránkách obce
Ledenice.
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KRONIKA ŽIVOTA
Gratulujeme k jubileu:
70 let oslaví:
Jarmila Dvořáková z Ledenic
75 let oslaví
Jiří Kopáček z Ledenic
80 let oslaví
Karel Růžička ze Zalin
81 let
Marie Čížková z Ledenic
82 let oslaví
Vojtěch Tůma z Ohrazení
89 let oslaví
Karel Mejta z Ledenic

leden 2007

INFORMACE 1. JVS a.s.
změna cen vodného a stočného
Od 1. ledna 2007 odsouhlasilo Zastupitelstvo obce Ledenice nové ceny vodného a stočného.
Platba bude uplatňována ve dvousložkové formě:
- paušální složka platby se řídí podle kapacity osazeného vodoměru
- pohyblivá složka platby se řídí podle odebraného množství vody

Cena stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studna):
3
20,24 Kč/m .
Všechny ceny jsou uvedeny bez 5% daně z přidané hodnoty.

Moderní pleny pro ledenické děti
Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Milanem Ferencem z Ledenic,
zemřel dne 8.12. 2006 ve věku 62 let
s panem Václavem Peckou z Ledenic,
tragicky zemřel dne 23.12.2006
ve věku 29 let

ZLATÉ SVATBY
V prosinci oslavili výročí zlaté svatby
manželé Karel a Vlasta Fraňkovi
z Ledenic a Jaroslav a Blažena Hůrkovi z Ledenic.Ještě jednou blahopřejeme a do dalších společně
prožitých let přejeme především zdraví a pohodu.

Českobudějovická ROSA o.p.s. započala
v roce 2006 projekt nazvaný „DÍTĚ JAKO
SPOTŘEBITEL“ zaměřený na osvětu o pratelných plenách. Obec Ledenice se do tohoto
projektu zapojila, aby tak podpořila mladé rodiny s dětmi.
Již tradičně dostávají malí občánkové při
přivítání do života obce věcné dary. Děti narozené od listopadu 2006 do dubna 2007 navíc
obdrží od Rosy i od obce balíčky pratelných
plen v celkové hodnotě více než 2,5 tisíce korun. Balíčky jsou sestaveny z několika druhů
plen a svrchních kalhotek. Mámy tak pro své
dítě získají základní vybavení a ušetří jednorázovou vstupní investici, která je sice v porovnání s jednorázovkami vyšší, v celkovém
propočtu (asi po 2,5 roku dítěte) však pratelné
pleny spolu s náklady na praní vychází několikanásobně levněji.
Součástí daru je i brožura PLENY POD
LUPOU, která přináší porovnání časové ná-

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH Borovany – Ledenice
1. Všem členům do nového roku 2007 hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a elánu do dalšího roku. OÚ Ledenice
také do nového roku vše nejlepší a hodně
optimismu a nápadů při řešení daných
úkolů.Poděkování za hezkou spolupráci
během roku 2006 s naší ZO při zajišťování
našich akcí v Ledenicích, kdy nám OÚ vychází vstříc. Paní Křížové za ochotu a pomoc při přípravách akcí.
Jak je vám ze zpravodaje jistě známo, měla
naše ZO v Ledenicích v roce 2006 tři akce.
Velikonoční výstavu, II. setkání heligonkářů a Vánoční výstavu.

2. Výstavy se vydařily, horší to bylo s návštěvou heligonek. Stále zvažujeme, zda se
nám vyplatí heligonky v Ledenicích pořádat? Chtěli jsme do Ledenic vnést heligonkami atmosféru zpěvu a radosti, kde si
zazpívá každý. Vždyť, když zahraje heligonka u srdce to zahřeje, do těla vstoupí radost a při zpěvu i vše co nás bolí, tak bolet
přestane. Co je lepší? Sedět doma a trpět
bolestí nebo si zajít na heligonky a při nich
si zazpívat a na vše špatné zapomenout?
Proto bych si dovolila všechny občany pozvat na heligonky, jestli je budeme v Ledenicích pořádat.
pokračování na str. 7

ročnosti, finančních nákladů a zatížení odpadem, návody na snadnou péči o pleny (aneb
„co už na rozdíl od našich babiček dělat nemusíme“), přehled základních skladů plen, podrobné popisy na šití plen a navíc spoustu
odkazů na webové stránky.
Maminky mají rovněž možnost využít poradenství v oblasti pratelných plen, přijít si
pleny prohlédnout a osahat, a to v MC Ledňáček v Ledenicích (úterý 16.30-18.00, čtvrtek
10.00-12.00, tel: 728 889 616) nebo přímo na
Rose (Senovážné náměstí 9, Dům služeb, naproti hlavní poště, II. patro: pondělí a úterý
9.00-12.00, středa a čtvrtek 12.00-18.00, tel.:
387 432 030).
Balíček od Rosy rodičům předá MC Ledňáček, obec Ledenice svůj balíček daruje při
vítání občánků. Maminky dětí narozených v
daném období, neváhejte a pro své balíčky si
přijďte! Zjistíte, že pro to máte hned několik
důvodů. Moderní pratelné pleny
• jsou nové svými tvary a použitými materiály (bavlna i biobavlna, froté, flanel, twill,
úpletovina...)
• snazší je i péče o ně - dnes už za nás perou
pračky (výrobci i zdravotníci doporučují
60°C), nemusí se žehlit, některé není třeba
ani skládat
• svrchní kalhotky jsou prodyšné a přitom
bezpečně chrání oblečení od „nehod“
(použity jsou nejnovější sportovní materiály, fleece či 100% ovčí vlna)
• jejich používání doporučují dětští lékaři,
ortopedi, kožní lékaři i dětští gynekologové
• své dítě naučíte dříve chodit na nočník
• už při prvním dítěti ušetříte tisíce korun
• na skládku se dostane o jednu tunu méně
odpadu
Více informací:
www.rosa.ecn.cz, http://rodina.cz/plenky
Adéla Chadimová, ROSA o.p.s.
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Rybník Horní Hradský

MC Ledňáček - program
na leden – BÍLÝ MĚSÍC:
• Úterý 9.1.

16.30-18.30

Zima už je konečně definitivně tady, ptáčkům
hrozí nedostatek zobání. Připravíme jim tedy
speciální krmení. Budeme potřebovat různá
semínka (slunečnice, mák, len..), skořápku od
kokosového ořechu, 100%tuk, kelímek od jogurtu, klacíky, provázek.

• Čtvrtek 11.1.

Jak vznikly názvy ledenických rybníků?
ČÁST PRVNÍ

Rybníky v Ledenicích
V okolí Ledenic i přímo v jejich zástavbě
se nachází celá řada rybníků, které svou velikostí patří spíše k těm menším. Přesto i ony se
nějak jmenují, a proto se budeme celkem
třikrát věnovat tomu, jak ledenické rybníky
dostaly svá jména. Ne vždy je jejich název na
první pohled vysvětlitelný a zcela jasný.
Začneme rybníkem „nejledeničtějším“,
rybníkem Laznou. Pojem Lazna se ve staré
češtině používal k označení pole nebo také
přímo rybníku ležícího ladem. Častěji se vyskytovalo slovo laz (popř. láz) značící určitý
pozemek, většinou louku nebo pole. V žádném případě jméno tohoto rybníka nesouvisí
s lázněmi, ačkoli v etymologickém slovníku
(zabývajícím se původem slov) můžeme doslova číst poněkud svádějící údaj: „lázeň, staročesky lázn, lázna i lázně“. V ústním pojetí
většina občanů používá pro rybník Lazna jméno „Mlejňák“, které je odvozeno od mlýna,
jenž stával pod jeho hrází ještě před dvaceti
lety.
Když byla pod ledenickým hradem někdy
ve 14. století zřízena obora pro vysokou zvěř,
došlo zřejmě již tehdy k výstavbě dvou rybníků, které byly její součástí. Dnes je známe pod
jmény Dolní a Horní Hradský, nebo-li zkráceně Dolní a Horní Hraďák. Horní Hraďák však
býval řadu let vypuštěný a protože byl nově
upraven a napuštěn teprve po druhé světové

válce, vžil se pro něho také název Nový Hraďák.
S hradní oborou souvisí i jméno Parčáku,
který se správně jmenuje Parský rybník. Po
svém zrušení byla totiž obora přetvořena na
park a na jejím konci vznikl rybník (či zde již
stával), jemuž se vzápětí začalo říkat právě
podle parku. Zkrácením vzniklo v poslední
době nejpoužívanější pojmenování Parčák.
Jméno jeho menšího kolegy Parčáčku (dříve
zvaném též Stadion) na místě bývalého hokejového stadionu už je jeho zdrobnělinou, čímž
je vystižen poměr velikosti obou vodních
ploch.
Za Parčákem ještě najdeme dva rybníky,
Dolní a Horní Jámu. Jedná se o zatopené
těžební jámy na dále průmyslově využívanou
hlínu. Přídomkem dolní nebo horní je rozlišeno jejich postavení na potoku, stejně jako je
tomu u Hraďáků.
Rybník Bagr vznikl teprve před necelým
půlstoletím a původně se mu říkalo Buldozer,
neboť při jeho výstavbě tu tento stroj zapadl.
Protože však označení Buldozer působí poměrně tvrdě a příliš se nehodí pro název rybníčku, začalo se užívat jeho současné kratší
pojmenování.
Posledním rybníkem, jenž leží v Ledenicích, je rybník Slavíček. Jeho jméno zřejmě
souvisí s jeho původním majitelem nebo stavitelem hráze, který se jmenoval Slavíček.
(Pokračování příště)
Jiří CUKR

Máte připomínky nebo návrhy týkající se
jízdních řádů a vytíženosti autobusových spojů
ČSAD JIHOTRANS?
Své názory, náměty a připomínky můžete do konce ledna písemně
sdělit na adresu: Obecní úřad Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice,
nebo na e-mail: radnice@ou.ledenice.cz.

10.00-12.00

Blíží se masopust, nezapomněli jste? A masky
bude dělat kdo?? No přece my, a právě dnes.
S písničkou a tanečkem uděláme radost všem
– pravidelný obtýdeník s Vlaďkou Danielovou
a jejími nápady.

• Úterý 16.1.

16.30-18.30

Máme to v centru opravdu pěkné. Kdo u nás
byl, dá mi za pravdu. Stále tomu však něco
chybí. Mašinka! Dekoraci uděláme z barevného vlnitého kartonu, bude to základ pro náš
nový kalendář.

• Čtvrtek 18.1.

10.00-12.00

Dnes dokončíme Mašinku – kalendář. Přineste si co nejkrásnější obrázky z loňského kalendáře, budeme vybírat, vystřihovat, lepit a
zdobit.

• Úterý 23.1.

16.30-18.30

Dnes nás přijede navštívit MUDr. Miluše Kotalíková. Budeme besedovat na téma „Výživa
batolat a péče o jejich pokožku“.

• Čtvrtek 25.1.

10.00-12.00

Bílý den. Hrajeme si, zpíváme, kreslíme a tvoříme s bílou. Přijďte oblečeni v bílé. Možná
bude i sněžit.
S písničkou a tanečkem uděláme radost všem
– pravidelný obtýdeník s Vlaďkou Danielovou
a jejími nápady.

• Úterý 30.1.

16.30-18.30

Jestlipak víte, k čemu jsou dobré hromniční
svíčky? Přece k tomu, aby do stavení celý rok
neuhodil hrom. Přijďte si je s námi vyrobit.
Potřebujeme včelí vosk a knot.
MC Ledňáček
Sídlo: bývalá kotelna za hospodou na plácku
– nízká budova s vysokým komínem
Tel.: 728 889 616, mclednacek@seznam.cz,
http://rodina.cz/lednacek
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Mezinárodní turnaj
v sálové kopané

Ještě něco bližšího o kroužcích v mateřské škole

Ó Angličtina hrou

– paní učitelka Sihelníková
Navštěvuje 10 dětí ( předškoláci). Nejde o výuku, ale o seznámení s cizím jazykem. Děti již
zvládnou pozdrav a představit se. Hrajeme si
„na mašinku“, „cvičíme anglicky“ – děti se
učí reagovat na povely a snažíme se naučit říkanky s pohybem.

pomoci dětem překonávat překážky v dnešní
uspěchané době. Dětská relaxace je vhodná
cesta ke zklidnění příliš aktivních dětí i pro
uvolnění napětí dětí přecitlivělých.

Ó Logopedie a grafomotorika

- paní učitelka Plchová
Přihlášeno 22 dětí – rozděleno na dvě skupiny
po 11 dětech ( I. a II. oddělení). Zahrnuje práci
s mluvidly, dechová cvičení, rytmizace říkadel, písniček, pohybové hry. Máme vždy jedno téma – hlásku (např. č-kočička, š-mašinka).
Využíváme obrázků, pomůcek a hraček, poslech a rozlišení zvuků, pracovní listy.

Ó Výtvarné činnosti

- paní učitelka Prachniarová
18 dětí – rozděleny do 2 skupin. Pracují s netradičními, pro ně zábavnými technikami –
např. otisky ovoce, zeleniny do různých obrazců, „Anděl“ – malování prstovými barvami, malování vánočního stromu.

Ó

Jóga – paní učitelka Fyrbachová
16 dětí – cvičí najednou, podle příručky obsahující cviky, nazvané podle různých živočichů
– JÓGALINGA. Jóga je jednou z forem, jak

Vánoční výzdoba mateřské školy - výrobky výtvarného kroužku, některé za pomoci paních
učitelek

Na Mikuláše 6. prosince hostila Horní
Stropnice fotbalisty ze základních škol a
gymnázia z Waldviertelu (Rakousko) a ze základních škol obcí a měst Sdružení Růže. Jednalo se o pokračování fotbalového turnaje,
který je spolufinancován EU v rámci programu Interreg III.A Dispoziční fond. Tento turnaj byl odstartován 25. června v Borovanech.
Tentokrát se klání přesunulo do sportovní
haly a zúčastnilo se jej 8 mužstev: HS Litschau/Schrems, BG/BRG Gmünd, HS Weitra, HS I./HS II.Gmünd, ZŠ H. Stropnice, ZŠ
N. Hrady, ZŠ T. Sviny a ZŠ Ledenice/Borovany.
Turnaj byl rozdělen do dvou základních
skupin, kde proti sobě nastoupila vždy
mužstva z Rakouska a Čech. Po těchto vzájemných zápasech se hrálo o 1 až 4 místo,
kam postoupila družstva z H. Stropnice, Weitry, Litschau/Schrems a Gmünd II. Ve skupině o 5 – 8 místo mezi sebou bojovala družstva
z N. Hradů, T. Svinů, Gmündu I. a smíšeného
mužstva Borovany/Ledenice. Zasloužilé vítězství celého turnaje vybojovalo domácí
mužstvo z Horní Stropnice před Weitrou a
smíšeným mužstvem Litschau/Schrems. Celý
turnaj probíhal v duchu fair play, což bylo
velmi pozitivně hodnoceno rakouskou stranou. Fotbalové umění všech zúčastněných
týmů bylo i v rámci této věkové kategorie na
vysoké úrovni.
Vysokou společenskou a politickou úroveň mělo i závěrečné vyhodnocení turnaje
spojené s předáním hodnotných cen, kterého
se zhostili okresní hejtman Mag. Johann
Böhm, okresní školní inspektorka Mag.Martha Albl-Wolf, krajský radní Ing. František
Štangl, starosta H. Stropnice Václav Kučera a
starosta Ledenic Mgr. Miroslav Franěk.
Poděkování za hladký průběh patří OÚ
Horní Stropnice a správci sportovní haly Leškovi Szypulovi. Nezapomenout nesmíme ani
na všechny trenéry zúčastněných mužstev, jejich svěřence a provozovatele kavárny Sport
pana Mikla, který se postaral o vynikající občerstvení. Nezbývá než se těšit na pokračování turnaje, který se bude konat na jaře
v Rakousku.
Mgr. Miroslav Franěk, starosta Ledenic
Hermína Mocová, manažerka IpC SR
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ÚSPĚCHY LEDENICKÝCH SPORTOVCŮ
Přemysl a Jan Šestákovi – TAEKWON-DO

Ó Přemysl Šesták – 19 let (student IV. ročníku Střední průmyslové školy strojní a

elektrotechnické v Č.Budějovicích)
Když se společně s rodiči a bratrem v roce 1999 přestěhoval z Velešína do Ledenic, věnoval
se taekwondu již 4 roky. V letech 1994-1999 trénoval za oddíl Velešína a od té doby trénuje ve
škole taekwonda TONG-IL v Českých Budějovicích. Po několika letech tréninku a cvičení se
v roce 2000 Přemek propracoval do prvních soutěží. Spolu se zvládnutím vyšších technických
stupňů se zvyšovala i úroveň soutěží. Od roku 2000 se stal několikanásobným mistrem republiky nejprve v kategorii žáků a později i juniorů.
V roce 2005 získal mistrovský stupeň označovaný v taekwondu I.dan (černý pásek) a svými
skvělými výkony si zasloužil i místo v reprezentaci ČR.
Již jako reprezentant vybojoval pro ČR v roce 2005 na ME v Irsku třetí místo v divizi juniorů
mezi jednotlivci ve sportovním boji do 70 kg. V soutěži družstev získal 1. místo ve speciálních
technikách, 2. místo v technických sestavách a 3. místo ve sportovním boji.
Na OPEN turnaji s mezinárodní účastí ve Slovinsku, které se konalo v listopadu 2006 a kde
Přemek již soutěžil v kategorii seniorů, získal hned napoprvé 2. místo ve sportovním boji ( matsogi) a 3. místo v sestavách ( tuly). Jeho jedinými přemožiteli byli pouze kolegové z českého reprezentačního družstva

Ó Jan Šesták – 17 let

(student II. ročníku Střední průmyslové školy stavební v Č.Budějovicích)
Taekwondu se věnuje dokonce již od svých 4 let. Cesta za prvními úspěchy je velice podobná jako u jeho bratra Přemka. Stejné začátky ve Velešíně, přestup do školy taekwonda
TONG-IL a první úspěchy v soutěžích, pouze o pár let později. Jan získal první titul mistra republiky v žákovské kategorii v roce 2003 a v letech 2004 a 2005 je zopakoval. Naposled již
v juniorské kategorii.
V roce 2006 získává i on mistrovský stupeň I.dan a je vybrán do reprezentačního družstva
ČR. Svou výbornou připravenost prokazuje hned na mistrovství světa v Bulharsku, kde v juniorech získává 3. místo v technických sestavách. Kvůli dlouhé se nemoci se bohužel nezúčastnil
loňského mistrovství Evropy.
Tolik asi výčet úspěchů bratří Šestáků, ale dosáhnout jich, znamená pro oba mladé sportovce
mnoho práce, odříkání, někdy i bolesti a tvrdé disciplíny.Celé reprezentační družstvo ČR čítá v
kategoriích juniorů a seniorů celkem 40 osob a Přemkovi a Honzovi se podařilo vydobýt si místo mezi touto elitou České republiky v taekwondu.
Pouhý „běžný“ oddílový trénink se odehrává 4x týdně. Dále jsou pořádána oddílová soustředění, která obnášejí celotýdenní ubytování v blízkosti nějaké vyhovující tělocvičny a denní třífázové tréninky. Oddílovým vedoucím v Č.B. je MUDr. Rostislav Kaňka (držitel V. danu) a pod
jeho vedením byl oddíl, ve kterém oba kluci celoročně trénují, již šest let po sobě vyhlášen nejúspěšnějším oddílem na mistrovství České republiky.
Před významnými závody ze seriálu mistrovských soutěží ještě kluci absolvují desetidenní
soustředění a s blížícím se termínem závodů další čtyřdenní.
O obyčejném bezstarostném životu studenta se klukům může leda tak zdát. Tréninkové dávky a soutěže zabírají téměř všechen volný čas a tak je návštěva kina nebo diskotéky opravdu velmi vyjímečná.
Ani taekwondo nepatří mezi sponzory vyhledávané sporty a tak největší finanční zátěž padá
jako vždy na rodiče. Vyjímkou jsou pouze závody, ve kterých
kluci reprezentují ČR – tam hradí náklady spojené s účastí
Český svaz taekwonda ITF.
(J.K.)

Taekwon-do
Moderní taekwondo vzniklo okolo roku 1955 sjednocením
největších korejských škol bojových umění. Ze stejné doby
pochází rovněž označení “taekwondo”, které v překladu znamená “noha-pěst-cesta”. V roce 1966 byla v Pchjongjangu
(KLDR) založena Mezinárodní federace taekwondo (ITF).
Hlavní stan tohoto sportu v Koreji se dnes jmenuje “Kukkiwon” (Soul, Korejská republika). Taekwondo, “umění (do)
boje nohou (tae) a rukou (kwon)” je intenzivní a komplexní tělesný výcvik. Jeho součástí je rovněž sebeobrana (hosinsool),
jejíž použití je v případě nutnosti velmi účinné.
Hlavními soutěžními disciplínami potom jsou:
1. Technické sestavy (tul)
2. Sportovní boj (matsogi)
3. Speciální techniky prováděné ve výskoku ( T-KI)
4. Silové přerážecí techniky (wirok)
5. Sebeobrana (hosinsool)
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dokončení ze str. 4
Kdyby ne, tak můžete přijet do Borovan.
Podrobnější informace najdete v Ledenickém zpravodaji v průběhu roku 2007.
3. Vánoční výstavu, kterou jsme měli společně se ZŠ,MŠ a ZUŠ Ledenice hodnotili
návštěvníci kladně. Prodávaly se háčkované zvonečky, hvězdičky, zdobené perníčky, dělané vánoční svícny, krásné šály a
šátky ručně malované na hedvábí a jiné
výrobky našich šikovných členek. Někdo
poseděl při kávě, grogu či punči s dobrým
kouskem pečiva, které upekly členky. Zde
jsme si také popovídali a popřáli hezké
svátky a hodně sil do nového roku. Doufáme, že se i příští rok výstava uskuteční!
4. Oznamuje členům, že výbor ZO projednává
plavání do lázní Aurora v Třeboni, kam bychom chtěli dojíždět. Je to nově otevřené a
podobné jako termální lázně v Bad Füssingu. Jelikož členové naší ZO projevili zájem o toto plavání, jezdili bychom
objednaným autobusem. Cena za 1 hod. je
54 Kč, ZTP má 50% slevu. Autobus by se
objednal malý nebo velký podle počtu zájemců. Podrobnější informace budou
v únorovém zpravodaji.
5. Poděkovat a popřát bych chtěla panu Františku Koubovi, který mi hodně pomáhá
s organizací „Setkání heligonek“! Přeji mu
hodně zdravíčka a stále stejný elán, který
doposud má. Také panu Josefu Keslovi,
který nám ochotně hraje na našich schůzích s panem Honzíkem Marešem-naším
členem, přeji hodně zdraví a pohody. Hoši,
tak ještě hodně pěkných chvilek s vámi při
vašich písničkách.
Za ZO ZPCCH Borovany – Ledenice
Jarmila Himlová – předsedkyně
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CELODENNÍ TURNAJ
V DESKOVÝCH HRÁCH
Pořádá Obec Ledenice ve spolupráci
s přírodovědným oddílem
Žraloci Ledenice
Kdy: úterý 6. únor 2007
Kde: Sokolovna Ledenice
V kolik hodin:
zahrát si můžete přijít po celý den od 8,30 do
20,30 hod.
Turnaj: SCRABBLE – celodenní turnaj
– prezentace od 8,30 hod.
OSADNÍCI Z KATANU
- prezentace od 10,00 hod
Carcassone – prezentace od 14,00 hod.
Kromě turnajových klání si můžete mimo
soutěž zahrát ( ale i se naučit hrát) ještě tyto
společenské deskové hry: Alhambra, Ligretto,
Cluedo, TransAmerika, TransEvropa a Uno.

BADMINTONOVÝ TURNAJ
V sobotu 30. prosince 2006 se v sokolovně sešly děti badmintonového oddílu Sokola spolu
se svými rodiči a prarodiči. Konal se zde předsilvestrovský turnaj smíšených družstev. Zahrát si
přišlo dvanáct hráčů. Dospěláci i děti bojovali ze všech sil a určitě všichni odcházeli s dobrým
pocitem, že si během vánočních svátků příjemně protáhli svá těla.
Mgr. Marie Dudová, Jana Votrubová

PLESOVÁ SEZÓNA 2007

Ó HASIČSKÝ

PLES

Pořádá SDH Ledenice
Kdy:
sobota 20. leden 2007
Kde:
Sokolovna Ledenice
Začátek: 20,00 hod.
Vstupné: 80,- Kč
Hraje:
MONIKA
Bohatá tombola

Ó FARNÍ PLES
KDY:
sobota 3. únor 2007
Kde:
sál U Králů
Začátek: 19,00 hod.
Vstupné: 80,- Kč
Hraje:
S.A.M.
Bohatá tombola

Ó MAŠKARNÍ

PLES

Pořádá: Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická VITORAZ Ledenice
Kdy:
sobota 17. únor 2007
Kde:
sokolovna Ledenice
Začátek: 20,00hod.
Hraje:
MONIKA
Vstupné: 30,- Kč masky, ostatní 70,- Kč
Bohatá tombola

Ó RYBÁŘSKÝ

PLES

Pořádá: MO ČRS Ledenice
Kdy:
pátek 23. únor 2007
Kde:
sokolovna Ledenice

Začátek: 20,00 hod.
Hraje:
Babouci
Vstupné: 80,- Kč
Bohatá tombola

PLES

Pořádá: TJ Sokol Zborov
Kdy:
sobota 13. leden 2007
Kde:
sál Kulturního zařízení ve Zborově
Začátek: 20,00 hod.
Hraje:
LIPENKA
Vstupné: 60,- Kč
Bohatá tombola

Ó MAŠKARNÍ

Spolufinancováno Evropskou unií Evropským
zemědělským orientačním a záručním fondem
(EAGGF). Projekt je součástí strategie
„Cestou 5 K“, která je realizována Místní
akční skupinou Sdružení Růže

STŘÍPKY
Z HISTORIE

PLESY V OSADÁCH

Ó SPORTOVNÍ

• Zúčastnit se mohou děti i dospělí, přezůvky a svačinu s sebou
• Přijďte si zahrát, těšíme se na vás.
• Odměny pro vítěze

PLES

Pořádá: SDH Ohrazeníčko
Kdy:
sobota 17. únor 2007
Kde:
sál Kulturního zařízení ve Zborově
Začátek: 20,00 hod.
Hraje:
ČESKÁ POHODA
Vstupné: 30,- Kč masky, ostatní 60,- Kč
Bohatá tombola

Ó ŽIVNOSTENSKÝ PLES
ZALINY
Kdy:
sobota 24. únor 2007
Kde:
sál kulturního zařízeni v Zalinech
Začátek: 20,00 hod.
Hraje:
MONIKA
Bohatá tombola

aneb

VÍTE, ŽE…
(s použitím archivních pramenů, obecní
kroniky a historických dokumentů sestavuje Jiří Cukr )
… v roce 1850 žádali obyvatelé Růžova
odtržení od Ledenic a chtěli získat samostatnost. Jejich žádost sice nebyla
vyslyšena, ale Růžovští si vydobyli
alespoň jednoho zástupce v ledenickém
obecním výboru.
… netradičním trestem byl potrestán
v roce 1607 ledenický rychtář Bartoloměj Mácha, který musel 12. ledna toho
roku před třeboňskou radnicí sníst tři
lžíce rozehřáté kolomazi. Ještě před tím
byl samozřejmě odvolán z vedení obce.
Takto potrestán byl proto, že jako protestant vynadal katolicky smýšlejícímu
tkalcovi Havlovi, který se v poledne začal modlit.
… 23. 8. 1846 byl ledenický kostel sv.
Vavřince, dosud pouze požehnaný,
slavnostně vysvěcen českobudějovickým biskupem Josefem Lindauerem.
Svěcení se konalo po rozsáhlé opravě
kostela, při níž byl mj. také pořízen
nový hlavní oltář.

leden 2007
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REPREZENTAÈNÍ
PLES v LEDENICÍCH
TJ SOKOL A OBEC LEDENICE si Vás dovolují pozvat na

VIII. SPOLEČNÝ REPREZENTAČNÍ PLES
Datum konání:
Místo konání:
Začátek:
Vstupné:
PROGRAM:
20,00 hod.
20,15hod.
21,15 hod.
22,00 hod.
23,00 hod..
24,00 hod.
0,30 hod.

K tanci a poslechu hraje: AKCENT
10. února (sobota) 2007
Sokolovna Ledenice
20,00 hod.
150,- Kč - sál, místenkový prodej, 120,- Kč – galerie, místenkový prodej
V ceně vstupenky je občerstvení na stolech (oříšky, brambůrky, jednohubky, víno).
zahájení plesu
předtančení PAŘÍŽ-PAŘÍŽ - taneční soubor VICTIMS z Č.Budějovic
Divadelní vstup – účinkují herci Divadla Otty Schwarzmüllera z T.Svinů
módní přehlídka společenských šatů a účesů (prezentace firem Kadeřnický salon
FREEDOM – Jitka Svobodová a ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ - Jarka Nováčková)
prodej tomboly
výdej tomboly
losování hlavní ceny večera

Všechny vstupenky budou slosovány o hlavní cenu plesu – ZLATÝ PŘÍVĚSEK
Předprodej místenek bude zahájen ve čtvrtek 1. února 2007 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.
387995357 a pracovník obce u vás dar vyzvedne a předá vám potvrzení o daru. DĚKUJEME
Rezervace vstupenek pro sponzory bude ukončena ve středu 31. ledna 2007.
VÝTĚŽEK PLESU BUDE VĚNOVÁN NA VYBAVENÍ SOKOLOVNY !!!

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Místní knihovna v Ledenicích nabízí
svým čtenářům literární novinky
Josef Petrů
Martin Růžek
Josef Fousek
Buďme k sobě vlídní
Zita Kabátová
Lásky a lidé z mého života
Toušlová Iveta
Toulavá kamera
Georges Simon
Maigret
František Riedl
Čtvrtý králův pes
Jarmila Dědková
Popelčin valčík
Hana Doubková
Čtyři dny života
Martina Cole
Smyčka
Markus Heitz
Pomsta trpaslíků
Nora Roberts
Červená lilie

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Barbara Erskine
Dcery ohně
Wilbur Smith
Nářek vlků
Daniele Steel
Zázrak
Dick Francis
Rozkazem
Robert Ludlum
Amblerova výstraha
Pavel Hora
Princezny a princové v českém
Blanka Kovaříková
Jak se dědí sláva?
Jolana Matějková
Dobrý rodák Vladimír Menšík
Ed McBain
Nenávist
Jeffery Deaver
Hodinář
Nora Roberts
Smrtící svůdnost
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MANDA
LEDENICE

UHELNÉ SKLADY

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
• černé uhlí
• hnědé komořanské uhlí
• brikety i pytlované
• rozvoz uhlí zdarma při množství nad 10q

UHELNÉ SKLADY LEDENICE
- TEPLO VAŠEHO DOMOVA.
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí - pátek 7 – 17 hod.
sobotní prodej a rozvoz 7 – 12 hod.
Manda Antonín, Ledenice 515, PSČ 373 11
tel.: 387 995 427, 607 100 980

BOROVANY

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.

Na Vaše objednávky se těšíme na telefonu:
387 981 235
720 422 144
Objednávky a rozvozy uhlí
Po – SO 7.00 – 15.00 hod.

Firma JAROSLAV JIRKAL
nabízí

suché truhlářské řezivo a palubky.
Prodej v hale Ledenického nábytku.
Pracovní doba od 9.00 – 13.00 hod.
Tel. domluva na tel. č. 603 483 422

www.
ledenice.cz

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

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
Vám
přeje úspěšný rok 2007

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

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

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

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.

