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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Zapište si do diáře …

V sobotu 11. ledna proběhla i v Ledenicích Tříkrálová sbírka. Letošní výtěžek byl rekordní.
Více se dočtete na str. 4 a 5

NABÍDKA PRONÁJMU
Hospůdka na návsi Ohrazení
Městys Ledenice v souladu se zák. o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění oznamuje,
že nabízí k pronájmu objekt Hospůdky na návsi v Ohrazení č. p. 16 za účelem provozování pohostinské činnosti.
Osobní prohlídka objektu je možná po domluvě se starostou městyse (tel. č. 606 751 152).
Písemné nabídky je možné podávat do 13. března 2020 na adresu:
Městys Ledenice, Náměstí čp. 89, 373 11 Ledenice nebo osobně do 13. března 2020 do 11.00 hodin
na podatelně Úřadu městyse Ledenice.
Požadujeme k nabídce doložit:
¡ platné živnostenské oprávnění k provozování pohostinské činnosti.

NABÍDKA PRONÁJMU
Restaurace na náměstí v Ledenicích
Městys Ledenice v souladu se zák. o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění oznamuje, že
nabízí k pronájmu objekt pohostinství na adrese Ledenice, Náměstí č. p. 68, za účelem
provozování pohostinské činnosti.
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Předmětem nájmu je celý objekt postavený na pozemku parc. č. st. 16 o výměře 728 m
v k.ú. Ledenice. V objektu je samostatný salónek a velký sál restaurace s možností rozdělení na dva
menší prostory, kuchyně, sklady, chodby, sociální zařízení. Velká část budovy je podsklepena.
Osobní prohlídka objektu je možná po domluvě se starostou městyse (tel. č. 606 751 152).
Počátek nájmu dohodou po skončení rekonstrukce uvedeného objektu na přelomu dubna
a května.
Na vybraného nájemce bude proveden přepis elektroměru, plynoměru a vodoměru.
Písemné nabídky je možné podávat do 13. března 2020 na adresu:
Městys Ledenice, Náměstí čp. 89, 373 11 Ledenice nebo osobně do 13. března 2020 do 11.00 hodin
na podatelně Úřadu městyse Ledenice.
Požadujeme k nabídce doložit:
¡ platné živnostenské oprávnění k provozování pohostinské činnosti
¡ praxi v pohostinské činnosti

Sobota15. 2. od 9 h
MASOPUSTNÍ KOLEDA,
Zborov
Sobota15. 2. od 20 h
MAŠKARNÍ PLES, sokolovna
Pátek 21. 2. od 20 h
FARNÍ PLES, sokolovna
Sobota22. 2. od 21 h
KAPELA VOHRADNÍK,
Ferrari bar Ledenice
Sobota22. 2. od 20 h
MAŠKARNÍ PLES,
Zborovská Bumbálka Zborov
Sobota 22. 2. od 20 h
ŽIVNOSTENSKÝ PLES,
Kulturní zařízení Zaliny
Sobota29. 2. od 20 h
XXI. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTYSE LEDENICE
A TJ SOKOL LEDENICE,
sokolovna
Sobota 1. 3. od 14 h
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES,
Kulturní zařízení Zaliny
Čtvrtek 5. 3. v 18 h
PŮLHODINKA
S KRONIKÁŘEM,
společenská místnost
DPS Ledenice
Sobota 8. 3. od 15 h
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES,
Zborovská Bumbálka
Více informací uvnitř

Místní knihovna Ledenice
Středa 12. února 2020 – DOVOLENÁ

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

nabídka pracovního místa
Pedagogický pracovník:

učitel/ka MŠ

Úvazek: 1,0, nástup: 27.8.2020
Žádosti s životopisem zasílat na
email: reditel@zs.ledenice.cz
nebo tel.: 387 995 365, 602 714 060
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání RM ze dne 15. 1. 2020
Rada městyse projednala a schválila:
 jednorázový pronájem části pozemku par.
č. KN 4651/1 a části pozemku par. č. KN
4766 v k. ú. Ledenice za účelem umístění
pouťových atrakcí na ledenické pouti v roce
2020 za smluvní cenu.

nájemcem užíván pro výstavbu, provoz,
údržbu a úpravy dočasného zařízení pro
přenos signálů sítě elektrických komunikací, zejména veřejné mobilní sítě, a to za
úplatu.
 výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy objektu TJ
Slavoj Ledenice č. p. 639, na par. č. st. 614
v Ledenicích – projektová dokumentace“
ze dne 8. 1. 2020 a doporučuje starostovi
městyse s vybranou firmou Bicera s. r. o.,
Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice uzavřít smlouvu o dílo.
 návrh na změnu odměňování za lesnické
práce prováděné v lesích městyse Ledenice,
služby OLH v důsledku propadu cen na trhu
se dřevem.

Rada městyse projednala:
 žádost na pronájem sokolovny za účelem
uspořádání kulturních akcí v roce 2020
v termínech dle přílohy a odložila rozhodnutí a pověřila starostu jednáním s žadatelem o jednotlivých akcích.
 žádost ředitele školy ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice odloženou z minulého zasedání RM dne
11. 12. 2020 a souhlasí s podáním žádosti
vstupu do projektu NPŽP výzva č. 7/2019
„Přírodní zahrady“, dle předloženého návrhu.

Pozemky

Rada městyse projednala a schválila:
 zadání výběrového řízení na akci „Zborov –
zateplení hasičárny“.
 nájemní smlouvu č. CBBRV s Vodafone
Czech Republic a.s. na pronájem části
nemovitosti, a to část ochozu a zábradlí na
vrcholu vodojemu v Borovanech, pro vedení kabelové trasy. Předmět nájmu bude

Rada městyse projednala a schválila:
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054329/001 na pozemek par. č. 2473/59, 2521/1, 2466/27,
1150/65, 1150/20, 2466/3 v k. ú. Zborov
s E.ON Distribuce a. s., pro stavbu „Zborov,
K 1150/67 – kabel NN“ za cenu 10.000 Kč
bez DPH.

INFORMACE MARIUS PEDERSEN
Vzhledem k neustálé snaze zlepšovat naše služby, nově nabízíme odvezení a likvidaci
jedlých olejů a tuků přímo od domu Vašich občanů. To znamená, že každý občan může umístit uzavřenou PET láhev s olejem na nádobu s komunálním odpadem. Ta bude v daný svozový den Vaší obce odvezena na speciálním odděleném místě ve voze svážejícím komunální
odpad. Není tedy třeba odnášet tyto 1áhve k likvidaci na sběrné místo, jak stanovuje nový zákon nařizující povinnost obci zajistit toto sběrné místo (nádobu) na jedlé oleje a tuky. Kromě
tohoto povinného sběrného místa Vám nabízíme i komfortnější variantu sběru od domu.
Motorové a jiné oleje musejí být dále likvidovány odděleně a nelze je tímto způsobem svážet.
za Marius Pedersen a.s. Stanislav Tischler, oblastní manažer

Informace k přijímání dětí do Mateřské školy
v Ledenicích na školní rok 2020–2021
Zápis dětí do Mateřské školy v Ledenicích pro školní rok 2020–2021 proběhne
ve dnech 5. a 6. května 2020 vždy od 15.00 do 17.00 hodin v kanceláři MŠ Ledenice
Aby nedošlo k dlouhé čekací době, bude třeba dodržet tento časový harmonogram:
5. 5. přijdou rodiče dítěte, kterému příjmení začíná na písmeno A–K
6. 5. přijdou rodiče dítěte, kterému příjmení začíná na písmeno L–Ž
Rodiče s sebou přinesou
− vyplněnou žádost o přijetí do MŠ
− přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od dětského lékaře
− vyplněnou přihlášku ke stravování
− rodný list dítěte
− občanský průkaz zákonného zástupce
Všechny potřebné dokumenty naleznete na internetových stránkách školy, kde si je můžete
stáhnout (www.skolaledenice.cz). V papírové podobě budou připraveny k vyzvednutí v mateřské škole dne 7. dubna 2020 od 15.00 do 16.30 hodin v kanceláři vedoucí učitelky MŠ Ledenice
(vchod A).
Kontakt: 602 763 312, 387 995 201, email – skolkavedouci@zs.ledenice.cz
Podrobné informace naleznete také v březnovém a dubnovém Ledenickém zpravodaji.
Mgr. Petra Čedíková, vedoucí MŠ
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 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330046656/001 na pozemek par. č.
1279/1, 1281/6, 1281/11, 1281/9, 1281/37
v k. ú. Ohrazení s E.ON Distribuce a. s., pro
stavbu „Ohrazení ČOV – kabel NN“ za
cenu 20.200 Kč bez DPH.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330051433/002 na pozemek par. č.
1434/2 v k. ú. Zaliny s E.ON Distribuce a.
s., pro stavbu „Zaliny, K 554/1 a 557/2 –
úprava NN“ za cenu 1.720 Kč bez DPH.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330050274/001 na pozemek par. č.
2814, 2117/14, 2117/5, 4636/3 v k. ú. Ledenice s E.ON Distribuce a. s., pro stavbu
„Ledenice, K 2817/1 kabel NN“ za cenu
4.000 Kč bez DPH.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030055343/001 na pozemek par. č. 1206/62 v k. ú. Ledenice s E.ON
Distribuce a. s., pro stavbu „Ledenice,
K 1206/45 – kabel NN“ za cenu 1.000 Kč
bez DPH.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030055397/001 na pozemek par. č. 4667/1 v k. ú. Ledenice s E.ON
Distribuce a. s., pro stavbu „Ledenice, st. p.
58 – kabel NN“ za cenu 1.200 Kč bez DPH.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330051025/002 na pozemek 1206/62
v k. ú. Ledenice s E.ON Distribuce a. s., pro
stavbu „Ledenice, K 1206/60 – úprava NN“
za cenu 12.800 Kč bez DPH.
Starosta městyse svolává

X. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse
Ledenice,
které se koná ve středu

12. února od 18 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městyse
Ledenice

ZÁPIS dětí
do 1. ročníku
ZŠ Ledenice
se bude konat

ve čtvrtek 16. dubna 2020
od 14.00 hod. do 18.00 hod.

a v pátek 17. dubna 2020
od 14.00 hod. do 17.00 hod.

v pavilonu školy (Školní 560).
Rodiče při zápisu předloží vyplněný
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ.
V případě žádosti o odklad
je nutné mít vyřízené podklady z PPP
(www.pppcb.cz) a od dětského lékaře.

Tiskopisy jsou k dispozici na
www.skolaledenice.cz
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ZE ŠKOLY
MALÉ DĚJEPISNÉ
PROJEKTY
V loňském roce jsme si v hodinách dějepisu připomínali další významné výročí, a to
30 let od pádu železné opony. V rámci projektu „Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách“ jsme uspořádali besedu s historikem
PhDr. Jiřím Petrášem z Jihočeského muzea.
Ten krásně pohovořil o období pádu komunistického režimu u nás na jihu a vývoji až
k dnešní politické situaci. Upozorňoval žáky
na to, aby i dnes byli obezřetní a každou informaci z televize či internetu podrobili kritickému zhodnocení.
Na besedu navazovala projekce filmu „1989: Z dopisů psaných
přes železnou oponu“.
V listopadu jsme s vybranými žáky II. stupně navštívili projekci
a besedu s tvůrci hraného filmu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“
v Kulturním domě v Trhových Svinech, který nešlo sledovat jinak
než s úžasem a slzami v očích. Silné bylo i následné vystoupení
a povídání s člověkem, který s Nicholasem strávil poslední roky
života.
V letošním roce se žáci mohou těšit na workshopy pořádané
neziskovou organizací Paměť národa, vyhledávající a nahrávající
vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století, kteří dorazí
se svými zážitkovými programy v nejbližších dnech.
Mgr. Pavla Juříček Janošová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během měsíce prosince jsme si užily Mikulášskou nadílku, vánoční
koncert pořádaný ZUŠ a vánoční tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi.
Celá školka byla provoněna vánočním čajem a dětmi upečeným cukrovím. Rodiče s dětmi si pomalovali dřevěnou ozdobu.
V průběhu tohoto odpoledne byla také možnost finančně podpořit
Centrum BAZALKA koupí výrobků dětí z Bazalky. Díky rodičům, dětem a zaměstnancům z naší mateřské školy se podařilo vybrat 5557 Kč,
které jsme, spolu s obrázky a cukrovím vyrobenými našimi dětmi pro
Bazalku, mohly s velkou radostí předat. Centrum Bazalka vyjádřilo
velikou radost a díky všem, kteří je podpořili.
V posledním týdnu k nám dokonce přišel Ježíšek a přinesl pod stromeček krásné hračky a pomůcky do školky i na zahradu.
Během ledna nás navštívila zvířátka ze ZOO Dvorec. S dětmi jsme
měly možnost dozvědět se o nich spousty zajímavých informací a zblízka si prohlédnout samici fenka Elišku a surikaty Chip a Dale. Dozvěděly jsme se například to, proč má fenek tak velké uši a že surikaty vidí na
velkou dálku.
Jednoho dne se starší děti staly staviteli města. Přijela k nám hlavní
stavitelka Jana z Malé technické univerzity. Postavily jsme významné
budovy našeho města a město jsme „zanesly“ do mapy. Být stavitelem
je veliká zábava, ale také veliká zodpovědnost a veliká dřina.
V polovině ledna jsme se zúčastnily projektu Bezpečného stravování. Děti se hravou formou dozvěděly, jak se zdravě stravovat, zopakovaly si hygienické zásady a jak zacházet s potravinami. Závěrem jsme se
všichni proměnily v potraviny a složily zdravý talíř.
Po jarních prázdninách nás ve školce čeká masopustní veselí. S dětmi si
ve školce upečeme něco dobrého a užijeme si masopustní rej v maskách.
Doufáme, že nám napadne dostatek sněhu a budeme si moci užít radovánky ve sněhu.
Za kolektiv učitelek Bc. Edita Fraňková
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DĚKUJEME VŠEM ZA LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVKU!
Již podvacáté probíhala v první polovině ledna na území celé České
republiky Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Do sbírky jsme se
opět zapojili i u nás v Ledenicích a okolních osadách.
Milí obyvatelé Ledenic, Ohrazení, Ohrazeníčka, Zborova, Zalin a
Růžova, moc Vám děkujeme za štědrost, s níž jste se jako dárci zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Díky Vám se podařilo vykoledovat
neuvěřitelných 100 473 Kč. Děkujeme také všem vedoucím skupinek i
koledujícím dětem, kteří věnovali svůj volný čas a poctivě se snažili
navštívit každé obydlí v Ledenicích a blízkých osadách, aby přinášeli
požehnání a nabízeli možnost přispět na dobrou věc.
Takto vysoký výtěžek sbírky není v podobně velkých obcích běžný a u nás se to daří hlavně zásluhou dobré organizace a skvěle vybudovanému zázemí sbírky. Proto další velké poděkování patří paní
Stanislavě Králíkové, která sbírku v Ledenicích začala před lety organizovat, a manželům Poláčkovým, kteří po ní převzali štafetu a několik let se o zdárný průběh sbírky starali. Děkujeme též městysu
Ledenice za podporu a všem, kdo se do pořádání kdykoli zapojili jakoukoli pomocí.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v Ledenicích pomůže financovat
rehabilitační pobyt pro handicapovaného chlapce a dále poslouží k roz-

voji poradenských služeb, které poskytuje Diecézní charita České Budějovice.
trikralovasbirka.cz – jsou webové stránky, kde naleznete veškeré informace o Tříkrálové sbírce. Jsou zde dostupné podrobné a přehledné
informace jak o vykoledovaných částkách, tak o způsobu využití získaných peněz v celé České republice. Pro dohledání údajů týkajících
se našeho městyse je potřeba rozkliknout nejprve heslo Diecéze Českobudějovická a pak Diecézní charita České Budějovice.
Fotky a video z tříkrálového koledování najdete na Facebooku:
Římskokatolická farnost Ledenice
Lucie Kohoutová
Podrobné výsledky
Ledenice
67 746 Kč
Ohrazení
4 471 Kč
Ohrazeníčko
12 871 Kč
Růžov
540 Kč
Zaliny
7 650 Kč
Zborov
7 195 Kč

KOLEDNÍCI TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020
vedoucí

1. král

2. král

3. král

1

Ledenice

Jana Votrubová

Radovan Horák

Lada Horáková

Michal Tůma

2

Ledenice

Adéla Pixová

Zuzana Chadimová

Magdalena Turinská

Anežka Pixová

3

Ledenice

Tereza Kraflová

Eliška Kraflová

Marie Kříhová

Zuzana Chadimová

4

Ledenice

Radka Fraňková

Anna Fraňková

František Franěk

Markéta Papoušková

5

Ledenice

Šárka Kubínová

Josef Pumpr

Taťána Davidová

Ema Davidová

6

Ledenice

Zuzana Sasková

Justýna Homerová

Valentina McKeon

Sebastian McKeon

7

Ledenice

Lenka Hančová

Monika Pařízková

Tereza Nová

Sarah Hajná

8

Ledenice

Iveta Maříková

Josef Mařík

Markéta Maříková

Karolína Feitlová

9

Ledenice

Eva Lišková

Tereza Lišková

Lukáš Pejša

Marie Pumprová

10

Ledenice

Martina Papoušková

Matěj Papoušek

Josef Kohout

Jáchym Kubín

11

Ledenice

Jiří Kohout

Marie Kohoutová

Magdalena Kohoutová

Jiří Kohout

12

Ledenice

Marcela Míková

Markéta Míková

Nela Brůhová

Matěj Brůha

13

Ledenice

Iva Prokopová

David Prokop

Bára Bubeníková

Ondřej Chadima

14

Ledenice

Kryštof Míka

Magdalena Míková

Jana Křížová

Vít Bárta

15

Ledenice

Andrea Trtílková

Ondřej Krofika

Gabriela Zdařilová

Lucie Brabcová

16

Ledenice

Veronika Sasková

Lina Chadimová

Anna Kubínová

17

Ledenice

Václava Hrušková

Adam Hruška

David Hruška

Matyáš Homer

18

Růžov

Věra Uhlířová

Miloslav Uhlíř

Lucie Sluková

Kateřina Sluková

19

Zborov

Lucie Sedláková

Tomáš Sedlák

Lukáš Oppolzer

Hana Voharčíková

20

Zborov

Lucie Juhasová

Tomáš Juhas

Adéla Braunfuchsová

Bára Braunfuchsová

21

Zaliny

Jiřina Bláhová

Jana Bláhová

Lenka Bláhová

Vojtěch Viktora

22

Ohrazení

Michaela Fuková

Štěpán Fuka

Simona Fuková

Johanka Schmidová

Jan Schmid

23

Ohrazeníčko

Pavel Jaloševský

Václav Jaloševský

Johanka Jaloševská

Kristýna Študlarová

Adélka a Zuzanka Jaloševské

Tříkráloví koledníci Ledenice

Koledníci v Ohrazení

4. král

Ema Koranová
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Tříkráloví koledníci Ledenice

Zborovští koledníci

Růžovstí koledníci

Koledníci v Zalinách

Koledníci v Ohrazeníčku
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Miloslavem Kleinem z Ledenic,
zemřel l6. 1. 2020 ve věku 88 let,
t s panem Josefem Jindrou z Ledenic,
zemřel 22. 1. 2020 ve věku 83 let

Děkujeme všem přátelům a známým
za účast na posledním rozloučení s panem Miloslavem Kleinem, které se konalo dne 23. 1. 2020. Rovněž děkujeme za
projevenou soustrast a květinové dary.
Zarmoucená rodina

únor 2020

ZO SPCCH BOROVANY – LEDENICE
V měsíci únoru oslaví své životní jubileum
naši členové: paní Štěpánka Horalová z Vrcova, paní Marie Beníšková z Hluboké u Borovan a pan Arnošt Zasadil z Třebotovic, který je
členem v Ledenicích.
Přání od členů:
Hodně zdraví, protože je velmi vzácné,
hodně štěstí, že je taky krásné,
především hodně lásky,
protože je jí málo, aby to za to stálo.
¡ Pro členy je bazén v ZŠ Borovany 7. února a 21. února. Využijte této možnosti,
kterou máte v místě bydliště.
¡ Pro zájemce koupání v Gmündu – máme
zamluvený termín 26. února. Je možné se
přihlásit u paní Himlové v Borovanech
nebo paní Votrubové v Ledenicích.

Honební společenstvo Zborov
se sídlem ve Zborově č. 80, 370 06 České Budějovice

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu
Honebního společenstva Zborov
Vážená paní, vážený pane, vážení členové HS Zborov, zveme
Vás tímto na řádnou valnou hromadu Honebního společenstva Zborov, která se koná v pátek dne 14. února 2020 od 18.00 hod. v sále
Zborovské Bumbálky ve Zborově.
Program jednání řádné valné hromady:
1) Zahájení, volba zapisovatele, odsouhlasení programu valné hromady
2) Zpráva starosty HS
3) Zpráva mysliveckého hospodáře
4) Zpráva místostarosty HS a finanční zpráva HS za rok 2019
5) Zpráva revizora HS
6) Schválení nových členů HS
7) Diskuse
8) Usnesení
9) Závěr, pohoštění
starosta HS Zborov. Jaroslav Klečka, v. r.
Poznámka:
Vážení vlastníci honebních pozemků – členové honebního společenstva Zborov, výbor HS uvítá Vaší osobní účast na jednání valné hromady. V souladu
se stanovami HS lze však na jednání valné hromady vyslat svého zástupce
vybaveného platnou plnou mocí. Pro zastupování fyzické osoby budeme požadovat originál úředně ověřené plné moci, pro zastupování právnického subjektu budeme požadovat originál plné moci potvrzené statutárním orgánem
společnosti (viz způsob jednání uvedený v obchodním rejstříku). Touto plnou
mocí a dokladem o totožnosti se Vámi vyslaná osoba prokáže u prezentace
zúčastněných.

Těšíme se na Vaší účast.

INFORMACE LEDENICKÝCH RYBÁŘŮ

Výroční členská schůze
Pátek 28. 2. 2020 od 18 h, sál U Králů, Ledenice
(účast členů MO nutná)

Další připravované akce:
¡ Výlov Cihelný, sobota 21. 3. od 7 h
¡ Rybí hody, sobota 28. 3. od 19 h, sál U Králů, hraje S. A. M.

¡ Zájemci o pobyt v Podhájské na Slovensku v termínu 6. 6. – 13. 6. se mohou hlásit u paní Himlové. Při nahlášení se
vybírá 1500 Kč na dopravu, po ubytování
v pensionu Quatro se doplácí 137 EUR.
Cena zahrnuje ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích, snídaně formou švédských
stolů, poplatek obci a společnou večeři po
jednodenním zájezdu. Vstupenky koupaliště (5x) si hradí každý sám.
Veškeré informace podá paní Jarmila Himlová, tel. 724 771 343.
Členové se naposledy rozloučili s dlouholetým členem panem Josefem Špulkou z Ledenic.
Jarmila Himlová, předsedkyně ZO SPCCH

KALENDÁŘ AKCÍ
LEDENICKÉ FARNOSTI
Únor
Ó Pátek 21. 2. od 19 h – Farní ples (sokolovna)
Ó Středa 26. 2. – Popeleční středa – začátek Postní doby

Pozvání k sousedům:
Borovanská klášterní škola
Ó Pondělí 10. 2. od 18 h
Prorok Ámos – doc. Adam Mackerle, Th.D.
Ó Sobota 22. 2. od 17 h
„Věci nadpřirozené potřebují přirozený základ. Co je to ale
přirozenost?“ rektor doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Přednášky se konají ve společenském sále na faře,
vstupné dobrovolné

únor 2020
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PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA DĚKUJE
Již šestým rokem funguje v Ledenicích pečovatelská služba ARCHA
(www.archaborovany.cz). Dochází k seniorům domů, aby jim tam pomohla s obstaráním nákupů, nutnými domácími pracemi a zejména
s osobní péčí. Pomáhá osamělým seniorům i lidem, o které pečuje
rodina.
Pečovatelská služba není hrazena ze zdravotního pojištění, uživatelé si část nákladů hradí sami. Obvyklá cena je 130 korun za hodinu péče.
Osoby se sníženou soběstačností mohou požádat o příspěvek na
péči, který pomůže s úhradou za službu. Jeho výše se odvíjí od stupně
závislosti. Nejnižší příspěvek je 880 korun, nejvyšší až 19 200 měsíčně.
Požádat můžete na příslušném oddělení Úřadu práce, s žádostí vám pomohou i v pečovatelské službě (Bc. Iva Jelínková, tel.: 777 62 09 73).
Služba funguje i díky dlouhodobé podpoře Ledenic. V loňském roce
byla její činnost podpořena 43 tisíci korunami, které byly použity na
krytí mzdových nákladů. Za spolupráci i touto cestou děkujeme.
Pečujete-li o svého blízkého, nebo víte o někom, kdo je sám a nezvládá již vše tak, jak by potřeboval, ozvěte se nám – lépe vše řešit dříve
než se situace stane neúnosnou a končí i dlouhodobou hospitalizací,
opuštěním domova.
Pečovatelská služba ARCHA

LEDENICKÝ MINIVOLEJBAL
Na podzim jsme zahájili turnajovou sezonu v barevném minivolejbale 26. 10. 2019 v Táboře (pořádal Volejbal Tábor) a 10. 11. 2019
v Českých Budějovicích na TJ Lokomotiva (pořádal Jihočeský volejbalový svaz). Na další turnaj dne 30. 11. 2019 jsme se vypravili do Lišova (pořádal SK Hlincovka) a 15. 12. 2019 na TJ Lokomotiva, kde
proběhlo druhé kolo krajského festivalu barevného minivolejbalu. Dále
1
jsme se zúčastnili v oranžovém volejbalu ještě před Vánoci 21.12. 2019
Na fotografii jsou nejmenší volejbalistky Šárka Petrášová, Anetka
v Lišově. Další turnaj v Lišově bude 29. 2. 2020.
V novém roce 2020 jsme dne 19. 1. na TJ Lokomotiva odehráli již Hejlová, Nikolka Švaňová, Majda Míková, Bára Tůmová, Valentýnka
třetí kolo krajského festivalu barevného minivolejbalu, kde se žlutý i McKeon, Marcelka Čechová, Barča Slachová, Alenka Štěchová, Barunka
oranžový tým díky svým výkonům udržel ve své skupině (žlutý ve tře- Řimnáčová, Nicolas Čech a Sebastian McKeon
tí lize a oranžový v první lize). Modrý tým se
nezúčastnil z důvodu nemocí a různých aktivit, takže klesl do druhé ligy. Čtvrté kolo nás
čeká 8.3.
Na trénink chodí nejen nejmenší děti (žlutý, oranžový a modrý minivolejbal), ale i starší, které prozatím nemají naplánovaný žádný
turnaj. Proto jsme se rozhodli dne 19. 12. 2019
od 17.00 hodin uspořádat vánoční přátelský
zápas s družstvem z Trhových Svinů v klasickém šestkovém volejbale. Ještě předtím si od
16.00 do 17.00 hodin odehráli naši nejmladší
žlutý i oranžový miniturnájek s vánoční nadílkou a pak už jen fandili starším (foto 1 a
foto 2.) Všichni si to náramně užili a pro velký
úspěch jsme v rámci tréninku v lednu tento
přátelský zápas zopakovali. Nutno říct, že oba
turnaje jsme vyhráli.
Na závěr velké poděkování paní Kristýně
2
Hejlové a paní Marcele Švaňové, které občas
musí zastoupit za trenéry, a ostatním rodičům, Ledenické volejbalistky Berenika Jarůšková, Maruška Kohoutová, Janička Křížová, Nikol Harkteří zajišťují odvoz a fandí.
tová, Adéla Švaňová, Verča Bláhová, Aneta Horáčková a Adéla Šindelářová se soupeřkami z TrMS hových Svinů o vánočním turnaji
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Hledáte zaměstnání?
Je Vám více než 55 let a jste v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců?
Nabízíme Vám možnost vstoupit do projektu

„Znovu do práce“
Můžeme Vám nabídnout:
¡ pomoc při hledání zaměstnání
¡ zlepšení orientace na trhu práce
¡ pracovní poradenství
¡ rekvalifikaci zdarma
¡ příspěvek na mzdu
¡ příspěvek na dopravu, na vstupní zdravotní prohlídku a na výpis z rejstříku trestů.
Koníček o. p. s.
Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice,
tel. 774 429 771
email: zaleska@konicekcb.cz
minarikova@konicekcb.cz
www.konicekcb.webnode.cz

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
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Klub lodních modelářů
hledá nového vedoucího
Najde se?
Dobré podmínky, vybavení a výsledky. Městys Ledenice maximálně podporuje zájmovou činnost dětí a mládeže ve všech směrech, kde je o ní zájem. Velice dobrou základnu mají
i lodní modeláři se svojí špičkově vybavenou dílnou. V loňském roce jsme oslavili 50. výročí
vzniku a s tím i mých padesát let v roli vedoucího klubu. Nyní však nastal čas, kdy je vzhledem k mému věku a zdraví zapotřebí najít nového vedoucího. V našem klubu se jedná vyloženě o modelářskou práci s dětmi.
Pokud by se našel někdo, kdo by se chtěl této činnosti věnovat, stačí zatelefonovat na
728 334 289, nebo napsat na jirihinterholz@seznam.cz.
Jiří Hinterhölz, KLoM ledenice

HLEDÁME EXTERNÍ
SPOLUPRACOVNÍKY
PRO VÝZKUM
VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. hledá komunikativní spolupracovníky
pro dlouhodobou externí spolupráci.
Náplní práce je oslovování lidí podle předepsaných kvót (výběr respondentů dle pohlaví, věku a vzdělání) v místě bydliště a
dotazování se na otázky v rámci výzkumu,
který není určen ke komerčním účelům.
Jedná se o nárazové aktivity vhodné jako
dlouhodobý přivýdělek k HPP, penzi, studiu,
mateřské/rodičovské dovolené. Odměna se
pohybuje v rozmezí 180–240 Kč za jeden rozhovor dle délky dotazníku a typu dotazování.
Pravidelně se provádí 4–6 rozhovorů za měsíc
v délce asi 40 minut, dále je možnost spolupráce na projektech s bonusovým příjmem.

NABÍZÍME

Děti z mateřské školky si nemohly při vycházce nechat ujít drobnou sněhovou nadílku na konci ledna

¡ stabilní a dlouhodobý přivýdělek
¡ smlouvu na dohodu o provedení práce
¡ zajímavou práci v pravidelných
nekomerčních výzkumech
¡ smysluplnou činnost, při které se můžete
dozvědět více o české společnosti

POŽADUJEME
¡
¡
¡
¡

věk alespoň 18 let
výbornou znalost českého jazyka
pečlivost, spolehlivost a poctivý přístup
trvalý pobyt v ČR

V případě zájmu se prosím registrujte na
webové stránce cvvm.soc.cas.cz nebo nás kontaktujte na e-mailu naborcvvm@soc.cas.cz či
na telefonním čísle 210 310 585.
Více informací o naší práci najdete na webové stránce cvvm.soc.cas.cz.
Centrum pro výzkum veřejného mínění,
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
Jilská 1, 110 00 Praha 1
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MAŠKARNÍ PLESY PRO DĚTI
¢ Kulturní zařízení Zaliny – Sobota 1. 3. od 14 h
¢ Zborovská Bumbálka – Sobota 8. 3. od 15 h

ilustrační foto

Pozvánka na

Živnostenský ples
Sobota 22. února 2020
Kulturní zařízení Zaliny
Začátek ve 20 h | Vstupné 150 Kč
Hraje SECOND SERVICE BAND
Bohatá tombola
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Půlhodinka
s kronikářem
Téma: Lidovýchovný pracovník
Karel Velemínský (1880–1934)

UZÁVĚRKA
příštího vydání zpravodaje

je 25. února

Kdy: čtvrtek 5. 3. 2020 od 18 h

Své příspěvky můžete zasílat
na e-mail: kultura@ledenice.cz

Kde: společenská místnost DPS

Cena inzerce je 3,75 Kč/cm + DPH

2

únor 2020

PAVEL SLÁMA

malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

Nábor nových bojovníků
Oddíl Taekwon-Do Gladiator gym Borovany pořádá nábor nových
členů. Během ledna se oddíl přestěhoval do nové klubovny v budově
bývalé Národní školy v Borovanech (vedle pobočky České spořitelny).
Během měsíce února bude probíhat nábor nových členů a to každý den
od pondělí do čtvrtka od 16.00 do 17.00 hod. Tréninky jsou zaměřeny
především na všestrannou sportovní přípravu a sebeobranu. Děti se
zdokonalují pod vedením několikanásobných mistrů České republiky
jak v Taekwon-Do, tak v Kickboxu a medailistů z Mistrovství Evropy a
světa. Na první trénink stačí kraťasy, tričko, dobrá nálada a chuť učit se
novým dovednostem.
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat hlavního trenéra
Milana Zacha na tel. čísle 773 222 927.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell
typu Maranska
Stáří 15–19 týdnů, cena 169-219 Kč/ks

Prodej: Ledenice – u restaurace Na plácku
10. 3. 2020 – 15.45 h
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Info: Po-Pá 9.00-16.00 h, tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!

otevřeno
PO–ČT 9.00–17.00
PÁ 9.00–15.00
¡ pánské stříhání KAŽDÝ DEN
¡ dárkové poukázky v prodeji
v případě nepřítomnosti v provozovně,
zvoňte na domovní zvonek
objednávky na tel. čísle 607 930 786
Ivana Brůhová,
Náměstí 145, Ledenice

únor 2020
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PRONAJMU BYT
+ kk (60 m ) v Ledenicích,
2

ulice Na Oborách, klidné místo, dlouhodobě

Tel. 601 151 703
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Pobytový zájezd do Chorvatska
Nejen pro seniory!!!

4. 9. – 13. 9. 2020

CHORVATSKO
UMAG (ISTRIE)

DEPANDANCE JADRAN**
U HOTELU ADRIATIC
Pokoje jsou se starším vybavením, ale všechny mají balkony.
Pokoje nemají možnost přistýlky. Cena za osobu 6.890 Kč
Cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7x polopenzi švédský stůl k snídani i k večeři, k večeři neomezené nápoje – víno červené i bílé, pivo,
ovocné šťávy, úklid pokoje 2 x týdně, výměnu ručníků, závěrečný
úklid, autobusovou dopravu, pobytovou taxu, službu delegáta, pojištění proti úpadku CK.
Přihlášky do 30. března u pí Paulové na tel. č. 723 226 657.

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz
geometrické plány a ostatní geodetické práce
e-mail: info@gkl-ledenice.cz § mobil: 602 662 693
Na Zahradách 630, Ledenice
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LASSELSBERGER, s.r.o.,
výrobce dlažby
přijme pro náš závod v Borovanech tyto profese:

¢

Provozní elektrikář

¢

Provozní zámečník

¢

Dělník přípravny hmot

¢

Mistr údržby

Nást
up m
o

ž ný i
hned

Podrobné informace, včetně prohlídky závodu, budou poskytnuty při osobním pohovoru.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu 387 925 370,
nebo přímo na závodě LASSELSBERGER, s.r.o., Tovární 137, Borovany

Ledenický zpravodaj. Vydává městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČ 245 135. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 11x v roce zdarma. Registrační značka MK ČR E 10890. Odpovědný redaktor Jaroslava Křížová. Příspěvky zasílejte na adresu: kultura@ledenice.cz nebo doručte osobně na úřad městyse. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatele a nemusí být totožné
s názory redakce. Předem nevyžádané materiály se nevrací. Anonymy nebudou otištěny. Za všechny příspěvky děkujeme. Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky. Náklad 1010 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 25.2.2020, vyjde 7.3.2020. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

