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Zdarma
Ve čtvrtek 29. ledna byla odbornou firmou
pokácena lípa u kostelní zdi na náměstí v Ledenicích. K pokácení stromu bylo přistoupeno
na základě znaleckého posudku a povolení
Komise životního prostředí a lesního hospodářství při městysu Ledenice. Lípa byla velmi
proschlá a již v loňském roce z ní při poryvu
větru odpadávaly větve.
Jak praví zápis v kronice, byly lípy blíže
k náměstí vysázeny 28.3.1892 na paměť
300. výročí narození J. A. Komenského.

P O Z V Á N K A
na

XIII. veřejné zasedání
Zastupitelstva
městyse Ledenice
ve středu 18. 02. 2009
od 18.00 hod. v zasedací místnosti
radnice v Ledenicích.

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 7. ledna 2009
Rada městyse projednala:
 záměr hlavních investičních akcí na rok
2009 a seznámila se s požadavky jednotlivých osadních výborů.
Rada městyse schválila:
 finanční nabídku firmy AGRICO Třeboň na
zateplení stropu v budově restaurace na
hřišti v Ledenicích ve výši 18.000,- Kč bez
DPH.
 finanční příspěvek na rok 2009 ve výši
15.000,- Kč pro Českou maltézskou pomoc
na dopravu dětí a mládeže s postižením
z Ledenic do speciálních škol a školských
zařízení v Českých Budějovicích.
 bezplatný převod hasičského automobilu
MAZDA E 2200, SPZ: CBK 75-84 z majetku SDH Ohrazeníčko do majetku městyse Ledenice s tím, že vozidlo bude zařazeno
do záchranného integrovaného systému.
Uvedený hasičský automobil bude nadále
bezplatně užívat SDH Ohrazeníčko pro zásahovou jednotku JPO V. a na převod majetku
bude sepsána mezi oběma stranami smlouva
 návrh smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na „Opravu majetku městyse Ledenice
poškozeného živelní událostí“ od zhotovitele Ing. Václava Damaška, Zdiby, na základě písemné smlouvy.
Rada městyse vzala na vědomí:
 poptávku na spolupráci/partnerství z města
Milicz a obce Paszowice v Polsku s městem

nebo obcí v Jihočeském kraji a doporučuje
starostovi zaslat písemnou nabídku na partnerskou spolupráci obci Paszowice.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 21. ledna 2009
Rada městyse projednala:
 podané žádosti o pronájem dvoupokojového bytu č. 61/D v DPS a schválila pronájem
od 1.2.2009 žadatelům Ludmile Hejnové a
Václavu Hejnovi.
 podané žádosti o pronájem jednopokojového bytu č. 60/D v DPS a schválila pronájem
od 1.2.2009 žadatelce Pavlíně Barkociové.
Rada městyse schválila:
 bezplatný pronájem sportovního areálu
v Ohrazeníčku (velké a malé hřiště včetně
běžecké dráhy) na pozemcích městyse Ledenice parc. č. 2251/5, 2251/2 a 2251/1
Sboru dobrovolných hasičů v Ohrazeníčku
od 1.2.2009 do 31.1.2018. Podmínky pronájmu budou upřesněny ve smlouvě.
Rada městyse vzala na vědomí:
 žádost Milana Kadlečka o oplocení soukromého pozemku parc. č. 2850/2 a 2117/16
v k.ú. Ledenice a postupuje žádost k posouzení v komisi výstavby a územního plánování.
 požadavek vedoucího údržby městyse na
zakoupení ocelokolny za účelem uskladnění komunální techniky a pověřuje starostu
zajištěním cenových nabídek.

PODĚKOVÁNÍ
l SDH Ohrazení děkuje všem svým čle-

nům, kteří darovali věcné dary do tomboly
na hasičský ples konaný dne 17.1.2009.
Dále děkuje firmám a živnostníkům:
AGROM Zborov, Autoservis – Jaroslav
Petráš, ALSO – Zdenka Šimková, BETON
– Ing. Josef Hronek, restaurace Na Plácku,
MOSLED – Pavel Šíma, Potraviny – Petr
Kubeš, Cukrárna – Václav Fabián, Drogerie – Jaroslava Žaludová, Koloniál – Jiřina
a Josef Dudovi, Dopler Trhové Sviny.
za výbor SDH Ohrazení Karel Nebáznivý
l Sbor dobrovolných hasičů v Ledenicích
děkuje všem firmám, soukromým podnikatelům a živnostníkům za darované
ceny do tomboly hasičského plesu.

TURNAJ
V DESKOVÝCH HRÁCH
Pořádá přírodovědný oddíl Žraloci Ledenice
Kdy: pátek 20. února 2009
Kde: sokolovna Ledenice
Turnaj SCRABBLE – od 9.30 h.
Turnaj OSADNÍCI Z KATANU – od 11 h.
Zúčastnit se mohou děti i dospělí
Přezůvky a svačinu s sebou.
Přijďte si zahrát, těšíme se na vás, odměny
pro vítěze, ukončení turnajů v cca 14 hod.
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Tříkrálové noviny do každé rodiny
Tříkrálová sbírka proběhla letos druhou sobotu a neděli v lednu. Všichni koledníci i dárci
jsou určitě zvědaví, jak to všechno dopadlo.
A tak jsou tady čerstvé tříkrálové noviny do
každé rodiny!
Letošní koledování bylo obzvlášť napínavé. Když totiž koledníky schvátí nemoc, je
hned o dvě starosti víc, jednak doma, aby děti
byly zdrávy a příliš nefňukaly nad letošní ztrátou královské funkce, jednak pro paní S. Králíkovou, hlavní organizátorku této akce, aby
sehnala náhradníky. Ale vše se povedlo. Je třeba ocenit nasazení všech a hlavně náhradníků,
kteří bez váhání zaskočili a pomohli. U těch,
kterým letos koledování pro nemoc uteklo, jistě zesílilo odhodlání k aktivní účasti na sbírce
pro příští rok. Chodilo tedy opět 16 skupinek
králů jako minulý rok v sobotu a v neděli.
I letos se na začátku akce všichni účastníci
po oba dva dny setkali ve farním sále na faře,
aby se převlékli do „královského roucha“.
Správce farnosti jáhen Pavel Poláček jim znovu krátce připomněl, co znamenají písmena,
která píšou na dveře domů a bytů, jaké nesou
dary a čí jsou vyslanci. A pak už dostali požehnání – mohli ho tedy i rozdávat dál – a vyrazili
na cestu. Postupně se pak vraceli, když pečlivě
obešli všechny svoje přidělené „štace“. Kdo je
buď v sobotu, nebo v neděli potkal, může dosvědčit, že dětem nechyběla dobrá nálada.
Přestože mrzlo, jim na rtech písnička nezamrzla. Nezpívali jen při předávání požehnání
v domech, ale zanotovali i další koledy do
kroku po cestě. Po návratu si děti nestěžovaly,
že by byly unavené. O jejich pohoštění se postarala skupina starších žen, které se pravidelně setkávají na faře i přes rok. A také je při
návratu pěkně přivítaly a děti dostaly na památku karabinku na pásek. Aby babičky neschovaly pro nejmenší vánoční cukroví a
nepostavily před zkřehlé koledníky hrnek

sladkého teplého čaje! Spokojenost byla tedy
na všech stranách. Setkání s dětmi pro starší je
vždy radostí, jsou to přece naše sluníčka.
Letos se vybralo opravdu rekordně! Všem
dárcům patří upřímné poděkování, je dobře
vědět, že občané z Ledenic, Zalin, Ohrazení a
Ohrazeníčka i ze Zborova nejsou lhostejní
k nouzi druhých. Je dobré to vědět a je to dobré
znamení i pro budoucnost, protože naše děti
jsou u toho, a tady je naděje, že ani jim nebude
lhostejné, co se bude dít kolem nich.
V Ledenicích
dosáhla sbírka částky
36.907,-Kč
v Zalinách
2.750,-Kč
v Ohrazeníčku a Ohrazení
8.073,-Kč
ve Zborově
3.852,-Kč
tedy celkově
51.582,-Kč

Požehnání koledníkům jáhnem Pavlem Poláčkem
Richard
Kubín

Josef a Anička Kubínovi,
Antonín Šrajer

Vladimíra
Matušková

Marcela Matušková, Kateřina a Petr Pelikánovi

Veronika
Míková

Kryštof a Tadeáš Míkovi, Barbora a Petruška Plojharovy

Kateřina
Nováčková

Iveta Holomelová, Veronika
Panušová, Karolina Švarcová

Vladimíra
Šebestová

Radek Šebesta, Filip Koudelka, Matěj Šesták

Eva
Šrajerová

Pavel Vazda, Petr a Václav
Šrajerovi, Lucie Titzová, Veronika a Karolina Horáčkovy

Pavlína
Uhlířová

Magdalena a Štěpánka Dastichovy, Veronika a Vendula
Sporerovy, Žaneta Kadlečková

Králové

Jana
Votrubová

Michaela Votrubová, Karolina
Dudová, Veronika Jiráčková

Jana
Hajná

Jakub Hajný, Marek Volf,
Tomáš Gabriška

ZALINY

Karla
Herdová

Michal a Lukáš Mrkvovi,
Elena a Karolina Herdovy

Adéla
Chadimová

Jakub a Ondřej Bodžárovi,
Tomáš Tachecí

Miroslava
Budská

Kateřina Fixová, Veronika
Hanušová, Iveta Holomelová

Jana
Králíková

Nikola Dosoudilová, Veronika Vacková, Ivana Králíková

Jména všech letošních králů máme opět
k dispozici a také vám je rádi prozradíme.
Kdo zas bude číst pozorně, zjistí, že naše
poděkování za koledování patří někomu dvojnásob, protože byli i takoví, co obětavě přišli
ještě v neděli, aby nezklamali čekání obyvatel
na vzácnou návštěvu, která přinášela do domovů požehnání.
Urozeným rodem se pyšní všichni v tabulce účastníků této akce:
Vedoucí
LEDENICE

Stanislav
Bláha

Hana Květoňová, Veronika
Vacková, Nikola Dosoudilová, Ivana Králíková

OHRAZENÍČKO, OHRAZENÍ
Petr
Hronek

Tereza a Vojtěch Hronkovi,
Jan Ouroda

ZBOROV
Jaroslav
Tůma

Vendula a Barbora Kadlecovy, Aneta Vazačová

Tříkrálová sbírka je tedy letos za námi, ale
věříme, že v roce příštím se bude v Ledenicích
organizovat zase a s chutí všech.
manželé Poláčkovi

Koledníci, které jste mohli potkat v neděli 11.1.2009

Rada městyse na svém zasedání dne 21.
ledna schválila rozdělení výnosu z dobrovolné
charitativní Tříkrálové sbírky uskutečněné na
území městyse Ledenice ve výši 51.582,- Kč
takto:
40 % výnosu zůstává Charitě ČR
60 % výnosu bude rozděleno:
1. Občanské sdružení Borůvka Borovany,
které poskytuje dlouhodobou a všestrannou pomoc dětem a mládeži případně i dospělým osobám s postižením
2. Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice,
který poskytuje paliativní lékařskou péči
3. Kněžský domov v Č. Budějovicích – Suché Vrbné určený pro starší a nemocné
kněze, kteří již nemohou vykonávat kněžskou činnost samostatně.
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30. ledna jsme se rozloučili s významnou
osobností ledenické truhlářské historie
panem Jaroslavem Sýkorou

První pololetí
školního roku
2008 – 2009
Statistika výsledků hodnocení prospěchu a
chování žáků ZŠ Ledenice za 1. pololetí
školního roku:
Celkový počet
Počet na I. stupni
Počet na II. stupni
Počet ročníků
Počet tříd
Počet učitelů
Asistenti pedagoga
Vyznamenání
Z toho samé jedničky
Dostateční
Nedostateční
Pochvaly
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Snížený stupeň z chování

200
109
91
9
10
14
1
107
63
32
8
41
0
2
0
1

žáků
žáků
žák

žáků
žáci
žáci
žáků
žák
žáků
žáci
žák

Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ proběhl 23. a 24. ledna 2009. K zápisu se dostavilo 22 dětí a rodiče 3 z nich žádají
o odklad školní docházky. Do první třídy
tedy v září nastoupí pravděpodobně 19 dětí.
Mgr. Josef Cukr
ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

KRONIKA ŽIVOTA
V měsíci únoru oslaví své jubileum:
70 let
Jaroslav Klein z Ledenic
75 let
Danuše Šauerová z Ledenic
85 let
Marie Jiskrová z Ledenic
87 let
Marie Tůmová z Ledenic
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Jaroslavem Sýkorou,

zemřel dne 23. ledna 2009
ve věku 87 let.

Jaroslav Sýkora se
narodil v roce 1921 a
prakticky celý svůj
život se pohyboval
v prostředí ledenického truhlářství. Řemeslu se vyučil u svého
otce Jana Sýkory,
truhláře tradiční vídeňské školy, který
na počátku dvacátéSnímek z roku 1981
ho století do Ledenic
vnesl technologii dýhování. Druhou světovou
válku prožil v Německu. Po válce pracoval
u svého bratra a na počátku padesátých let minulého století vstoupil jako většina ledenických
truhlářů do Výrobního družstva Ledenický nábytek, kde pracoval ve funkci vedoucího výroby a v roce 1969 byl zvolen jeho předsedou.
Tuto funkci vykonával do odchodu do důchodu v roce 1983.
Ve vedoucích pozicích v družstvu vždy
prosazoval moderní výrobní postupy, byl spolutvůrcem výstavby továrny na nábytek a za-

sadil se o výstavbu truhlářského učiliště. V pozici předsedy družstva navázal kontakty s firmou IKEA a jejím prostřednictvím výrobky
ledenických truhlářů odcházely převážně na
„západní trhy“.
Pro budoucí generace zanechal rozsáhlou
sbírku více než 100 ks historických truhlářských nástrojů a unikátní písemné zpracování
historie ledenického truhlářství od jeho počátků do konce devadesátých let minulého století. Součástí této práce je množství dobových
materiálů – katalogy, odborné časopisy, knihy, smlouvy, atd. Zhotovil také výstavní panely, které názorně dokumentují vývoj truhlářství
včetně vzorků různých materiálů. Část této
práce pana Sýkory je dokumentována na internetových stránkách Ledenic formou virtuálního muzea.
Odkaz Mistra truhláře Sýkory vyzývá k
pokračování a doufejme, že se v budoucnu podaří v Ledenicích realizovat stálou truhlářskou
muzejní expozici, nejen z materiálů, které Jaroslav Sýkora shromáždil, zpracoval a předal
Úřadu městyse Ledenice.

Plesová sezóna 2009 pokračuje
Ó 6. 2. pátek

FARNÍ PLES
sál U Králů
začátek 19 hod.
hraje: S.A.M.
vstupné: 80,- Kč
bohatá tombola
Ó 14. 2. sobota

MAŠKARNÍ PLES
Vlastenecko-dobročinná obec
baráčnická VITORAZ
sokolovna
začátek 20 hod.
hraje S.A.M.
vstupné masky 40,- Kč , ostatní 80,- Kč
bohatá tombola

Ó 7. 3. sobota

SPORTOVNÍ PLES
– TJ Slavoj a TJ Sokol
sokolovna
začátek 20 hod.,
hraje VARIANT
vstupné 100,- Kč
bohatá tombola,
soutěže se sportovní tématikou

u PLESY V OSADÁCH
Ó 21. 2. sobota

HASIČSKÝ – Maškarní ples
– SDH Ohrazeníčko
kulturní sál Zborov
začátek 20 hod.
hraje Česká pohoda
vstupné masky 40,- Kč, ostatní 80,- Kč
bohatá tombola
Ó 28. 2. sobota

Živnostenský ples Zaliny
kulturní zařízení Zaliny
začátek 20 hod.
hraje MONIKA
vstupné 100,- Kč
bohatá tombola
Ó 14. 3.sobota

1. BÁL
ZBOROVSKÉ BUMBÁLKY
kulturní sál Zborov
začátek 20 hod.
hraje Johny Band Písek
vstupné 60,- Kč
bohatá tombola,
barmanské show a půlnoční překvapení
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ODPADOVÝ SLOUPEK aneb Co o odpadech možná nevíte
Díl 1. Trocha odpadových čísel a vzdáleností
§ Každý z nás vyprodukuje za rok průměrně 230 kg odpadů. Pro lepší představu – po-

§
§

§

kud bychom odpady, vyprodukované za jeden rok obyvateli ČR, naložili na nákladní
vlak, dosáhnul by délky 1.954 km, což představuje vzdálenost ze západní hranice Ukrajiny, přes celé Slovensko, celou ČR a Německo až do Paříže.
Ročně vytřídí každý Jihočech v průměru 29,4 kg odpadu, který je dále zužitkován a zpracován na nové výrobky, což představuje téměř 13 % všeho domovního odpadu!
Množství vytříděného odpadu v Jihočeských obcích vzrostlo mezi roky 2004 a 2007
o 56%!! Pokud použijeme opět příměr s naloženým nákladním vlakem, tak vlak naložený tříděným odpadem by byl v roce 2004 dlouhý necelých 34 km, ale v roce 2007 by už
dosáhl délky 57 km !!!
Doba použití některých věcí před vyhozením je jen několik minut. Doba rozkladu odpadů může být i několik tisíc let (sklo, polystyren – nikdy, kelímek od jogurtu 50 až 80 let,
taška z igelitu 20 až 30 let, filtr od cigarety 10 až 20 let, list papíru 2 až 5 měsíců, ohryzek
hrušky 7 až 20 dní).

Kapitola o kouření naší mládeže
Tak nazval před sto lety své pojednání
o tomto zlozvyku řídící učitel ledenické obecné
školy Jakub Bláha. Jasně se v něm ukazuje, že
kouření u mladých lidí není jen fenoménem
dnešní doby. Co si učitel Bláha o kouření myslel, jak se domníval, že by se jeho dalšímu rozšiřování dalo zabránit a jak bylo na tento
nešvar všeobecně nahlíženo na počátku minulého století dokumentuje doslovný přepis Bláhovy statě (datována 27. prosince 1905):
„Četné hlasy ozývají se v pedagogických
listech proti stále nepřekonatelnému zlozvyku, jímž jest kouření tabáku, v němž mládež
naše spatřuje kus heroismu. S podivem jest, že
až posud přes ustavičné stesky, jež ozývají se
v této příčině z kruhů učitelských i lékařských,
nebylo nikde jinde po odpomoci voláno. Zdravověda učí, že nadužívání tabáku jest i nejzdravějším lidem škodlivé a že způsobuje četné
choroby nervové. Lid obecný nevšímá si varovných hlasů lékařských, neboť považuje
kouření za nevinný požitek a spatřuje v něm
akt mužnosti. A mládež slepě jde za příkladem
dospělých a neodvratně postupuje na dráze
zkázyplného kouření a jeví mocnou snahu
zdokonaliti se v této manii tak důkladně, až
upadá v duševní strnulost, tělesné chřadnutí a
odumírání. Kouření náruživé, jakož i předčasné není ničím jiným než sebevraždou.
Jest dokázané, že kouření silného tabáku,
zvláště na lačný žaludek působí nanejvýše
škodlivě, neboť přivádí vážné nepravidelnosti
v soustavě nervové. Vyvinující se nikotin dráždí mozek a míchu a ztrátu vědomí. Dalšími následky přílišného kouření jsou: nepravidelný
tlukot srdce, zvýšení psychické dráždivosti a

hypochondrická nálada mysli. Každý snad dozná, že tyto zhoubné následky kouření musí na
mládež působiti přímo vražedně. Proto radí lékaři, aby před 18. rokem kouření mládeže přísně zakázáno bylo.
V různých státech jest kouření tabáku zákonem mládeži zakázáno. Pro stát New York
ustanovuje trestní zákon, že žádné dítě, jež nepřekročilo 16. rok věku svého nesmí kouřiti.
Prohřešení se proti tomuto ustanovení pokládá
se za přestupek. Jen u nás stále postrádáme podobného zákazu, ač jest zajisté na čase, by vydáno bylo nějaké nařízení neb uzákoněné
o příčině té, neboť armáda nejmladších kuřáků
den ode dne se množí.
U nás, bohužel, až posud učiněno bylo velmi málo v příčině této, v zákonodárství nic, a
v kruzích lékařských i literárních zůstává vše
jenom při starých stescích na papíře. Zde jedině učitelstvo slovem, zřídka příkladem, pokouší se o nápravu.
Čítanky pro školy obecné a měšťanské, jakož i čítanky pro školy střední, odborné a pokračovací měly by obsahovati články, vztahující
se na thema o kouření a jeho škodlivosti. Neboť vzbudí-li se v mládeži záhy, již ve škole,
jasné představy o škodlivosti kouření vůbec a
předčasného zvlášť, buďme jisti, že ne-li všichni neb většina zajisté někteří varovných slov
uposlechnou a jich pamětlivi budou. Že počátkům má se odpírati, to platí i zde.
Nemírnost a předčasnost kouření tabáku
jest vpravdě smutným zjevem naší doby. A že
tento zjev mnoho neblahých následků má na
zdravotní stav lidstva, to vysvítá z toho, že hygienici konstatují rok od roku jednak větší po-

čet onemocnění nervových, jednak chorob tuberkulosních. A nemoci ty berou začasté
původ svůj z kouření tabáku. Z neměrného
kouření vznikají též všelijaké moderní nemoci
jako: neurasthenie, hysterie, hypochondrie aj.
Bylo by zajímavé zvěděti různé statistické
údaje z oboru tohoto. Snad zjistilo by se, že i
v nejvzdělanějším státě jest méně nekuřáků,
než analfabetů. Jaké ohromné množství tabáku
se do roka vykouří, to nad jiné patrněji vysvítá
z údajů jistého Američana, jenž vypočítal, že
tabák, jehož se ročně vykouří, kdyby se v provaz stočil, byl by tak dlouhý, že by neméně
než 30krát okolo zeměkoule otočiti se mohl.
Zajímavý to výpočet, ale neutěšený!
Nutná je tudíž reforma ve příčině všeobecné vášně kuřácké, která i provedena býti musí,
nemá-li netoliko jednotlivý národ, nýbrž i celé
pokolení lidské kráčeti všeobecnému oslavení
tělesnému duševnímu vstříc a tak klesnouti
v předčasný hrob. Zvláště však dlužno přihlížeti k mládeži a působiti k tomu, by tato nebyla
otravována nikotinem, amonatými uhličitany,
škodlivými barvivy a jedovatými aromatickými látkami, jež tabák – tato narkotická rostlina
– obsahuje.
Když všichni příslušní činitelé, jak zákonodárství a literatura, tak i kruhy lékařské a
učitelské působiti budou k zamezení předčasného kouření mládeže, možno očekávati obrat
k lepšímu a tudíž i žádoucí nápravy.“
S použitím fondu Národní škola Ledenice
uloženém ve Státním okresním archivu České
Budějovice připravil Bc. Jiří Cukr, kronikář
městyse Ledenice
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Trenér české softballové reprezentace mužů
MIKE STAPLETON týden trénoval ledenické Žraloky
V týdnu mezi 4. až 11. lednem 2009 se ujal
trénování všech družstev ledenických softballistů australský trenér MIKE STAPLETON.
Pro ty, kdo o softballu nemají přehled, pár
údajů z jeho profesního života.
Mike Stapleton – původem Australan, dříve hráč, nyní trenér softballu na Novém Zélandu (dále jen NZ), kam z Austrálie přesídlil
natrvalo, v současné době hlavní trenér italského Legriana. Kromě těchto hlavních aktivit
je ještě trenérem české národní reprezentace
mužů. V Čechách však nepobývá stále, ale
pouze sem několikrát ročně přijíždí na soustředění. Právě při jednom takovém pobytu,
věnoval týden ledenickým Žralokům.
Pro Žraloky to byla velká událost a tak
jsem Mikea (jak mu všichni říkali) požádala
o rozhovor.
Čím jste chtěl být jako mladý muž?
Profesionálním ragbistou.
Jak jste se stal hráčem a trenérem softballu?
Přispěla k tomu náhoda. Rugby jsem hrál
do 21 let. V roce 1968 mi přátelé z týmu nabídli, abych s nimi odehrál sezónu na NZ. To
jsem velmi rád přijal, protože zde se hraje nejlepší rugby na celém světě. Softball jsme hráli
jako doprovodný sport. V té době jsem zjistil,
že profesionální hráč rugby ze mě nikdy nebude a tak jsem se začal věnovat softballu. Po nějaké době jsem přešel z hráče na post trenéra.
Do jaké úrovně jste se propracoval se svými
týmy?
Na NZ jsem trénoval týmy první ligy (franchisingový systém, jako např. NHL). Byl jsem
i asistentem trenéra národního týmu juniorů.
Největším úspěchem byl rok 1995, kdy tým
juniorů NZ obsadil první místo na mistrovství
světa. 8 hráčů bylo z mého klubu (Marists).
Je srovnatelná úroveň českých hráčů s novozélandskými?
Přestože historie softballu na NZ se píše již
75 let a v Čechách jen 35 let, přestože je na NZ
softball mnohem známější a rozšířenější než
v Čechách, přestože je na NZ několikanásob-

ně víc registrovaných hráčů, výsledky jsou již
srovnatelné. Na posledních dvou MS se NZ
umístil na prvním nebo druhém místě a ČR na
místě šestém.
Vy jste u Žraloků působil již před třemi lety.
Můžete popsat vývoj klubu očima profesionála?
Jednoduše řečeno, jsou Žraloci jak vystřelená raketa. Obrovský posun je vidět jak na
hráčích, jejich technice, dovednostech trenérů, výsledcích v soutěžích, ale především ve
vybudovaném zázemí. Ani ve státech, kde
softball má velkou tradici není běžné, aby měl
tým takové zázemí, jaké mají právě Žraloci.
Obdivuhodná je podpora a zájem rodičů, spolupráce s místní radnicí a nekončící práce vedoucích týmu.
Procestoval a působil jste již v mnoha zemích. Kde se vám pracovalo nejlépe.
Ať už jsem pracoval na NZ, v Argentině, Itálii nebo Čechách, musím říci, že hráči softballu
jsou si ve všech zemích v mnohém podobní, i
když pocházejí z různých sociálních sfér. Ale
pracovat v Čechách je mi vždy velkou ctí.
Čeští sportovci jsou disciplinovaní a stále se
chtějí učit a zdokonalovat. Na druhou stranu
jim velmi často chybí sebedůvěra. Tohle téma
jsme zrovna probírali na včerejším tréninku.
Jak se dá Vaše práce skloubit s rodinným životem?
No to se právě nedá. Nikdy jsem se neoženil.
A jak se Vám líbí v Ledenicích?
Musím říci, že můj první pobyt zde před
třemi lety, byl opravdu úžasný, hlavně proto,
že byl v létě. Po dvaceti letech, co se honím za
sluníčkem, mi ta vaše zima opravdu nedělá
dobře. Ale teď vážně, jsem moc rád, že jsem
mohl do Ledenic zase zavítat, jsou tu skvělí,
milí a otevření lidé. Děti z oddílu se snaží spolupracovat jak to jde, dokonce padají i jazykové bariéry. Doufám, že se sem k vám ještě
vrátím.
Děkuji Vám za rozhovor

J.K.

PODĚKOVÁNÍ
Městys Ledenice a Tělocvičná jednota SOKOL Ledenice děkují všem sponzorům za
dary věnované do tomboly X. REPREZENTAČNÍHO PLESU.
Sponzoři plesu:
1. JVS České Budějovice; AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.; AREX a.s. České
Budějovice; AUTODOPRAVA Radek
Candra; AUTOSERVIS Jaroslav Petráš,
Ledenice; AUTOŠKOLA Jan Votruba,
Ledenice; BERTEX Bc. Jan Kopal, Ledenice; BETON HRONEK Ing. Josef Hronek, Ohrazeníčko; Cukrárna SPORT
Václav Fabián, Ledenice; ČALOUNICTVÍ Ludmila Votýpková, Ledenice; ČMS
Hubert Ledenice; E.ON České Budějovice; EGE spol. s r.o. Č.Budějovice; EGO
SOFT – Mgr.Zdeněk Chalupský Ledenice;
EKO – EKO České Budějovice; EKONOM –SYSTEM Ing. Luděk Fyrbach Ledenice; ELEKTROINSTALACE Jaroslav
Klečka, Zaliny; ELEKTROREVIZE Jan
Crkva, Ledenice; EPIGON A Ing.Václav
Tůma, Ledenice; FISH MARKET a.s.,
Třeboň; Geodetická kancelář manželé
KADLEČKOVI, Ledenice; HRAČKY –
DROGERIE Bc. Jaroslava Žaludová, Ledenice; Instalatérství Vladimír Veith, Štěpánovice; Jana Pelikánová Ledenice;
JEDNOTA SD České Budějovice; Kadeřnický salón FREEDOM Jitka Svobodová;
Kadeřnictví Pohoda Ledenice; KAFÁRNA ANNA Jaroslav Tachecí, Ledenice;
Kancelářské potřeby Petr Vítovec, Č. Budějovice; KERAMIKA Ing. Svatoslav Kodytek, Ledenice; Koloniál U Dudů,
Ledenice; KRÉDO Dagmar Babánková,
Křenovice; LB MINERALS s.r.o. Borovany; Lékárna Lannova tř. Č.Budějovice;
MALÍŘSTVÍ Pavel Sláma, Libín; MARIUS PEDERSEN; Městská policie Třeboň;
MO ČRS Ledenice; MOSLED Pavel Šíma
České Budějovice; MP JET Ledenice;
MUDr. Josef Kroulík, Ledenice; Myslivecké sdružení Třezalka; Obkladačské práce Jan ČÍŽEK, Ohrazení; PNEUSERVIS
Milan Petráš Ledenice; Pokrývačství Oldřich Pařík, Třeboň; POTRAVINY Petr
Kubeš, Ledenice; Prodej vysavačů Rainbow (tel.č. 602 462 540) Josef KRAUSKOPF, Ledenice; Simona Pelikánová fyzioterapeutka, Ledenice; SKLENÁŘSTVÍ Marie Kolářová, Ledenice; Sportcentrum Mrkáček Lišov; SPV truhlářské,
Ledenice; STAVITELSTVÍ Matourek
Rudolfov; ŠBV STŘECHA Viršík – Beneš, Lišov; TEXTIL Eva Staňková, Ledenice; Tiskárna JAVA, Třeboň; TRUHLÁŘSTVÍ Václav FENCL, Ledenice;
AUTODOPRAVA Petr MANDA, Ledenice; UM AUTOSERVIS, M. Uhlíř, Č. Budějovice; VANDA SERVIS Borek; VD
Ledenický nábytek, VIALIT Soběslav; VK
– úklid Václav Voharčík, Zborov; Zednické práce David Borovka, Ledenice; Zednické práce Pavel Jindra, Ledenice; ZO
Českého včelařského svazu Ledenice;
Zvánovec a.s. České Budějovice.
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Mateřské centrum Ledňáček
Milé mámy a tátové,
Mateřské centrum Ledňáček zahájí letos už
pátý rok své činnosti. Za tu dobu se nám podařilo díky finanční podpoře městyse Ledenice a
vstřícnosti pane Lederera (majitele hospody
Na Plácku) obydlet prostory, ve kterých se
schází a hrají si rodiče s dětmi, ale využívají je
i dospělí při večerní keramice či výuce jazyků.
V jedné místnosti dokonce nabízíme rodičům
možnost pracovat na počítači připojeném k internetu, zatímco jejich děti si hrají s ostatními
v sousední herně. Sestavili jsme pravidelný
program a několikrát ročně organizujeme i
jednorázové akce (masopust, pálení čarodějnic, keramika pro děti apod.).
Za podpory Úřadu práce v Českých Budějovicích u nás vzniklo pracovní místo a naše
zaměstnankyně, paní Milena Fixová, se o naše
MC nejen úžasně stará, ale navíc se stala oblíbenou tetou na hraní snad všech dětí, které
k nám kdy zavítaly.
Ale Ledňáček nerad setrvává jen v zajetých
kolejích, a tak se pídíme po tom, co bychom
ještě mohli nabídnout rodičům s malými dětmi
v Ledenicích a blízkém okolí. Proto se obracíme právě na vás, mámy a tátové, abyste nám
navrhli, jaké další aktivity Ledňáčku byste
uvítali (např. tvořivé kurzy, pomoc při shánění
zaměstnání, kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti, přednášky, besedy...), či co byste u nás
vy sami rádi realizovali.
Vaše návrhy bychom uveřejnili (anonymně)
na našich webových stránkách www.mclednacek.cz, případně i v Ledenickém zpravodaji, a
nechali pro ně hlasovat. Nejžádanější aktivity
bychom se pokusili uskutečnit.
Své tipy prosím posílejte buď na email:
mclednacek@seznam.cz či formou SMS na
tel. 728 889 616.
Dále upozorňujeme na nově otevírané

KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY

§ pro rodiče na MD a RD s hlídáním dětí

březen – červen, cena 1360,- Kč
(17 lekcí à 80,- Kč)
lektorka A. Chadimová
§ pro ostatní zájemce
březen – červen, cena 2040,- Kč
(17 lekcí à 120,- Kč)
lektorka E. Dupkaničová
Účastníci budou rozděleni do skupinek dle
úrovně znalostí.
Bližší informace obdržíte na výše uvedeném
telefonu či mailu MC, setkání účastníků proběhne 23.2. v 19 hod v MC Ledňáček.
Za MC Ledňáček Adéla Chadimová

Program MC Ledňáček
na únor 2009
Ó Čtvrtek 5. 2.
od 10.00 do 12.00

Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 9. 2.
od 16.30 do 18.30

Nácvik písniček a říkadel na masopust
Zveme všechny, kdo se chtějí zapojit do
našeho masopustního průvodu.
Ó Čtvrtek 12. 2.
od 10.00 do 12.00

Výtvarné či didaktické hrátky
Ó Pondělí 16. 2.
od 16.30 do 18.30

Nácvik písniček a říkadel na masopust
Zveme všechny, kdo se chtějí zapojit do
našeho masopustního průvodu.
Ó Čtvrtek 19. 2.
od 10.00 do 12.00

Výroba masek na masopust
Ó Neděle 22. 2. 2009

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ
PRŮVOD A MAŠKARNÍ BÁL
Začátek průvodu s krátkým pásmem písniček a říkadel je v 15.30 před DPS v Ledenicích, poté se průvod přesune na náměstí
u školy, kde opět vystoupí v 16.00. Maškarní bál s tanci a soutěžemi pro děti začne
v 16.30 v ledenické hasičárně. Všechny srdečně zveme! Vstupné dobrovolné.
Ó Pondělí 23. 2.
od 16.30 do 18.30

Malování špunty
S korkovými špunty a trochou pomoci od
mámy dokáží namalovat obrázek i ti nejmenší malíři.
Ó Čtvrtek 26. 2.
od 10.00 do 12.00

Výtvarné či didaktické hrátky
Do MC je vstup zdarma, příspěvek na činnost
je dobrovolný. Program i herna jsou přizpůsobeny dětem od 0 do 6 let. Během otevírací
doby je k dispozici počítač s připojením k internetu (použití za dobrovolný příspěvek).

Klub Žraloci Ledenice a DDM České Budějovice
pořádají JEDNODENNÍ ZÁJEZD o jarních prázdninách

LYŽOVÁNÍ NA ZADOVĚ pro děti, mládež i rodiče
možnost sjezdovek i běžek
STŘEDA 18. ÚNORA
Odjezd: 7.00 hod. z Ledenic 7.30 hod. z Českých Budějovic, příjezd: cca 18.00
Cena: doprava 150 Kč/os.
Permanentka pro sjezd. lyžaře: děti (6-12 let): 330 Kč/os. (možná skup. sleva), dospělí: 470 Kč/os.
Přihlášky přijímáme do 15. 2. 2009
Podrobné informace (+ přihlášky) o sjezdovém a běžeckém lyžování:
H. Korčáková (724 094 869; korcak@ddmcb.cz)

únor 2009

POZVÁNKA DO ZBOROVA
¢ DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 22. 2. 2009
začátek ve 14 hod.
sál kulturního zařízení ve Zborově
¢ BESÍDKA KE DNI MDŽ
neděle 8. 3. 2009
začátek ve 14 hod.
sál kulturního zařízení ve Zborově

Místní knihovna v Ledenicích
nabízí svým čtenářům
literární novinky
Beletrie pro dospělé:
Eva Kantůrková:
Most přes dlouhou řeku
J.D. Robb:
Smrtící extáze
Smrtící věrnost
Smrtící spiknutí
Zdenka Hamerová: Nářek ze tmy
P.D. James:
Vraždy v nakladatelství
Devátá + Plzák:
Soužití k zabití
Miroslav Plzák:
Srdce zmámené láskou
Jude Deveraux:
Ledové dvojče
Patrik Lynch:
Pojistka
Ruth Rendell:
Všechno je jinak
Jožo Nižnánsky:
Lásky Žofie Bosniakové
Karel Štorkán:
Chalupářský guláš s krví
Jana Moravcová:
Smrt nenosí brýle

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V TRHOVÝCH SVINECH
34. KONCERTNÍ SEZÓNA 2008 – 2009
251. hudební večer

PUELLA
TRIO
Terezie Fialová – klavír
Eva Karová – housle,
Markéta Vrbková – violoncello

středa 11. února 2009
v 19.00 hodin
Kulturní dům Trhové Sviny
Odjezd autobusů:
Ledenice 18.15 – Borovany 18.30
Kaplice 18.00 – Nové Hrady,
Horní Stropnice – dle domluvy
Vstupné:
dospělí 100 Kč,
mládež, důchodci 50 Kč, děti zdarma

únor 2009
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MANDA
LEDENICE
PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ, DRTÍ, KAČÍRKŮ

UHELNÉ SKLADY LEDENICE NABÍZEJÍ:
l

uhlí ořech 2 do automatických kotlů

l

kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví
Bílina zaplachtovanými kamiony

l

celoroční prodej dřevěných briket
brikety pytlované
hnědé uhlí
černé uhlí
brikety

l
l
l
l

Rozvoz uhlí zdarma při množství 15 q!
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍM PÁSEM!

tel.: 387 995 427, 607 100 980
PRACOVNÍ DOBA:
pondělí – pátek 7.00 – 16.00 hod.
sobota 7.00 – 12.00 hod.
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POZVÁNKA

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

na

Zimní turnaj
ve stolním tenise
ZALINY
sobota 7. února 2009
kulturní zařízení Zaliny
přihlášky od 9 do 10 hod. na místě
startovné 50,- Kč
bližší informace na tel. č.: 605 770 566

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!

únor 2009

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

PRACOVNÍ DOBA
Po
Út
St
t
Pá
So

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.
dle objednání

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

OD ÚNORA NOVÁ SLUŽBA

PEDIKÚRA – MANIKÚRA

w w w . l e d e n i c e . c z

Kompletní servis
na trhu s nemovitostmi
REALITY ZA REÁLNÉ CENY
Přenechte nám starosti s prodejem své
nemovitosti.
Odhad nemovitosti zdarma.
Tel.: 774 721 319, 387 718 383
E-mail: balrea@seznam.cz
www.balrea.cz
Žižkova třída 12, 1. patro, č. dv. 129
370 00 České Budějovice

Montáž, servis a nastavení
antén, satelitů a set-top-boxů
Josef NOVÁČEK
5. května 323, 373 11 Ledenice
Telefon: 603 244 013
e-mail: j.novacek@volny.cz

REKONDIČNÍ
MASÁŽE
Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínská 386, Ledenice

V AKUTNÍCH PŘÍPADECH A PO DOHODĚ
MOŽNOST MASÁŽE I U VÁS DOMA!
Informace a objednávky: mob. 606 742 040

Ledenický zpravodaj vydává městys Ledenice jako měsíčník. Povolení k tisku OkÚ pod evid. číslem MK ČR
E 10890, identifikační číslo vydavatele 245135. Přináší informace všem občanům městyse Ledenice, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny, Zborov. Děkujeme všem dopisovatelům za příspěvky a informace, shromažďované na ÚM Ledenice v úředních hodinách a v Místní knihovně. Odpovědný redaktor: Jaroslava Křížová.
Náklad 950 ks. Tištěno na recyklovaném papíru. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

