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Zdarma

Vážení občané,
dovolte mi krátké vyjádření k situaci ohledně koronaviru. Nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, a kterou jsme ještě nedávno vnímali pouze díky zprávám z médií v souvislosti s jejím šířením v Číně, zasáhla plnou silou i evropský kontinent včetně naší země. Stále ještě nakažených touto nemocí každým dnem
přibývá. Proto prosím, respektujme opatření a doporučení dané
naší vládou, jakkoliv jsou tvrdá a komplikují nám život. Současná
situace je přesně taková, kdy je potřeba nařízení autorit respektovat bez ohledu na to, jestli s nimi souhlasíme či nikoliv. Buďte
k sobě ohleduplní. Vztahuje-li se na někoho karanténní opatření a
není-li respektováno, jedná se o bezohlednost a zbytečný hazard
se zdravím nás všech. Na obcházení opatření s tím že: „Já to určitě nemám“ a podobně, teď není prostě a jednoduše vhodná doba.
Na druhou stranu mne naši občané velmi mile překvapili. Jakmile se napříč Českou republikou začalo se šitím roušek, okamžitě se připojily i Ledenice. Velká skupina organizovaných šiček
roušek se vytvořila v rodinném centru Ledňáček Ledenice a kolem
sdružení Ledenické matky. Díky nim si mohli potřební vyzvednout
roušky v ledenických obchodech a v dalších dnech jich ušili tolik,
že obec mohla podělit všechny občany nad 70 let. K distribuci
jsme je připravili na radnici a o roznášku se přihlásili jak ledeničtí dobrovolní hasiči, tak i hasiči ze všech osad. Šičky roušek a hasiči však nejsou jedinými dobrovolníky, kteří chtějí pomoct. Po
vyhlášení karantény v ČR volalo na radnici hned několik dalších
dobrovolníků, kteří nabízeli svou pomoc. Kontakty máme stále
k dispozici, nebojte si o pomoc říct (tel. č. 357 995 357). O spoustě
dalších dobrovolníků, kteří ušili roušky a podělili se o ně se sousedy, nebo je odnesli do obchodu, či někomu přinesli nákup, anebo pomáhají i mimo Ledenice, ani nevíme. Obrovské díky Vám
všem!
Milí spoluobčané, jsme v situaci, kterou většina z nás ještě nikdy nezažila. V situaci, která je velmi vážná. Riziko nákazy nemocí COVID-19 snížíme dodržováním nařízení, hygienických návyků, ohleduplností a respektem k ostatním. Chovejme se v této době
tak, abychom za čas, až epidemie odezní, vzpomínali na to, jak
nás sice všechna opatření na čas omezila, ale v naší obci nám životy virus příliš nezkomplikoval.
Na stránkách www.ledenice.cz je přidána záložka koronavirus, ve které najdete všechny potřebné informace k pandemii
COVID-19.
S přáním pevného zdraví všem
Jiří Beneda, starosta městyse
Poznámka redakce:
po roznášce roušek seniorům v úterý 24. března volalo do redakce
Ledenického zpravodaje několik občanů s žádostí o zveřejnění
poděkování jak dobrovolníkům, hasičům, radnici…
Byly to milé hovory a s radostí posíláme poděkování všem, kterým zaslouženě patří.

Více informací
na str. 4

ZÁPIS DO ZŠ 2020 (1.–30. 4. 2020)
obecné informace
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů
k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro
školní rok 2020/2021
¡ zápis do ZŠ Ledenice proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve
škole,
¡ dotazník a žádost lze doručit do školy několika způsoby:
1) poštou nebo prostě vložit do schránky školy na budově
Náměstí 88, Ledenice
2) datovou schránkou na adresu (zkmtimj),
3) osobně v úředních hodinách (pondělí a středa 8-11).
POKUD SE SEJDE VÍCE ŽADATELŮ NAJEDNOU, POČKAJÍ
PŘED BUDOVOU ŠKOLY.
UPOZORNĚNÍ: prosté odeslání e-mailem nestačí!!!
¡ zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň
podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat
¡ zasílat vyplněné tiskopisy můžete od 1. do 30. 4. 2020.
KRITÉRIA PRO ZÁPIS
Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné
v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy,
ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském
rejstříku. (školský zákon)
TISKOPISY pro MŠ i ZŠ - lze vyzvednout v úředních hodinách
(pondělí a středa 8:00-11:00).
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Informace o bezpečnostní situaci a stavu veřejného
pořádku v obvodě obce Ledenice za rok 2019
Policie České republiky, obvodní oddělení
Lišov, zahrnuje ve svém obvodě několik městských a obecních úřadů a pod ně spadajících
obcí. Jedná se o úřady: Lišov, Borovany, Ledenice, Adamov, Hůry, Libnič, Jivno, Štěpánovice, Hvozdec, Zvíkov, Libín a od května
2014 i Hlincova Hora, Dubičné, Třebotovice,
Kaliště a Rudolfov. Na PČR OOP Lišov probíhá pravidelná nepřetržitá služba. Jak v předcházejícím roce, tak i v roce 2019 bylo na
OOP Lišov začleněno několik mladších nových policistů, kteří jsou veleni do služby společně se starším a zkušenějším příslušníkem
znajícím dané teritorium.
V celém obvodě bylo v roce 2019 spácháno
celkem 157 trestných činů, z čehož bylo 80
objasněno, tedy celková objasněnost všech
trestných činů v celém obvodě obvodního oddělení Lišov za rok 2019 byla 50,96 %, což je
objasněnost oproti roku 2018 o 23,33 % menší
(rok 2018 - 140, 108 obj. - 74,29 %), (rok 2017
- 170 , 109 obj. - 64,12 %).
V rámci městyse Ledenice bylo v roce
2019 spácháno 17 trestných činů, z toho jich
13 bylo objasněno, což je v procentuálním vyjádření 76% objasněnost.
U trestných činů se převážně jedná
o následující trestnou činnost:
¡ fyzické napadení – nebezpečné vyhrožování, výtržnictví,
¡ krádeže věcí z různých objektů,
¡ zpronevěra finančních prostředků,
¡ vloupání do nemovitostí,
¡ zanedbání povinné výživy,
¡ pohlavní zneužití.
¡ řízení pod vlivem alkoholu,
¡ úvěrový podvod.
V rámci městyse Ledenice bylo spácháno
334 přestupků, z čehož bylo 299 v dopravě.
Nejčastěji se jednalo o tyto přestupky:
¡ fyzické a slovní napadení,
¡ krádeže věcí v barech, na diskotékách a
krádeže mobilních telefonů,
¡ drobné výtržnosti,

¡ poškozování veřejného zařízení,
¡ neshody v rodinách,
¡ ujetí od benzínové čerpací stanice a dopravní nehody s lehkým zraněním,
¡ přestupky v dopravě.
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2019 docházelo k narušování veřejného pořádku, výtržnostem a rvačkám, zejména v nočních hodinách v okolí restaurace a baru.
Do nového roku přichází PČR s novými
prioritami, kdy na předních místech je opětovně styk s občany, znát jejich problémy, aby občané věděli kdy, kam, jak a na koho se obrátit a
jak nejsnáze řešit své problémy. Nedílnou
součástí práce je styk se starostou města a pracovníky městských úřadů a navzájem si předávat informace o problémech, které se zde staly
a které je nutno řešit a v některých případech
těmto předcházet, či se poučit z předchozích
chyb.
Dále se policie věnuje zvýšeným bezpečnostním opatřením v návaznosti na bezpečnostní situaci v Evropě, kdy věnuje pozornost
místům, kde dochází k větší koncentraci osob,
jako jsou trhy (teroristické útoky v okolních
státech), nákupní centra, sportovní události,
nádraží apod. s úkolem předcházet možným
hrozbám terorismu s věnováním pozornosti
k pohybu podezřelých osob, či poznatkům
k nelegální migraci a poznatkům k migrujícím
osobám.
npor. Bc. Jaroslav Kazda
vedoucí oddělení

TJ Slavoj Ledenice
svým členům oznamuje,
že z důvodu epidemie koronaviru
rozhodl výkonný výbor o přeložení
dubnového termínu Valné hromady
na období září-říjen.
Přesný termín bude včas oznámen.

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací
bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu
koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda dodávaná námi provozovaným vodovodem je
v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení.
S ohledem na potenciální možnost výskytu koronaviru ve vodě odpadní je nezbytně nutné
striktně dodržovat doporučená hygienická opatření a minimalizovat možnost lidského kontaktu
s odpadní vodou. To se týká i našich zaměstnanců, kteří omezí činnosti prováděné na kanalizacích a čistírnách odpadních vod na nezbytné minimum.
Rozhodli jsme se současně, při respektování nařízení a doporučení vlády České republiky,
přijmout opatření minimalizující kontakt našich zaměstnanců s třetími osobami i navzájem.
Z tohoto důvodu je do objektů společnosti zakázán vstup nepovolaným osobám, výrazně omezena je činnost zákaznických center, přerušena je možnost hotovostních plateb na pokladnách.
Řada našich zaměstnanců pracuje mimo své stálé pracoviště. Podrobnější informace jsou
uvedeny na našich webových stránkách.
S ohledem na přijatá opatření si dovolujeme požádat naše zákazníky, aby řešili pouze neodkladné záležitosti a pomohli nám tím zajistit bezpečné dodávky pitné vody a bezproblémové odvádění odpadních vod i v následujícím období.
Vedení společnosti ČEVAK a. s.
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PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
… a další informace od ředitele školy
Zeptali jsme se ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ
Mgr. Vladislava Šestáka na aktuální informace ke způsobu, jakým proběhne
zápis dětí do MŠ.
Zatím nebyly ministerstvem vydány
žádné pokyny nebo alespoň doporučení,
jakým způsobem by měly zápisy dětí do
mateřských škol proběhnout. Školský zákon vymezuje provedení zápisů mezi 2. a
16. květnem. U nás jsou naplánované na
5. a 6. května. Mohu rodiče pouze poprosit, aby sledovali webové stránky školy,
na kterých informace uveřejníme hned,
jak nám budou poskytnuty.
Můžete rodičům sdělit, jak dlouho zůstane zavřená mateřská škola?
Se školkou je to velmi složité. Školky
byly vydány napospas. Doporučeno je,
mít školky zavřené nebo jet jen v omezeném provozu. Nařízeno ale je, že děti
musí mít po celou dobu pobytu ve školce
na sobě roušky (samozřejmě i zaměstnanci). V této fázi vývoje situace je těžké říci
nějaké konkrétní datum. Podle v této
chvíli platícího scénáře vlády, je možno
uvažovat o rozvolňování opatření kolem
půlky dubna. Jestliže se tedy vše bude vyvíjet dobře, školka pro děti by se mohla
otevřít od května.
A jaká situace je v základní škole?
Vzhledem k vládou zavedeným opatřením došlo od 11. 3. k uzavření ZŠ, ZUŠ
i ŠD. Ze dne na den jsme se všichni museli začít vypořádávat s touto situací. Ze
strany školy mohu již nyní říci, že ohromným pomocníkem je internet a školní komunikační systém Bakaláři. Učitel tak
může komunikovat s rodiči, zákonnými
zástupci a také s žáky samotnými přes jejich vlastní účty. Od začátku jsme tedy
najeli na online výuku samozřejmě se
specifiky pro různé ročníky. S učiteli
jsme následně situaci vyhodnotili, domluvili se na dalším postupu, množství a
náročnosti látky a opakování. Zajímavé
je zjištění, že kromě stěžejních Bakalářů
se vesele komunikuje i pomocí jiných digitálních technologií a někdy (ve specifických případech) zafunguje obyčejná
tužka a papír.
Pracujeme s omezeným množstvím
informací. Jedna z těch, která je velmi
očekávaná, by měla řešit vysvědčení, pokud bude uzavření škol dále pokračovat.
V tuto chvíli čekáme na vyjádření ministerstva školství.
Pane řediteli, děkuji.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse ze dne 26. 2. 2020
Rada městyse projednala a schválila:
 žádost o pronájem veřejného prostranství
k provozování stánkového prodeje točené
zmrzliny, ledové tříště a ledové kávy. O
2
rozloze 2 m x 3,5 m, tj. 7 m v termínu od
15. 3. do 15. 10. 2020 v provozní době 12
hod až 18 hod za smluvní cenu.
 žádost o zemědělský pacht části pozemku
par. č. 1953/5 a části pozemku par. č. 1645 o
2
celkové výměře 3348 m v k. ú. Ledenice za
účelem pasení dobytka dle vyznačení na
snímku z mapy. Pacht na dobu určitou na 5
let od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2025 za cenu
2.000 Kč/ha/rok.
 výsledek výběrového řízení na prodej „malotraktoru UNI MT 8 – 065“ za nejvyšší nabídnutou cenu 66.220 Kč.
 žádost o souhlas s umístěním přípojek na
pozemku par. č. 2232/9 v k. ú. Zborov (části
Ohrazeníčko) pro novostavbu RD na pozemku par. č. 2235/1.
 žádost o poskytnutí finančního daru na rok
2020 pro ZO SPCCH Borovany – Ledenice
ve výši 3.000,- Kč na 1 denní zájezd v září
2020.
 výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Ledenice, Zborov – zateplení
hasičárny“ ze dne 17. 2. 2020 a doporučuje
starostovi městyse s vybranou firmou Nebaznivý Karel – stavební práce, Ohrazení
uzavřít smlouvu o dílo.
 žádost o poskytnutí finančního daru na rok
2020 pro Český svaz včelařů ZO Ledenice
ve výši 12.000 Kč převážně na nákup inseminovaných včelích matek ke zlepšení
zdravotní situace včelstev v katastru, kdy za
poslední 2 roky zaznamenáváme značné
úhyny včelstev.

 žádost o schválení umožnění podnájmu
v pronajatých prostorách třetí osobě, a to
firmě ZEKO INVA s.r.o.
 žádost o poskytnutí finanční podpory pro
Alzheimer centrum v Českých Budějovicích, jehož služby v současné době využívá
1 klient s trvalým pobytem v Ledenicích a
schválila poskytnutí příspěvku na rok 2020
ve výši 4.000 Kč.
Ze zasedání Rady městyse ze dne 11. 3. 2020
Rada městyse projednala a schválila:
 výsledek výběrového řízení na prodej „mulčovač BERTI TA 180“ za nejvyšší nabídnutou cenu 28.500 Kč.
 žádost o pronájem části pozemku par. č.
193/15 v k. ú. Ledenice za účelem umístění
mobilní váhy určené ke zjištění hmotnosti
nákladních vozidel. Pronájem se sjednává
na dobu určitou v trvání 5 let, na období od
15. 3. 2020 do 31. 3. 2025.
 žádost o pronájem objektu č. p. 37 na pozemku par. č. st. 28/2 v k. ú. Zborov dosavadnímu nájemci k provozování pohostinské
činnosti. Pronájem se sjednává na dobu neurčitou.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB –
014330051723/002 na pozemek par. č.
1435 v k. ú. Zaliny s E.ON Distribuce a.s.,
pro stavbu „Zaliny, K 403/1 – kabel NN“ za
cenu 19.740,- Kč bez DPH.
 v rámci preventivních opatření před šířením
koronaviru (COVID-19) uzavření mateřské
školy s platností od 12. 3. 2020 do odvolání.
Rada městyse v souladu se zákonem č.
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů osvědčuje, že náhradníkem z kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů „Ledenice – náš domov“ je
David Borovka, který se stal členem Zastupi-

V DRUŽINĚ
SE NENUDÍME
Talent
Poslední týden před vánočními prázdninami se v naší družině nesl již tradičně v duchu
soutěže Družina má talent. Děti ze všech oddělení se mohly pochlubit svým vystoupením.
Podle vzoru známé soutěže zasedla před soutěžící porota a nechyběl ani moderátorský doprovod. Měli jsme tu čest zhlédnout zpěv, recitování, karate, tanec nebo hru na hudební nástroj.

Maškarní
V únoru v sále U Králů proběhl družinový
maškarní rej, spojený s diskotékou, hrami a
soutěžemi. Všechny zúčastněné děti si přinesly své masky, některé si dokonce vyráběly přímo ve školní družině. Děti v maskách soutěžily při hrách, tančily na vlastní předem vybranou hudbu, kterou pouštěl vynikající DJ Libor
Bárta, kterému tímto velmi děkujeme. Obě
akce jsme si moc užili a těšíme se na další.
Lucie Jiráčková
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telstva městyse Ledenice následující den po
té, co se mandát uvolnil po zemřelém zastupiteli Radku Frejlachovi, tj. 28. 2. 2020.
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 16. 3. 2020
Rada městyse projednala a schválila:
 nabídku na pronájem objektu pohostinství
na adrese Ledenice, Náměstí č.p. 68 za účelem provozování pohostinské činnosti Mileny Simotové. Rada městyse pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy s vybraným uchazečem.

ZMĚNA V DORUČOVÁNÍ
LEDENICKÉHO
ZPRAVODAJE
Vážení čtenáři,
v souvislosti se změnami doručování zásilek Českou poštou budou Ledenické
zpravodaje do vašich domovů distribuovány tímto způsobem:
¡ do každé poštovní schránky bude doručen 1 výtisk Ledenického zpravodaje.
¡ žije-li v domě více rodin a bylo vám
doručováno více výtisků, je nutné nyní
schránku viditelně označit (např. Ledenický zpravodaj 2 x).
Pokud Vám dubnový zpravodaj právě
v těch případech, kde je v jednom domu
více domácností, byl doručen pouze jeden,
omlouváme se. Je to způsobeno opatřeními
proti koronavirové nákaze ze strany České
pošty, která má svá nařízení a dubnový
zpravodaj nemohl být tímto způsobem distribuován. Jeho roznáška byla tentokrát řešena náhradním způsobem.
Děkujeme za pochopení.
Redakce LZ
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AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI TEĎ NOVĚ I VE VAŠEM CHYTRÉM
MOBILNÍM TELEFONU – PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE „ČESKÁ OBEC“
Městys Ledenice se zapojil
do projektu „Česká Obec“.
Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a
jednotné místo, na kterém občané českých
obcí, městských částí a měst získají rychlé a
aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale např. i o obci, kde se
právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají
svou chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá.
Zeptali jsme se proto projektového manažera
České Obce pana Davida Jedlinského, čím je
tato mobilní aplikace zajímavá?
Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě
to je pořekadlo, které naši aplikaci vystihuje,
ačkoli je to moderní, přehledný a praktický
komunikátor mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.
A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informace z vaší radnice? V místním tisku ve vaší
obci, SMS zprávou, e-mailem, nebo jste prostě ve své volné chvíli navštívili webové stránky a posléze se dověděli, že se např. událo
něco, co jste potřebovali vědět o dvě hodiny
dříve, nebo si případně potřebujete nové informace poznamenat do svého kalendáře, abyste
na ně nezapomněli. A právě mobilní aplikace
Česká Obec, kterou nejen městys Ledenice
využívá a je přímo propojena s vaší radnicí,
která vás tak může o dění ve vašem obci informovat okamžitě. Aplikace navíc pracuje s obrázky, videi, textem, externími odkazy, najdete tu důležité kontakty na vaši obec a zároveň
aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem

mobilním telefonu, takže si např. upoutávky
na kulturní akce můžete do kalendáře přímo
ukládat.
A kromě toho, co jste zmínil, v čem je mobilní
aplikace jedinečná?
Máte možnost sledovat nejen městys Ledenice, ale také jiné obce, městské části (pokud
jsou do projektu Česká Obec zapojeny), a to
jednoduchým přidáním další obce v mobilní
aplikaci. Získáte tak přehled i o jiných obcích,
které vás zajímají, nebo kde se momentálně
nacházíte.
A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci
využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro
chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo iOS(iPhone). Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:
¡ ve svém mobilním telefonu najdete ikonku
“Obchod Play” nebo “App Store”, kterou
rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká
Obec,
¡ po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
¡ po instalaci klikněte „Otevřít", aplikace se
zobrazí, v pravém horním rohu najdete
znaménko „+", po kliku na něj se zobrazí
žluté pole s nápisem „Přidat Obec", po
kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat
nebo odebírat obce, které chcete sledovat,
dále je můžete řadit v závislosti na tom,
která obec má být první nebo druhá tím, že
danou obec přidržíte a přetáhnete nahoru či
dolů,

ZO SPCCH BOROVANY– LEDENICE
¡ V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum naši členové pan Jaroslav Tůma z DPS v Ledenicích a pan František Fabián, také z Ledenic.
Milí oslavenci:
Tak tiše jako sen, přišel vašich narozenin den,
užívejte toho, co vás baví, ať splní se vám nejtajnější přání,
ať nepřemýšlíte do svítání,
žijte blaze v plném zdraví, ať se štěstí na vás jen směje.
To vám ze srdce za členy ZO přeje předsedkyně Jarmila.
¡ Na koupání do Gmündu by se jelo 29. dubna, autobus je zamluven. Možno se přihlásit u
paní Himlové a paní Votrubové.
Pro členy máme připravený zájezd na 30. května. Prohlídky jsou domluvené.
¡ Velikonoční výstava v Ledenicích je bohužel zrušená, výroční členská schůze bude pravděpodobně taky přeložena (informovala jsem vás v minulém zpravodaji).
¡ Vzhledem k nařízení vlády ČR ohledně karantény v celé republice, budou akce pořádány
v závislovi na vývoji situace. Více informací bude v květnovém Zpravodaji.
Pro zájemce na koupání do Gmündu připomínám, kdo má účet u České spořitelny, a. s., může si
pořídit cestovní pojištění k účtu. Je to výhodné, pokud cestujete do zahraničí pravidelně.
Za ZO SPCCH předsedkyně Jarmila Himlová

Blahopřání
V březnu oslavil významné životní jubileum 80 let
pan Rostislav Nesnídal ze Zborova.
Oslavenci přišel pogratulovat místostarosta městyse
Michal Vazač.
S přáním všeho nejlepšího a především pevného zdraví
se připojuje i redakce Ledenického zpravodaje.

¡ dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí", zobrazí se obec, kterou jste si
přidali, pokud je obec zapojená do projektu
Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky,
pokud ne, obec je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje.
¡ obce sledujete přejetím prstu po displeji
vlevo či vpravo.
!!! Důležité, pokud si aplikaci nainstalujete, zkontrolujte, že máte v Nastavení telefonu
– aplikace – zapnuty upozornění na již nainstalovanou aplikaci Česká Obec!!!
Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což
zabere minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události vás upozorní prostřednictvím notifikací (upozornění) a
na váš požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, který vaše město zadá. Je tedy šetrná
k vaší baterii i mobilním datům.
… a doufám, že se mobilní aplikace stane
nedílnou součástí vaší obce.
Děkujeme za rozhovor.

SMS INFOKANÁL
JE STÁLE V PROVOZU
Registrovat se můžete:
1. online: pomocí webového formuláře na
www.ledenice.cz
2. pomocí SMS:
¡ Bydlíte-li přímo v Ledenicích, zašlete
SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraLEDENICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
¡ Pro obyvatele místních částí Ohrazení,
Ohrazeníčko, Růžov, Zaliny a Zborov
je SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraNAZEVMISTNICASTImezeraCISLOPOPISNE
- dvojslovné názvy oddělte mezerou
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 387 995 357
Registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti městyse Ledenice a
jeho orgánů prostřednictvím služby SMS
InfoKanál.

Z ledenické farnosti
Pro aktuální dění v ledenické farnosti,
informace, náměty i povzbuzení sledujte
naše stránky na Facebooku:
Římskokatolická farnost Ledenice.

duben 2020

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

5

Děkujeme, Radku!

Ve čtvrtek 27. února se v obřadní síni ledenické radnice konalo vítání malých občánků. Slavnostního obřadu se zúčastnilo osm miminek spolu s rodiči a dalšími jim blízkými hosty.
Nové občánky tentokrát přivítal starosta městyse pan Jiří Beneda. Hudební vystoupení si připravili žáci ZUŠ Ledenice pod vedením paní učitelky Jany Peškové.

Na fotografii zleva: Mia Ryklíková Ledenice; Petr Králík Ledenice; Marek Květoň Zaliny; Vojtěch Konopa Zaliny; Adina Jandová Ledenice; Jan Šimek Ledenice; Zbyněk Hajný Ledenice;
Martin Benda Ohrazení

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
s panem Miloslavem Bočkem
ze Zborova, zemřel 4. 3. 2020
ve věku 91 let.

Děkujeme všem přátelům a známým
za účast na posledním rozloučení s naším drahým zesnulým synem Radkem
Frejlachem, které se konalo dne 4. března 2020 v českobudějovickém krematoriu. Zvlášť děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Ledenice za čestnou stráž.
Zároveň děkujeme za bohaté květinové dary všem a to i okolním sborům dobrovolných hasičů. Nikdy nezapomeneme.
Zarmoucená rodina

Kdysi v sedmé třídě základní školy přišel
jednou takhle do třídy jeden kluk s tím, že bychom mohli dát dohromady družstvo mladých
hasičů. Vysvětlil nám, jak to v hasičském
sportu chodí a protože jeho slovo mělo váhu,
v kolektivu byl oblíbený a měl tu přirozenou
vlastnost, kdy za vámi lidi prostě jdou,
družstvo bylo na světě.
Kamarádství, férovost, angažovanost,
prostě dělat něco pro druhé, tyto vlastnosti mu
zůstaly napořád. Je tak těžké pro mnohé z nás,
připustit si tu myšlenku, že už tu s námi není
Radek Frejlach.
Rádi bychom mu věnovali tuto vzpomínku,
jako poděkování za to, že jsme ho mohli znát,
mohli s ním kamarádit a společně pracovat.
Radek měl spoustu zájmů, ale hasičina byla
jedna z jeho srdečních záležitostí. Jako kluk
pomáhal při rekonstrukci hasičárny, cvičil
v žákovském, dorosteneckém, mužském družstvu. I když mužské družstvo přešlo do kategorie „nad 35 let“, stále jsme se účastnili soutěží. V roce 1997 stál u znovuoživení kroužku
mladých hasičů a byl tím, kdo jako poslední
z původních vedoucích předával „kroužek“ do
rukou mladší generace. V zásahové jednotce
pracoval hned od jejího založení, ale k ohni
jezdil ještě v dobách dávno předtím. To, že
bude strojníkem, bylo jasné od počátku. Osmsetpatnáctka mu prostě učarovala a tak se o ni i
staral. Mnozí mohou zavzpomínat, že Tatra
byla záhy osazena i houkačkou z vlaku. A při
výjezdu se pak v kabině tahalo za řetízek u
stropu. No, bylo to dost slyšet J. Nová Tatra
s oranžovým nádechem, poloautomatickým
řazením a všemi vymoženostmi pak pro něj
byla tím pravým ořechovým. Vždyť se také
podílel na sestavování její technické specifikace! Při jízdě a obsluze z něho čišela jistota,
bylo to i ve vypjatých situacích uklidňující.
V roce 2009 převzal funkci starosty sboru.
Zde se projevilo, jak moc dobře umí jednat
s lidmi, jeho organizační schopnosti a umění
stmelovat lidi dohromady. Ale uměl taky rozdělovat práci a zjednat si pořádek. Mohlo by
se z výborových schůzí vyprávět. Nutno
ovšem dodat, že při tom rozdělování si notný
díl práce nechal pro sebe. Ať při organizaci
společenských i sportovních akcích nebo při
brigádách, kterých bylo nepočítaně.
Děkujeme, Radku!
Hasiči Ledenice
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Karel Velemínský – vzácná povaha typického jihočeského ražení
Rodák z Mysletína, překladatel, pedagog, lidovýchovný pracovník a ministerský
úředník Karel Velemínský je zapomenutou
postavou českých kulturních dějin. Krátké
heslo o něm sice najdeme ve všech velkých
dobových encyklopediích (např. v Ottově
slovníku naučném, Masarykově slovníku
naučném, Komenského slovníku naučném,
Pedagogické encyklopedii nebo Kulturním
adresáři ČSR), ale v těch současných jej bohužel postrádáme, proto povědomí o něm je
minimální. Pojďme si tedy stručně připomenout jeho životní osudy.

Narodil se před 140 lety dne 17. ledna 1880
na Mysletíně u Ledenic do židovské rodiny
Leopolda Velemínského (1833–1896) a jeho
manželky Alžběty Sternové (1840–1912). Základního vzdělání se mu dostalo v Třeboni,
kde měl jeho děd Pinkas Stern propachtovanou schwarzenberskou vinopalnu. V tomto
městě také v letech 1890–1894 navštěvoval
nižší gymnázium, vyšší potom ukončil maturitou v Táboře roku 1898.
Za dalším vzděláním odešel do Prahy na
vysoké učení technické (ČVUT), kde se chtěl
věnovat chemii. Záhy ovšem přestoupil na
Univerzitu Karlovu a začal se věnovat studiu
jazyků. Asi největším důvodem k přestupu
bylo setkání s profesorem T. G. Masarykem,
na které později Velemínský vzpomínal takto:
„Slyšel jsem vypravovat o nějakém profesoru
na universitě, který má při přednáškách přeplněný sál. Jednou jsem si na to vzpomněl a utíkal do university a viděl lidi státi na schodech
a na dvoře před posluchárnou. Mezi studenty
viděl jsem člověka staršího, jak s někým
skromně hovoří. Protlačil jsem se do sálu, pak
on se protlačil za mnou – byl to prof. Masaryk.
Druhý den mne zase něco jako magickou silou
táhlo, abych utíkal a zastihl ho znovu. To pak
rozhodlo o mém životním povolání. Opustil
jsem techniku a šel poslouchat toho čaroděje.“ Na filozofické fakultě úspěšně absolvoval
studium germanistiky a slavistiky a v roce
1908 zde také obhájil doktorát.
Masarykova silná lidská osobnost a politické působení spolupracovníků ovlivnily rychle
další směřování mysletínského rodáka. Nejen
že inklinoval k jejich realistické straně, ale začal se pod jejich vlivem ve vědecké práci zabývat filozofií náboženství, mravními otázkami a problematikou slovanských národů. Jeho

stěžejní zájem se orientoval na Lva Nikolajeviče Tolstého (1828–1910). Publikoval mnoho původních studií o Tolstého mravních a pedagogických názorech, překládal jeho spirituální a sociálně-kritické spisy (Království boží
v nás vyšlo v roce 2016 opět ve Velemínského
překladu), které byly tehdy u nás stejně oblíbené jako díla beletristická (Anna Karenina,
Vojna a mír). Velmi na něho zapůsobila osobní setkání se stárnoucím spisovatelem a myslitelem přímo u něho doma v Jasné Poljaně v letech 1907 a 1910. „Chvíle, kdy mě vyzval k důvěrnějšímu rozhovoru,“ píše Velemínský,
„zůstane mi nezapomenuta.“ Vyjádřil se také
v tom smyslu, že „mu Tolstoj dal smysl života.“
Vedle filozofie Tolstého se intenzivně věnoval teorii vzdělávání a propagací nových
směrů ve školní i mimoškolní výchově. Na
přelomu let 1912–1913 vykonal téměř celoroční studijní cestu po Spojených státech amerických, kde se seznámil s chodem více než sta
škol různých stupňů a poznal i tamní politický,
hospodářský a společenský život. Do USA se
vrátil opět na počátku roku 1914 na pozvání
českých krajanů a vykonal zde přednáškové
turné. Zkušenosti, postřehy a získané informace z amerických pobytů vtělil následně do několika příspěvků a dvoudílné knihy Americká
výchova s podtitulem Studie ze školské cesty
po Spojených státech severoamerických.
Veškeré počínání Karla Velemínského
před rokem 1914 se krylo s jeho působením
středoškolského učitele na školách v Ostravě,
Táboře a v Praze-Žižkově. Zlom v kariéře přišel s rokem 1918 a vznikem Československa.
Tehdy byl vzhledem ke svým aktivitám a odborným kvalitám povolán na ministerstvo
školství a národní osvěty. Přístupem, iniciativou a schopnostmi rychle prosadil schválení
dvou zásadních zákonů. První č. 67 ze dne
7. února 1919 se týkal organizaci lidovýchovných kurzů. Lidovýchově bylo za první republiky věnováno hodně pozornosti. Usilovala o
lidský rozvoj a prohloubení a doplnění vzdělání ve všech oborech pro každého obyvatele
především formou přednášek, vzdělávacích
kurzů, filmů, divadelních představení, hudebních večerů, výstav, vycházek, čítáren, tisku

Kniha Československé vzpomínky na Jasnou
Poljanu obsahuje vzpomínky T. G. Masaryka,
Zdeňka Nejedlého nebo Karla Velemínského
na osobní setkání a rozmluvy s L. N. Tolstým.
Vyšla poprvé v roce 1925 a v roce 2013 byla
dokonce přeložena do ruštiny

apod. Dnes by do této kategorii spadaly i univerzity třetího věku, záležitosti celoživotního
vzdělávání a vše, co souvisí s andragogikou.
Druhý předpis byl zákon č. 430 ze dne 22. července 1919 o veřejných obecních knihovnách,
do něhož se díky Velemínskému podařilo prosadit, že obecní knihovna měla vzniknout
v každé obci s více než 400 obyvateli. I proto
je dodnes ČR zemí s největší hustotou obecních knihoven na světě.
Na ministerstvu pracoval Velemínský jako
přednosta lidovýchovného oddělení (1918
–1925), přednosta studijního oddělení (1925–
1931) a přednosta oddělení pro živnostenské
školy pokračovací (1931–1934). Vedle výše
zmíněných zákonů se zasloužil např. o zákon
o zřizování rodičovských sdružení na školách,
naopak se mu nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce založení samostatné pedagogické
fakulty na Univerzitě Karlově. Jako ministerský rada se v roce 1928 zúčastnil v Rusku velkolepých oslav nedožitých stých narozenin
Tolstého a o rok později v Anglii zastupoval
stát na mezinárodním sjezdu Světové organizace pro výchovu dospělých (a pronesl referát
na zahajovací schůzi).
Ministerstvo se na kulturní, školní a osvětové politice podílelo výhradně v rovině legislativní. Vlastní činnost prováděly specializované spolky a ústavy, v jejichž vedení Velemínský také nemohl chybět. Byl např. jednatelem Pedagogického ústavu J. A. Komenského
a Svazu osvětového nebo předsedou Masarykova lidovýchovného ústavu. Masarykův
ústav koordinoval veškerou československou
osvětovou a lidovýchovnou činnost, vydával
časopisy Česká osvěta a Československá lidová výchova. Jen za rok 1926 zorganizoval
107 871 akcí.
Významná byla také Velemínského publikační činnost, ve které se soustředil na odborná pojednání z oboru, otiskovaná např. v Listech filologických, Věstníku českých profesorů, Stráži osvěty a Dělnické osvětě. V roce
1929 mu vyšla kniha Rusko včera a dnes. Dojmy a úvahy z cest, kde českému čtenáři, který
měl mnohdy zkreslené informace, vylíčil poutavě skutečnou situaci v zemi. Redigoval také
různé odborné časopisy (Česká osvěta, Pedagogický věstník) a edice (Občanská knihovna,
Knihy pro každého, Knihovna L. N. Tolstého,
Domácí učení) nebo byl hlavním redaktorem
reprezentativního sborníku Masaryk osvoboditel, vydaného v roce 1920 k sedmdesátinám
oblíbeného prezidenta.
Bohužel zdravotní komplikace od roku
1931 omezovaly Karla Velemínského ve
všech aktivitách. Do penze odešel k 1. listopadu 1934 a 15. listopadu byl ve svých 54 letech
stižen mrtvicí. Doma v Praze zanechal manželku a dceru. Týdeník Jihočech, ústřední tiskovina jihočeské sociální demokracie, ke které za první republiky přilnul, o něm v krátkém
nekrologu napsal: „Byl vzácná povaha typického jihočeského ražení.“ Osobní pozůstalost
Karla Velemínského je uložena v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví
v Praze, který uchovává mj. doklady k životu a
dílu osobností české literatury a knižní kultury
od 18. století do současnosti.
PhDr. Jiří Cukr
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Výtvarný kroužek v Ohrazeníčku

KULTURA

Na začátku března jsme na výtvarném kroužku zkoušeli kombinovat techniku tisku pomocí
bublinkové folie s kresbou křídami. Obrázky se dětem moc povedly, na černém podkladu všechny výtvory krásně vynikly.
Helena Jaloševská

V měsíci dubnu se mělo uskutečnit v Ledenicích několik akcí. Z důvodu snížení rizika
nakažení koronavirem a v souladu s bezpečnostními opatřeními se tyto akce v dubnu neuskuteční:
¡ Jarní koncert
¡ Velikonoční jarmark ZŠ, ZUŠ a MŠ
Ledenice
¡ Velikonoční výstava
¡ Badmintonový turnaj
¡ Ledenický trailový běh
¡ Divadelní představení „O 14 dní dříve
aneb svoboda nadvakrát“
(představení se uskuteční v náhradním
termínu – podzim 2020)
¡ Výlet do Novohradských hor – Hřeben
Tischbergu (v plánu je jiný výlet v náhradním termínu, pouze na území ČR)
¡ Půlhodinka s kronikářem
¡ Přednáška DĚJINY A ETIKA
rektora Jihočeské univerzity a historika
prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr. a prorektora Jihočeské univerzity a filozofa
doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.
(přednáška se uskuteční v náhradním termínu – podzim 2020)

PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM
– INFORMACE
Vzhledem k současné situaci v ČR se
z logických důvodů nemohla uskutečnit
dubnová Půlhodinka s kronikářem. Kvůli
nejistotě budoucího vývoje se nebude
konat ani květnové setkání.
Další Půlhodinka by se proto měla
konat ve čtvrtek 1. října 2020.
Přeji všem klidné dny, veselou mysl a
těším se, až se zase ve zdraví sejdeme.
Jiří Cukr, kronikář městyse Ledenice

JAK VYUŽÍT MIMOŘÁDNOST TĚCHTO DNÍ
Možná jste ještě
neslyšeli o mezigeneračním projektu Dopis vnoučeti. Jeho cílem je zjistit, jaký vzkaz chtějí senioři předat
nejmladší generaci, a tento vzkaz/předání starých mouder následně také doručit – prostřednictvím besed, sdělovacích prostředků a sociálních sítí.
Vzhledem k omezením těchto dní se besedy odkládají, ale jednotlivé vzkazy si můžete
již dnes přečíst na webu: www.kronikanaroda.cz
Spisovatelka Kateřina Tučková (autorka
mimo jiné úspěšného románu Žítkovské bohyně) sdílí pravděpodobně nejčastější vzkaz:
„Ráda bych ti, milá vnučko, napsala o
dnešním dni, kdy jsi přišla a chtěla, abych vyprávěla o svém dětství. Řekla jsi pak, že jsme
měli smůlu, když jsme neměli počítače a mobily, ale že jsme se asi taky nenudili. Chtěla
bych, abys věděla, že čas, který jsi mi dnes věnovala, vydal za všechny e-maily a SMS a že,

pro mě byl nadlouho tím nejcennějším dárkem!“
Možná se nemůžeme s našimi blízkými tak
často potkávat, ale možná je můžeme vyzvat
k napsání dopisu. Jejich sdělení může leccos
vypovědět. Neláká vás odhalit, co v sobě vaše
babička nebo dědeček nosí?
Kdo ví, třeba jim pak budete chtít odpovědět a písemnou formou spolu proberete hloubku života.
m.s.

Poděkování
V minulém měsíci, kdy se postupně navyšovala omezující opatření Vlády ČR s cílem
zamezit masovému šíření nového virového
onemocnění, nás mile zaskočila vlna zájmu o
dobrovolnou službu v Arše a nabídka šití bavlněných roušek pro náš tým i seniory. Určitě
jste nás s nimi už potkali. Hrdě je nosíme a i
touto cestou upřímně moc děkujeme.
Kolektiv pečovatelská služba Archa
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Dětský maškarní ples ve Zborově
Jako každý rok, tak i letos jsme ve Zborově uspořádali Dětský maškarní ples v sobotu 8. 3.
2020. Na fotografiích je vidět, že návštěvníků přišlo opravdu hodně, masky byly skvělé a nálada
výborná. Děkujeme městysu Ledenice za poskytnutí finančního datu.
Svaz žen Zborov

Karneval v Zalinech
V neděli 1. března se konal v Zalinech karneval pro děti. Letos se sešlo opět mnoho krásných a originálních masek. Děti čekaly zajímavé soutěže, jako např. lyžovačka, navíjení
autíčka na špulku, židličkovaná, rybaření,
chybět nemohla ani bohatá tombola. Celým
zábavným odpolednem provázelo Lucky Duo
ze Zborova a nechybělo malování na obličej,
díky kterému se doladily krásné masky.
Poděkování patří městysu Ledenice za finanční příspěvek, Marušce Bočkové a Michalu Nechanickému za zajištění občerstvení a
všem ostatním, kteří během karnevalu pomáhali.
zalinské maminky

Ledeničtí borci na mistrovství světa juniorů v softbalu
řil, a byl to nakonec on, kdo mě honil do tréninků a posouval mě tak dál. Probojovat se do
„repre“ bylo hodně těžké, protože šikovných
softbalistů v mém věku je hodně.

Mistrovství světa juniorů do 18 let v softbalu se konalo letos na přelomu února a
března na Novém Zélandu. Jak už jsme si
v softbale zvykli, ani tato soutěž nejvyšší
úrovně se neobešla bez účasti Ledeňáků.
Tentokrát byly v reprezentačním týmu Ledenice zastoupeny dokonce čtyřikrát.
Tomáš Trtílek – hráč, Michal Trtílek – trenér nadhozu, Jaroslav Korčák – trenér obrany
a Jakub Vašíček – hráč na třetí metě.
Tomáše a Michala Trtílkovi jsem požádala
o krátký rozhovor.

Téměř rok trvá příprava a kvalifikace na mistrovství světa (dále jen MS). Jaké období to
bylo pro Tebe?
Jednoduše shrnuto, vypadalo to asi takhle:
tréninky, soustředění, zápasy, škola.
Od března do června jsme měli myslím čtyři přípravné turnaje, které jsme hráli proti extraligovým českým týmům. V říjnu jsme odletěli na kvalifikaci do Izraele, kde jsme vyhráli
všechny zápasy a postoupili jsme na MS. Dále
jsme v listopadu odletěli do Guatemaly na
Panamerické hry, kde jsme si vyzkoušeli hrát
proti rovnocenným soupeřům (např. Argentina, Mexiko a Kanada). To byl poslední přípravný turnaj, co jsme odehráli.

Tomáš Trtílek
Věk: 16 let
Klub Žraloci Ledenice
Softbal hraje od 8 let na pozicích druhá meta,
zadní pole a catcher
Tomáši, jak těžké bylo probojovat se
do reprezentace?
Ten nápad vznikl na konci roku 2017, díky
spoluhráči Vaškovi Burešovi, který v té době
už v reprezentaci byl. V Ledenicích jsem mu

pomáhal při pálkařských trénincích a strašně
jsem se chtěl dostat tam, kde byl on. Ale vlastně za to nejvíc může táta, kterému jsem se svě-

Samotné mistrovství, se konalo na druhé
straně světa na Novém Zélandu.
pokračování na str. 9

duben 2020
Pokračování ze str. 8
Předtím jste byli v Izraeli a Guatemale.
Pro nás velmi vzdálené země, zbývá čas i na
nějaký výlet?
No, tak toho je minimum, maximálně, když
vyjde volný den. Jinak jsou to pobyty především o sportu.
Jak jsi vnímal atmosféru na turnaji? Přece
jen je rozdíl v ledenické Žraločí zátoce (i když
se zde odehrávají zápasy nejvyšší české soutěže) a mistrovstvím světa.
Atmosféra byla úžasná, diváci skvěle fandili, nejen nám, ale všem týmům. A ta podpora
nám hodně pomáhala a povzbuzovala při
dlouhých a těsných zápasech, kterých bylo
opravdu dost. Všichni jsme to vnímali hodně
intenzivně. Psychika byla jako na houpačce.
Pro mě obzvlášť. Odjížděl jsem v pozici náhradníka a nakonec došlo na slova táty, který
mi ještě doma říkal: „Nic si z toho nedělej,
šance budou, a až přijdou, tak hlavně buď
v klidu.“ A ono se to vlastně tak i stalo. Nakonec jsem mistrovství odehrál v základní sestavě. Díky, tati!
Z mistrovství jste se vrátili s bronzovou medailí. Pro český softbal neskutečný úspěch.
Je to vůbec první medaile z mistrovství světa.
Jak jste ten nápor zvládali psychicky?
Každý tým chtěl zvítězit. Den před posledním zápasem o třetí místo s Argentinou jsem
se necítil úplně dobře. Nemohl jsem spát, bál
jsem se, že něco pokazím. Ale před zápasem
ze mě všechno spadlo. Mělo nás to takhle víc
kluků. V průběhu turnaje, když jsme postoupili do TOP 6, tak jsme si říkali: „Super, už jsme
dokázali, co jsme chtěli, když další zápas prohrajeme, sice to bude mrzet, ale i tak jsme došli daleko. No, a nakonec to skončilo třetím
místem.“ Směje se Tomáš. (Poznámka redakce: na prvním a druhém místě se umístily softbalové velmoci Japonsko a Austrálie.)

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ
A co přivítání v Praze na letišti?
To bylo fantastické, něco takového jsme
nečekali. I když se nám let zpozdil, fanoušci
na nás čekali a chtěli fotky a podpisy. Tohle by
asi někdy chtěl zažít každý.
Tomáši, studuješ první ročník Obchodní akademie v ČB, jak zvládáš studium s vrcholových sportem?
Studium zvládám dobře. Škola mi povolila
samostudium, to mi hodně pomáhá. S kantory
se domlouváme na písemkách, zkoušení, vychází mi vstříc, když musím ze školy odejít
dříve, abych stihl trénink. Moc mě vždycky
potěší, když se učitelé zajímají o sport, který
dělám a ptají se mě na podrobnosti ze zápasů,
cestování apod.
Poslední otázka. Co plánuješ dál?
Pracovat na sobě a zlepšit se v pálce a ve
hře v poli. Pak bych byl rád, kdyby se nám
v reprezentaci podařilo vyhrát mistrovství Evropy a v extralize alespoň obhájit loňské 3.
místo. No a kdybych mohl za Žraloky odehrát
alespoň pár zápasů za muže v extralize, to by
bylo super.

Michal Trtílek
Věk: 43 let
Zaměstnání: živnostník
Softbal: trenér v nadhozu reprezentace juniorů

Michale, pokud mám správné informace, ty
ses k softbalu dostal poměrně pozdě. Jak
k tomu došlo?
V roce 2012 mě oslovila Monika Hoštičková, jestli bych po ní v Ledenicích nepřevzal
tee-ball (softbalová přípravka). Já jsem měl ke
sportu vždy blízko a tohle byla výzva, takže
jsem nabídku přijal. A tak začala moje trenérská kariéra J.

Syn a otec Trtílkovi

Jaká je cesta hráče do reprezentace už víme,
ale jak se k reprezentačnímu týmu dostane
trenér?
Monika mě přivedla do ledenického klubu
Žraloci. Já se začal o softbal zajímat intenzivněji, udělal si trenérskou licenci a každý rok
jsem absolvoval další školení. Jedno z nich
bylo určeno pro trenéry nadhozu a to mě oslo-
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vilo nejvíc. Od té doby trénuji nadhoz. Na klubové úrovni jsme získali republikový titul
s žáky, stříbro s juniory na MČR nebo bronz
z extraligy juniorů. Po těchto úspěších jsem
dostal od softbalové asociace nabídku, kterou
jsem rád přijal. Díky svému působení v repre,
jsem se mohl osobně setkat s legendami softbalu. S trenérem Argentiny Betem Guerrunierim (titul mistrů světa v juniorech i dospělých). Spolupracoval jsem Darrinem Hebditchem (Australan, který dovedl juniorský tým
k titulu mistrů světa). A samozřejmě hodně
spolupracuji s Jardou Korčákem, za což mu
děkuji. Od takovýchto osobností světového a
českého softbalu je pořád, co se učit.
Z pohledu dospěláka, bylo hodně těžké „ukočírovat“ šestnáct „náctiletých“ v průběhu
turnaje?
Kluci byli celou dobu super, připravovali
se intenzivně téměř dva roky. Například dvoje
Vánoce měli soustředění. Oni věděli, že to je
vrchol jejich snažení. Neměli důvod dělat skopičiny, které by ohrozily jejich výkon. Hrálo
se každý den a každý zápas byl důležitý. Takže v tom to ohledu naprosto bez problémů.
Pokud to situace v ČR umožní, brzy začne
nová sezóna, co Tě v ní čeká? Jak v ledenickém klubu, tak i v repre?
V klubu je pro nás velkou výzvou pořádání
ME mužů pořádané 22. 6. – 27. 6. 2020. Jako
trenér mám na starosti dva týmy a to juniory,
kteří hrají extraligu a tým mužů v druhé lize,
takže je to poměrně intenzivní. Reprezentace
juniorů se bude účastnit ve dnech 6. 7. – 11. 7.
Mistrovství Evropy v Sezimově Ústí. Tím
také ukončí činnost v tomto složení a na podzim začnou výběry nových hráčů i trenérů.
Jestli dostanu opět důvěru a budu osloven, to
zatím zůstává otázkou.
A poslední otázka i pro Tebe. Jsi živnostník,
trénuješ v Ledenicích a v reprezentaci, máš
rodinu. Jak to zvládáš?
Tak, když se chce, všechno jde. Mám rád
svoji práci, mám rád svou rodinu, mám rád
softbal. Jsem rád, že jsem mohl pomoct Tomášovi hrát v reprezentaci. Ale hlavně bych chtěl
za sebe i Tomáše poděkovat manželce Andree, bez její podpory bychom ani jeden nedošli tak daleko.
Pánové, děkuji vám za rozhovor
jk
Autorka rozhovoru si v běžném životě s Tomášem i Michalem Trtílkovými tyká, proto
bylo tykání použito i v tomto článku.

Na fotografii Michal Trtílek, Tomáš Trtílek,
Jakub Vašíček a Jaroslav Korčák
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Poděkování
Sportovní ples
ve Zborově
Jako již každý rok, tak i tentokrát 8. 2.
2020 připravili fotbalisté Zborova Sportovní ples.
O příjemnou zábavu se skupinou S. A. M
se starali i místní fotbalisté, kterým tímto
děkuji.
Díky patří všem, kteří přispěli do bohaté
tomboly a také všem lidičkám, kteří na ples
dorazili.
Doufám, že se opět sejdeme i příští rok.
Pokud to situace dovolí, začne za pár dní
fotbalová sezóna i ve Zborově, tak nám držte palce. J
Jiří Holeček

PODĚKOVÁNÍ
Městys Ledenice a Tělocvičná jednota
SOKOL Ledenice děkují všem sponzorům za dary věnované do tomboly XXI.
REPREZENTAČNÍHO PLESU.
AGROZET České Budějovice; APATYKA CAFÉ, Nové Hrady; AREX CZ, a. s.,
České Budějovice; AUTOSERVIS PNEUSERVIS Milan Petráš, Ledenice;
BERTEX Bc. Jan Kopal, Trhové Sviny;
BETON HRONEK, Ohrazeníčko; BICERA
s. r. o., Ledenice; CAR GROUP, České Budějovice; ČEVAK a. s., České Budějovice; DP
CZ s.r.o. České Budějovice; DROGERIE –
HRAČKY Bc. Jaroslava Žaludová, Ledenice;
ELEKTRO a SÁDROKARTONY Milan
Gabriška Ledenice; ELEKTORINSTALACE
J. Klečka, Zaliny; E.ON České Budějovice;
EPIGON − A, s. r. o., Ledenice; G –
PROJECT, České Budějovice; GEODETICKÁ KANCELÁŘ manželé Kadlečkovi, Ledenice; Kadeřnický salón FREEDOM
Jitka Svobodová, Č. Budějovice; KVĚTINÁŘSTVÍ, ŽELEZÁŘSTVÍ Radek Šustr,
Ledenice; Lékárna PILULKA, Ledenice;
LIPNO − LINE, Lipno nad Vltavou;
MALÍŘSTVÍ Pavel Sláma, Libín; MARIUS
PEDERSEN, Borovany; MO ČRS, Ledenice;
MS HUBERT Ledenice; MOBILNÍ
MASÁŽE Jiří Tůma, Č. Budějovice;
NEKVINDA, Libín; PODLAHY Luboš Hajný, Ledenice; PRODEJ ZMRZLINY Jan Junek, Ledenice; REHABILITACE Mgr. Iva
Hrušková, Ledenice; SANTAL Třeboň;
SPORT Cukrárna U Fabiánů, Ledenice;
STAVITELSTVÍ Matourek, Rudolfov; STAVITELSTVÍ David
Borovka, Ledenice;
SUPER LEVNÁ PC Zbyněk Slach, Ledenice; Tiskárna JAVA, Třeboň; TOI-TOI České
Budějovice; TRUHLÁŘSTVÍ Václav Fencl,
Ledenice; VK ÚKLID Václav Voharčík,
Zborov.

TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE
Jubilejní 20. ročník ankety pro nadanou jihočeskou mládež byl vyhlášen v úterý 25.
února v prostorách Jihočeské filharmonie. Za
rok 2019 bylo oceněno přes 60 jednotlivců.
Záštitu nad akcí převzali primátor Českých
Budějovic Jiří Svoboda, náměstek hejtmanky
Jihočeského kraje Zdeněk Dvořák a vedoucí
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Hana
Šímová. Oceňovalo se v následujících kategoriích – hudební, přírodovědná, taneční, sportovní, technická, všestranná a humanitní.
Mezi oceněnými byli i naši talenti.
Kategorie technická
1. místo: Dominik Juhasz, Hradce (Střední
Zemědělská škola Č. Budějovice) – Klub lodních modelářů Ledenice
Kategorie Umělecká – hudební
2. místo: Lukáš Hart, Ledenice (ZUŠ F.
Pišingera Trhové Sviny)
Čestné uznání: Václav Voharčík, Zborov
(ZŠ Ledenice, od září 2019 Konzervatoř a
VOŠ J. Ježka Praha)
Gratulujeme!

Dominik Juhasz

Václav Voharčík, Lukáš Hart (2. a 3. zleva vepředu)
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STŘÍDÁME FOTBÁLEK A KRUHOVÉ TRÉNINKY,
ŘÍKÁ TRENÉR ŽÁKŮ SALÁK
Poctivou zimní přípravu absolvují
v Ledenicích i mládežnické kategorie.
V okresním přeboru mladších žáků
(skupina C) hraje tým pod vedením
trenéra Petra Saláka.
Měli jste v zimě vůbec pauzu nebo tréninky máte po celou dobu?
Malá pauza byla. Pravidelně po skončení podzimní části sezony mají kluci
volnější režim. V místní sokolovně hrají
do konce roku jenom fotbal.
Na co jste se v zimě zaměřili?
Oficiální začátek přípravy byl úderem
prvního úterý v novém roce. Od té doby
kombinujeme kruhový trénink s fotbálkem, ale v různých variantách.
Když je lepší počasí, využíváte už nový
tartan?
Na novém tartanu jsme byli zatím jen
jednou. Není to ale proto, že bychom ho
nechtěli využívat. Jelikož je zima jaká je,
tak jsme zbytek přípravy trénovali na trávě. Máme k dispozici horní hřiště, kde se
trénovat dalo. Pokud by ale počasí nepřálo, dostávali by kluci do těla právě na tartanu.

Máte za sebou halový turnaj na Dobré
Vodě. Zhodnoťte ho celkově, kolik zápasů jste hráli a s jakou bilancí?
Turnaj se konal v sobotu 29. února.
Upřímně musím bohužel říct, že to stručně řečeno byla bída. Získali jsme pouze
jeden bod a skončili na posledním místě.
Ale jak říkají profíci: „Šli jsme do turnaje
z plné fyzické zátěže a kluci měli těžké
nohy.“ (úsměv) Na druhou stranu jsem
rád, že herně to tak špatné nebylo.
Máte v plánu ještě další zápasy do startu
jara?
Pokud nám to počasí dovolí, rádi bychom do začátku soutěže sehráli alespoň
jedno nebo dvě přípravná utkání. Aktuálně jsem v kontaktu s Olešnicí.
S jakými cíli půjdete do jara?
No přeci postup (úsměv)! Teď vážně…
můj cíl je dlouhodobě stejný. Chci, aby
kluky fotbal bavil. Samozřejmě, že chceme vyhrávat a dávat spoustu gólů. Já ale
chci, aby kluci hráli fotbal a nikoliv kopanou. A oni to umí. I když přijdou zápasy,
kdy to nevyjde. Pokud je ale soupeř lepší,
nedá se nic dělat. Ovšem pokud to kluci
odfláknou, tak to mě bere čert a kluci to
ví!

Začínáte v pátek 3. dubna doma s Novou
Vsí. Těšíte se už na soutěž?
Už aby to bylo. Myslím, že i kluci se
už těší, protože je pravda, že příprava je
dlouhá a náročná. Ale nedá se nic dělat.
Toto nepopulární období k fotbalu prostě
patří.
Vraťme se ještě k podzimu. Po 11 zápasech jste měli bilanci čtyř výher a sedmi
porážek. Kluci ale hrají v malém počtu a
proti starším soupeřům. Panuje celkově
tedy spokojenost?
Celkem ano. Snad jediný zápas v Mladém nám nevyšel podle představ. Ale
protože máme v týmu kluky, kteří jsou i o
tři roky mladší než jejich souputníci, tak
jsem s výkony kluků spokojen. A jsem
rád, že nás tito mladí kluci doplňují, protože i přes svůj věk jsou velmi platnou
součástí týmu.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny
fanoušky na naše domácí zápasy. Hrát
budeme většinou v pátek a hlavně kluci
by byli rádi, kdybyste je přišli povzbudit.
A věřte, že i budoucí ledenické naděje dokáží hrát fotbal jak z partesu!
Ptal se Michal Heřman
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Sportovec okresu
České Budějovice
2019
Dne 5. 3. 2020 se v Č. Budějovicích
odehrálo slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže Sportovec okresu Č. Budějovice 2019. V kolektivech skončili Žraloci
Ledenice (tým mužů i tým žen) na 3. místě,
druhé místo obsadili fotbalisté Dynama
ČB a vítězným kolektivem pro rok 2019 se
stal opět volejbalový tým Jihostroj. Je to
další skvělé ocenění ledenického softbalu .
Slavnostního vyhlášení se zúčastnili:
Patrik Kopečný, Kryštof Effenberk,
Lucka Halakucova, Petr Frejlach, Michaela Pecková, Jana Borovková a Aleš
Pavel.

SKALNÍ FANDA VLÁŠEK
Protože jsou všechny fotbalové soutěže v ČR kvůli pandemii COVID-19 zastaveny, nabídl klub TJ Slavoj svým fanouškům bonus v podobě vědomostní soutěže.
Vy si nyní můžete přečíst rozhovor s jejím vítězem.
Skalní fanda Vlášek: Nemáme Rosického, takže nejjednodušší byla sedmá otázka.
Na podzim zavítal na více jak půlku venkovních utkání a těšil se na jarní domácí odvety. Jestli se nakonec odehrají, je zatím
nejasné. V době čekání se tak Jaroslav Vlášek, kterého místní znají pod přezdívkou
Šafář, zúčastnil týdenní soutěže s TJ Slavoj
Ledenice. A dokázal jí vyhrát.

Jako čerstvý výherce… co na soutěž
říkáte? Byla těžká?
Soutěž byla velice zábavná. Myslím, že
v tomto období jsou soutěže tohoto charakteru vítaným zpestřením. Jako skalní fanoušek Slavoje jsem se rozhodně musel zúčastnit a dát do toho krom vědomostí i to srdíčko. Děkuji vedení Slavoje, že si s ní dalo takovou práci. Celkově byla soutěž v některých ohledech poměrně náročná a nutila
soutěžící zapojit mozkové závity.

Která otázka byla nejtěžší a proč?
Nejtěžší byla určitě otázka číslo 1, obvod
pasu legendárního halva našeho mančaftu,
Míši Bezíka. Stálo mě to hodně přemýšlení.
Nakonec jsem výslednou hodnotu určil
podle sebe a tento tip vyšel, byl v normě.

A která byla naopak nejlehčí?
Nejlehčí otázkou byla otázka číslo 7, u
které jsem věděl výsledek na 100 % už ze
zadání i bez fotky. Jelikož Tomáš Rosický
za Slavoj bohužel nehraje, nemohl to být nikdo jiný nežli levonohý univerzál Koži
(pozn. Martin Kožant). Snad mu bude do
budoucna zdraví sloužit více než doposud,
stále v něm dříme dosud nenaplněný potenciál a mohl by být platným členem A-týmu.

Jak často chodíte na zápasy Slavoje?
Na domácí zápasy Slavoje se snažím
chodit pravidelně. Na výjezdy pak podle situace a času.

Když se do areálu dostanete, jste většinou slyšet. Baví vás aktivní fandění?
Ano, svou přítomností v areálu a aktivním fanděním se snažím kluky na place
podpořit. Fotbal miluju a když už aktivně
nehraju, musím alespoň pořádně fandit!

Místní vás znají pod přezdívkou „Šafář“.
Kdy a jak vlastně vznikla?
Ta přezdívka vznikla kdysi dávno, bude
to tak 15 let. Na maturitním plese DJ Basslickera, tedy Vaška Votavů, kdy jsem zůstal sedět u stolu se založenýma rukama a
řádně důležitým výrazem, když šli všichni
ostatní Ledeňáci tancovat na nějakou infantilní píseň. Když se vrátili, říká mi současný
radní a kronikář městyse Ledenice Jirka

Cukr: „Ty vole, ty tu sedíš jak šafář!" Takže
za tu přezdívku vděčím jemu a od té doby se
tak ujala, že mi většina lidí jinak ani neřekne.

Co říkáte na aktuální stav Slavoje? Po
podzimu je na posledním místě… kolik
zápasů jste na podzim viděl?
Letos jsem v průběhu podzimu zavítal
kluky podpořit hned na několik venkovních
zápasů. Například do Lomnice, Bukovska,
Slavonic, Buku nebo Velenic. A především
zápas v Lomnici stál za to.

Na jaře se mělo hrát jen doma, navíc
v rekonstruovaném areálu. Těšil jste se
na odvety?
Na jarní část soutěže a na domácí zápasy
v zrekonstruovaném areálu jsem se vážně
těšil a chystal jsem se na všechna utkání.
Taková příležitost, abychom odehráli celé
pokračování na str. 13
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Pokračování ze str. 12

jaro doma, se už nejspíš opakovat nebude. Mrzí mě, že nastala situace, jaká nastala, ale bohužel. Nezbývá než doufat, že se ta pandemie přežene co nejrychleji s co nejmenšími důsledky. A všichni se
budeme moci věnovat svým koníčkům jako dřív.

Pokud se soutěže kvůli COVID-19 nerozběhnou, jaký scénář
by podle vás měl od svazu s nižšími soutěžemi následovat?
Stále jsem optimistou a věřím, že se soutěže rozběhnou a budou
dohrávat v létě. Pokud by se však jarní část soutěže nekonala, byl
bych pro anulování celé letošní sezóny. Ukončit soutěž pouze s výsledky z půlky sezóny by dle mého názoru nebylo ani spravedlivé,
ani regulérní. A pro Slavoj navíc fatální.

Co vy osobně? Věnujete se nějakému sportu? Hrával jste florbalové turnaje za ledenické Pupkáče nebo místní Yauwais
Cup, ale už nějakou dobu jste se na soupisce neobjevil…
Po vážném zranění kolene už mi nezbývá, než se trochu šetřit a
věnovat se spíše rekreačnějším formám pohybu. Za Pupkáče jsem
florbal hrával často a rád, nevylučuji, že bych se na nějaký propagační zápas opět nezúčastnil. To samé platí pro nějaký fotbalový
srandamač! Nicméně zdraví máme jen jedno a už jsem se smířil
s faktem, že stoperskou dvojici se Sergiem Ramosem v Realu nevytvořím.

Je něco, co vám kolem Slavoje chybí?
Domnívám se, že Slavoj má v posledních letech zázemí vysoko
převyšující standardy I. B třídy. To je především zásluha městyse,
aktivních a nadšených lidí kolem Slavoje a taky štědrých sponzorů.
Do budoucna bych viděl jako stěžejní rekonstrukci šaten. Za největší problém však považuji absenci dorosteneckého týmu, především z důvodu zcela chybějící kontinuity mezi mládežnickými kategoriemi a dospělým fotbalem. To je však problém takřka historický, jelikož poslední dorost v Ledenicích byl ten, v kterém jsem byl
já, Kája Havelka, Michal Erbert, Peťa Čížkovský nebo Vláďa Bureš.
A to už je více než 10 let. Naštěstí zbyl z tohoto týmu v současném
kádru mužů alespoň Kája Havelka, který se již ve svých 30 letech
zařadil mezi absolutní ikony Slavoje a je tmelícím prvkem celé
kabiny.

Co byste vzkázal klukům do kabiny až se zase rozběhnou
tréninky a soutěže?
Klukům bych rád vzkázal, aby do toho dali to srdíčko, makali a
bojovali za Slavoj do posledních sil. My, fanoušci Slavoje, jim věříme, stáli jsme za nimi, stojíme a stát budeme! Ten kraj uhájíme!
A pak to řádně oslavíme tak, že se bude pít i míza ze stromů!
mh

Uzávěrka dalšího vydání
Ledenického zpravodaje je
25. dubna 2020.
Své příspěvky můžete zasílat
na adresu:
Městys Ledenice, podatelna,
Náměstí 89, 373 11 Ledenice,
nebo na e-mail: kultura@ledenice.cz.
2
Cena inzerce je 3,75 Kč/cm + DPH.

PAVEL SLÁMA
malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz
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ZAHRADY OUPIC
Kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena)

Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz

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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