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e-mail: radnice@ou.ledenice.cz, kultura@ledenice.cz

tel. č.: 387 995 357
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Zdarma

Slovo starosty
a vánoční přání
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
Ledenice jsou opět svátečně vyzdobené
a vánoční stromeček na náměstí už zase
svítí, což nám dává jednoznačně najevo,
že tu za pár týdnů máme Vánoce a že se nezadržitelně blíží konec roku. Bohužel nám
letos stromeček kouzlem nerozsvítil Mikuláš a mnohé tradiční adventní a vánoční
pořady budeme muset pro tentokrát také
oželet.
Stále však Vánoce zůstanou pro většinu
z nás těmi nejkouzelnějšími svátky. V tomto
čase se snažíme alespoň na malou chvíli zavzpomínat především na krásné chvíle prožité v uplynulém roce a v mnohých z nás
se probouzí ty nejkrásnější pocity, o které
se chceme podělit se svými nejbližšími a drahými.
Vánoční čas vyvolává i vzpomínky
na naše blízké, kteří jsou někde daleko,
nebo si v tichosti připomínáme ty, kteří již
bohužel nejsou mezi námi.
Dovolte mi, milí přátelé, abych vám popřál krásné, klidné a bezpečné Vánoce, dětem i dospělým alespoň částečně splněné
sny a šťastné vykročení do nového roku
2021.
Hezké sváteční dny vám přeje
váš starosta Jiří Beneda

Ledeničtí rybáři oznamují

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
Kde: rybník Lazna – sádka a klubovna
Kdy:
úterý 22. 12. od 10 do 17 h
středa 23. 12. od 9 do 12 h
V nabídce je kapr a amur výhradně z ledenických rybníků.
V případě zájmu vám ryby rádi očistíme a naporcujeme.

Starosta městyse svolává

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

16. prosince od 18 hodin
v sále kulturního domu U Králů
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 11. 11. 2020
Rada městyse projednala a schválila:
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. CB – 001030062198/004SECB na pozemek parc. č. 1671/1 v k. ú.
Ohrazení s E.ON Distribuce a. s. pro stavbu
„Ohrazení č. p. 10 – připojení NN“ za cenu
16.000 Kč bez DPH.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB
– 014330055785/001 na pozemek parc. 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 –
014330055785/002 na podíl 3/4 pozemku
parc. č. 4667/2 v k. ú. Ledenice s E.ON Distribuce a. s. pro stavbu „Ledenice, st. p. 58 –
kabel NN“ za cenu 1.500 Kč bez DPH.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB
– 014330055766/002 na pozemek parc. 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 zřízení věcného břemena č. CB
– 014330022745/004 na pozemek parc. č.
1665/1, 1242/1, 1056/7 v k. ú. Ohrazení

s E.ON Distribuce a. s. pro stavbu „Ohrazení 27 – kabel NN“ za cenu 6.200 Kč bez
DPH.
 pronájem sálu „U Králů“ v Ledenicích na
soukromou akci v termínu 16. 1. 2021.
Rada městyse projednala:
 žádost od Jihočeského centra pro zdravotně
postižené a seniory o. p. s. České Budějovice o finanční příspěvky pro rok 2021 a
schválila finanční podporu na nákup kompenzačních pomůcek ve výši 2.000 Kč.
Rada městyse projednala a neschválila:
 žádost o poskytnutí dotace na zajištění běžného provozu služeb Jihočeského streetwork
PREVENT, kontaktní centrum PREVENT,
adiktologická poradna PREVENT a substituční centrum PREVENT.
Rada městyse projednala a doporučila:
 řediteli školy ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice na
základě aktuální situace otevření mateřské
školy od 12. 11. 2020. Školka byla uzavřena
na základě rozhodnutí starosty městyse
z důvodu šíření nákazy Covid – 19 v mateřské škole a školní jídelně mezi dětmi a personálem od 29. 10. 2020 na dobu nezbytně
nutnou.

Ohrazení – asfaltace místní komunikace
V roce 2018 došlo k položení asfaltových povrchů na komunikace v západní části obce Ohrazení, kde byl místy pouze nezpevněný povrch. V měsíci listopadu letošního roku proběhla realizace pokládky další části asfaltového koberce, tentokráte na místní komunikaci směřující
západním směrem do obce Ohrazení od hlavní silnice. Této akci předcházelo zpevnění krajů budoucí vozovky a úprava nivelity. Na obě akce byly získány dotační prostředky z Programu obnovy venkova z Jihočeského kraje, které pokryly cca 30 % celkových nákladů. Tento program
dává možnost získat dotační prostředky pouze obcím a osadám s maximálním počtem obyvatel
jeden tisíc. Všechny práce spojené s dotací (od sepsání a podání žádosti, administrace i závěrečné vyhodnocení) zajišťujeme vlastními silami a musím říci, že každý rok patříme mezi
úspěšné žadatele. Za poslední roky se nám podařilo získat cca dva miliony korun, kterými modernizujeme a opravujeme místní komunikace v osadách. Pro příští rok připravujeme obnovu
komunikace v osadě Zborov.
Ing. Michal Vazač, místostarosta městyse Ledenice
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Vyhlášení městyse
Ledenice o poskytování
dotací a finančních darů
z rozpočtu městyse
Ledenice na rok 2021
Dotace nebo finanční dary jsou účelové
finanční prostředky, poskytované z rozpočtu městyse Ledenice. Městys Ledenice poskytuje dotaci nebo finanční dar
zejména na podporu aktivit zaměřených
na veřejnost, na činnost pro děti a mládež a na aktivity k reprezentaci městyse
Ledenice. Celková výše dotací nebo finančního daru na kalendářní rok 2020 bude
stanovena schváleným rozpočtem městyse
Ledenice. Na poskytnutí dotace nebo finančního daru není právní nárok a nemusí
být poskytnut v požadované výši.
Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace nebo finančního daru z rozpočtu
městyse Ledenice:
Žadatelem mohou být místní zájmové,
kulturní a sportovní spolky a sdružení, Osadní výbory městyse Ledenice – předseda osadního výboru, a nestátní neziskové organizace
zabývající se podpory hodnými aktivitami
na území městyse Ledenice nebo pro občany městyse Ledenice.
Žádosti o příspěvky budou přijímány
na podatelně Úřadu městyse Ledenice ve
lhůtě do 31. ledna 2021. Nezbytný je popis
aktivit, které mají být podpořeny, s vyčíslením předpokládaných nákladů na jednotlivé
aktivity.
Formuláře jsou k dispozici v sekretariátu starosty městyse Ledenice a na webových
stránkách www.ledenice.cz (formuláře úřadu). O výsledku posouzení žádosti budou
žadatelé vyrozuměni písemně do 30 dnů po
projednání v příslušných orgánech městyse
Ledenice.
Dotace z rozpočtu městyse Ledenice jsou
poskytovány na základě Programu o zásadách poskytování dotací od roku 2016 z rozpočtu městyse Ledenice, který je zveřejněn
na webových stránkách www.ledenice.cz.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Františkem Doubravou
z Ledenic, zemřel dne 15. 11.
ve věku nedožitých 90 let,
t s panem Zdeňkem Vitouškem
z Ledenic, zemřel dne 15. 11.
ve věku 75 let,
t s panem Josefem Nováčkem ze
Zborova, zemřel dne 17. 11.
ve věku 62 let.
Krásné výročí zlaté svatby (50 let společného života) oslavili dne 14. 11. manželé
Marie a František Kolářovi z Ledenic
Významné životní jubileum 80 let oslavili
v měsíci říjnu jubilanti paní Ludmila Jindrová Ledenic a pan Jan Míka Ledenic.
I tentokrát všechny jubilanty navštívil
starosta Jiří Beneda s drobným dárkem a
gratulací.
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TŘI KRÁLOVÉ
PŘIJDOU!
Tříkrálová sbírka bude, ale i Tři králové
musí počítat s tím, že epidemiologická situace nemusí umožnit setkání koledníků s dárci
tváří v tvář. Čekejme tedy změny v průběhu
největší celorepublikové sbírky a dobrovolnické akce. Při velmi příznivé situaci, kdy
nastane uvolnění všech opatření, lze očekávat klasickou tříkrálovou koledu s požehnáním Vašich domovů, a to v termínu od 1. do
24. ledna. Pokud se situace nezlepší, proběhne
Tříkrálová sbírka s určitými omezeními tak, aby
zajistila bezpečí koledníků i dárců. Nechceme
Vás připravit o požehnání, které koledníci do
Vašich domovů přinášejí. Tříkrálová sbírka se
nově pokusí své věrné příznivce oslovit také
on-line. Virtuální koledování bude probíhat na
webových stránkách www.trikralovasbirka.cz
od poloviny prosince.

V Ledenicích a okolních osadách se bude
koledovat o víkendech 9.–10. 1. a 16.–17. 1.
2021. Část z výtěžku sbírky věnujeme na rekondiční pobyty pro dva handicapované
mladé muže ze Zborova. A druhou částí podpoříme zřízení krizového bytu pro osoby
v tísni (např. z důvodu domácího násilí, živelné pohromy…), který bude provozovat Diecézní charita.
Bližší informace k průběhu sbírky u nás
v Ledenicích se dozvíte z letáčků, které začátkem ledna naleznete ve svých poštovních
schránkách a na Facebooku ledenické farnosti: Římskokatolická farnost Ledenice.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 –

poděkování za pomoc

Děkuji všem, kdo se v Ledenicích a osadách zapojili do Tříkrálové sbírky, ze které nám
byl poskytnutý finanční příspěvek na rehabilitační pobyt mého mentálně postiženého syna.
Velmi si toho vážím.
Jana Schindlerová, Zborov

POMOZTE NÁM PLÁNOVAT
SPOLEČNOU BUDOUCNOST!

Jubilant Jan Míka

INFORMACE

MUDr. Jana Kaderová,
praktická lékařka pro děti a dorost
Od 1. 1. 2021 zahájí činnost Dětská ordinace AgaMa s. r. o.
MUDr. Klára Trnková přebírá péči o děti a dorost v Borovanech a
Ledenicích ve stávajících ordinacích. Telefonický objednávací systém
do ordinací zůstává beze změn.
Změny ordinačních hodin jsou uvedené v tabulce.
Zdravotní péči budou poskytovat zaměstnanci firmy AgaMa: MUDr. Klára Trnková, MUDr. Jana Kaderová a zdravotní sestra Hana Adamcová.
ORDINAČNÍ
HODINY
Pondělí

Borovany
(tel. č. 387 981 415)
7.00 – 9.30

Ledenice
(tel. č. 787 995 325)

Programové období 2014–2020
(2022) pomalu končí a tak nastal čas
na aktualizaci Strategie rozvoje území MAS Sdružení Růže. Aktualizovaná strategie bude platná pro roky
2021–2027 a na základě ní bude moci
MAS přinést do regionu další desítky
milionů korun na potřebné aktivity i
investice.
Tato strategie by měla být komunitní, to znamená z místní komunity
vycházet, respektovat její potřeby a
plány. Protože v současné době není možné pořádat veřejná setkání tak,
jak jsme je pořádali v roce 2013, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění elektronického dotazníku. Je určen pro širokou veřejnost a je zaměřen na kvalitu života, bezpečnost a soběstačnost našeho regionu
(území MAS Sdružení Růže – mapka je obsažena v dotazníku). Výsledky z šetření využijeme k přípravě Strategie rozvoje regionu a k následné podpoře a financování souvisejících aktivit a projektů.
Dotazník naleznete na našich webových stránkách http://mas.sdruzeniruze.cz.
Prosím, pomozte nám získat co nejvíce odpovědí! Požádejte o vyplnění dotazníku své známé, klienty, spolupracovníky a rodinné příslušníky!
Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

10.00 – 12.00 poradna
12.00 – 13.30

Úterý

7.00 – 11.00 poradna
11.00 – 13.00

Středa

12.30 – 16.00

9.30 – 12.00

Čtvrtek

11.30 – 16.00

8.30 – 10.30

Pátek

7.15 – 10.30 poradna
10.30 – 12.45

Krásné a požehnané vánoční svátky,
plné lásky, štěstí,
klidu s blízkými a bez covidu.
přejí ledeničtí baráčníci
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ZO SPCCH
BOROVANY–LEDENICE

Ze Zborova je vánoční stromeček na ledenickém náměstí

INFORMACE MARIUS PEDERSEN

SVOZOVÝ PLÁN 2021
Svoz probíhá v určený svozový den od 5.30 do 22.30 hod.
Komunální
odpad

PLASTY

PAPÍR

SKLO

LEDENICE

STŘEDA

každý týden
PÁTEK

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 30 dní

ZALINY

STŘEDA

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 30 dní

ZBOROV

STŘEDA

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 30 dní

OHRAZENÍ

STŘEDA

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 30 dní

OHRAZENÍČKO

STŘEDA

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 30 dní

V měsíci prosinci slaví své životní jubileum naše členky: paní Jitka Suchá, paní Marta
Tichá – obě 75 let a paní Gabriela Sobotková –
krásných 50 let. Za členy ZO jim přejeme
v této výjimečné době:
Milé oslavenkyně,
k narozeninám hlavně pevné zdraví,
štěstí, spokojenost pohodu,
spoustu věrných přátel
a každý den nejen radost,
ale hlavně dobrou náladu.
Přestože se nám chýlí rok 2020 ke konci,
pravděpodobně se nechýlí ke konci tahle doba,
která zasáhla celý svět. Nicméně nezmění se
skutečnost, že se blíží doba Vánoc, vánoční pohody. Proto vám všem, členům i nečlenům
chci vyjádřit svou morální podporu v prožití
těchto svátků, hlavně z důvodu, že nemůžeme
být spolu se svými blízkými v úzkém kruhu
rodiny, jak bylo dříve obvyklé.
Přeji vám klidné Vánoce, zlepšení nálady a
hodně optimismu.
Do roku 2021 hlavně pevné zdraví, pohodu
a porozumění mezi sebou.
Za ZO SPCCH
předsedkyně Jarmila Himlová

KALENDÁŘ AKCÍ
LEDENICKÉ FARNOSTI
Tento program se může změnit podle covidové situace! Aktualizaci najdete na stránkách
farnosti: www.farnostborovany.cz.
Prosíme účastníky, aby dodržovali veškerá
hygienická opatření.
Ó Čtvrtek 24. 12. od 22.00 h
půlnoční mše
Ó Pátek 25. 12. od 9.30 h
mše na Boží hod vánoční
Ó Sobota 26. 12. od 9.30 h
mše o svátku sv. Štěpána
Ó Čtvrtek 31. 12. od 16.00 h
děkovná mše sv.
za uplynulý rok
Ó Pátek 1. 1. 2021 od 9.30 h
novoroční mše na slavnost
Matky Boží Panny Marie

VÝPŮJČNÍ DOBA
KNIHOVNY V PROSINCI
V letošním roce knihovna naposledy přivítá
čtenáře ve čtvrtek 17. prosince a opět se otevře
v pondělí 4. ledna 2021.
Místní knihovna Ledenice děkuje všem
čtenářkám a čtenářům za celoroční přízeň
a knižní dary.
Sledujte aktuální hygienická nařízení!
Aktuální informace najdete na webových
stránkách knihovny:
www.knihovnaledenice.estranky.cz
Přejeme klidné Vánoce, hlavně zdraví a vše
dobré v roce 2021.
jf

prosinec 2020

LEDENICKÝ ZPRAVODAJ

Kronikářské aktuality

aneb Pohled do kronikářovy „kuchyně“
Ledenické obecní kronikářství má historii
počínající v roce 1885. Od té doby bylo popsáno šest samostatných knih o celkovém rozsahu
více než 1500 stran ručně psaného textu. V zapisování se za uplynulých 135 let vystřídalo
celkem 14 kronikářů (13 mužů a 1 žena), což
je ve srovnání s jinými obcemi poměrně vysoký počet a svědčí o tom, že kronikáři se u nás
rychle obměňovali. Nejdéle psala ledenickou
kroniku Drahoslava Kálalová (14 let), kterou
v posledním roce překonal současný kronikář
(15 let).
Poslední kronika, do níž bylo zapisováno
deset let, se naplnila zápisem roku 2018, který byl dokončen v polovině roku 2019. Je to
běžná a doporučovaná praxe – v prvních měsících nového roku zpracovat najednou zápis
uplynulého roku a po schválení jej celý přepsat ručně do knihy (nebo vytvořit čistopis na
počítači). Protože tak postupuji i já, došlo ke
zpracovávání událostí roku 2019 v první
polovině roku 2020. Další zaběhnuté kroky
ovšem narušila a pozdržela koronavirová
pandemie. Těsně před dokončením konceptu zápisu roku 2019 došlo k omezení veškerého života v ČR a poslední údaje, které
jsem potřeboval zapracovat, zůstaly nedostupné. Proto byl koncept dokončen až koncem května a schválen na zasedání Rady
městyse 10. června.
Pandemie zasáhla do kronikářské práce ještě jinak. Jak jsem se již zmínil, poslední kronika byla dopsána a uzavřena. K dalšímu
zapisování však ještě nebyla k dispozici nová
kniha. Počítal jsem s tím, že její výrobu zadám
a domluvím na jaře. To však nebylo možné.
Na zhotovení nové kroniky jsem se proto domluvil až v létě s knihařkou Jiřinou Halmlovou, která podle mých přání vytvořila knihu
o rozměrech 35 × 26 cm. Je vázána ve světle
hnědé kůži, předním deskám dominuje patřičný nápis a znak městyse, uvnitř nechybí praktická lacetka (záložka).
V říjnu jsem tedy konečně mohl začít přepisovat zápis roku 2019. Čekalo na mě 16 stran
konceptu (font Times New Roman velikosti
12), což při přepsání vydalo na 22 rukopisných
stran v kronice. Čistopis byl úspěšně dokončen
v půlce listopadu, nyní je na řadě ještě zpraco-
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Psalo se ve zpravodaji
před 20 lety
Také v posledním zastavení letošního
seriálu se připomeneme pár událostí roku
2000, jak byly publikovány v tehdejším
Ledenickém zpravodaji. Např. poznáme,
jak žáci, dnešní třicátníci, vnímali připojení školních počítačů k internetu, a co
nejčastěji vyhledávali. Nebo o diskuzích
o zřízení přechodů pro chodce na náměstí (realizováno po výstavbě kruhové
křižovatky v roce 2004) a o možném přejmenování ulice U Zdravotního střediska
(přejmenování na Školní ulici schváleno
v roce 2003).
Připravil PhDr. Jiří Cukr,
kronikář městyse Ledenice
Střed Ledenic protíná velmi
frekventovaná silnice, na které není
vyznačený jediný přechod pro
chodce. Co s tím?
Protože na tento problém občané Ledenic
upozorňovali, jednáme s Policií ČR a se Správou a údržbou silnic v Č. Budějovicích o zřízení několika přechodů pro chodce v obci.
(odpovídal František Jelínek, říjen 2000)

vání dokumentačních příloh minulého roku a
potom hned volně přejdu ke zpracování letošního „divokého“ roku. Předpokládám, že nová
kronika (v pořadí již sedmá samostatná kniha v historii), která má kolem 300 stran, bude
sloužit minimálně následujících deset let.
Sluší se ještě dodat, že pět nejstarších
obecních kronik (do roku 2007) je uloženo
ve Státním okresním archivu České Budějovice (nařizuje to zákon). Všechny byly
zdigitalizovány a zpřístupněny na internetu, kde si je každý zdarma prostřednictvím
Digitálního archivu může prohlížet. Některé stránky u mladších kronik jsou však nepřístupné z důvodu ochrany osobních a citlivých
údajů. Nejmladší kronika z let 1988–2007 je
proto, a navíc ještě kvůli dodržení třicetileté
lhůty na předkládání archiválií, prozatím nepřístupná celá. Kroniky a další historické dokumenty, které mají v Ledenicích původ nebo
k městečku nějaký vztah, naleznete na tomto
přímém odkazu:
https://digi.ceskearchivy.cz/ledenice.
Na závěr mi dovolte popřát všem pevné
zdraví, jen samé pozitivní myšlenky a mnoho
radosti a optimismu v rodinném i pracovním
životě. Těším se na osobní setkání v rámci
„Půlhodinek s kronikářem“, které snad budeme moci již brzy zase pořádat, anebo na
setkání pomyslné nad mými příspěvky v Ledenickém zpravodaji.
PhDr. Jiří Cukr,
kronikář městyse Ledenice

Škola – děti – internet
Od ledna letošního roku je ledenická Základní škola připojena k síti internet. Připojení je provedeno pevnou linkou Telecomu
rychlostí 64 kbit/s. Škola vlastní svůj server,
který je využíván především jako poštovní a
webový, k němu je ve škole připojeno 11 počítačů a pomocí bezdrátové jednotky je k severu připojena lokální síť na radnici. Nejvíce
internet využívají žáci 8. a 9. třídy, a to nejen
při vyučování, ale přijdete-li do učebny například o velké přestávce, najdete všechna
místa u počítačů obsazená a žáky u nich
zabrané do „surfování“ po internetu /…/
O jedné velké přestávce jsem děti navštívila a zajímalo mě, co je na internetu nejvíc
láká. U děvčat zpočátku převládala stránka
www.seznamka.cz, ta dnes již tolik neláká a
nahradila ji stránka www.hokej.cz., kde děvčata i kluci hledají informace o svých idolech. Dále jsou mezi nimi velmi oblíbené
stránky horoskopů, motorek, aut, programy
kin a podobně. Největším hitem je tzv. „chat“
(čti čat, česky pokec), kdy si přes internet
mohou povídat s kýmkoliv a odkudkoliv.
Největší vzdálenost má zatím komunikace
z Ledenic do Anglie.
(Jaroslava Křížová, červenec 2000)
Pojmenování ulice U Zdravotního
střediska již není aktuální a navíc
je název velmi dlouhý. Neuvažujete
o přejmenování této ulice?
Zatím ne. Je třeba vzít v úvahu, že přejmenování ulice je velice jednoduché pro
obec. Pro občana, který zde bydlí, to znamená mnoho starostí. Tímto úkonem je nucený provést výměnu občanského průkazu,
řidičského průkazu atd., z těchto důvodů se
zatím o změně názvu neuvažuje.
(odpovídal František Jelínek, prosinec 2000)
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ARCHA

Vánoční čas v COVIDU
Vánoce jsou již za dveřmi. Zatím nikdo z nás netuší, jaké vlastně budou. Možná bez vánočních trhů
a vůně punče. Možná bez společného zpívání koled, bez vánočních setkávání, ale na druhou stranu
možná i bez zběsilého nakupování a shonu.
V tomto čase bude více než kdy jindy důležitá
NADĚJE. Naděje v dobro a úspěšnou budoucnost. Když se naše mysl
soustředí na něco pozitivního, stává se naděje silným a živým prožitkem. Pozitivní věc může být u každého jiná. Květiny, které pěstuji a vidím, jak rostou, vůně kávy, radost z dobré krmě, do zlatova upečené
vanilkové rohlíčky nebo odpolední procházka přírodou atd. Vím, že je
velmi těžké v současné době si naději udržet.
Proto zkusme adventní dobu prožít jinak. Mysleme pozitivně a rozdávejme si navzájem ÚSMĚV. J
Tereza Umlaufová
Klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2021 hlavně
hodně zdraví přeje celý tým pečovatelské služby.

Na Ledenicku poskytujeme
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Pomoc při osobní hygieně, oblékání a jídle
Pomoc s oblékáním, koupáním, pohybem
Dohled nad nemocným, zástup pečujícího
Úklid, praní, žehlení
Donáška nákupu, pochůzka
Doprovod k lékaři, na úřad a jiné

Sazebník služeb
Péče o klienta
Úklid, praní, žehlení
Donáška nákupu
Pochůzka (úřad, lékárna)
Doprovod klienta ven

65 Kč/30 min
65 Kč/30 min
35 Kč
50 Kč
65 Kč/30 min

PŘIPRAVUJE SE
PLESOVÁ SEZÓNA 2021
Termíny plesů jsou pouze informační,
zda se uskuteční, záleží na vývoji epidemické situace v ČR.

Ledenice
¡ SO 23. 1.
Ples SDH Ledenice (nebude-li možné
ples uspořádat v tomto termínu, bude
přesunut na měsíc březen)
¡ SO 6. 2. – Maškarní ples - Baráčníci
¡ PA 12. 2. – Farní ples
¡ SO 27. 2.
XXII. Reprezentační ples městys
Ledenice a TJ Sokol Ledenice
¡ Sportovní ples TJ Slavoj Ledenice se
v roce 2021 neuskuteční.

Plesy ve Zborovské Bumbálce
¡ SO 13. 2.
Maškarní ples SDH Ohrazeníčko
¡ SO 6. 3.
Sportovní ples TJ Sokol Zborov
¡ SDH Ohrazení
(Termín bude upřesněn v dalších
vydáních Ledenického zpravodaje.)

Zaliny
¡ SO 27. 2. – Živnostenský ples

JÍZDNÍ ŘÁDY
Vzhledem k aktuální situaci ještě nebyly v době uzávěrky Ledenického zpravodaje
k dispozici nové jízdní řády. Předpokládáme, že aktualizované autobusové jízdní řády
zveřejníme v lednovém vydání Ledenického zpravodaje.

JAKÉ TO BYLO V JAPONSKU?
Rozhovor se softbalistkou
Veronikou Peckovou
Veronika Pecková – nejlepší česká softbalová nadhazovačka, členka reprezentace
ČR, ale především ledenická rodačka, která se softbalem začínala v místním klubu
Žraloci Ledenice. Před nedávnem ukončila svou účast v japonské profesionální lize.
Japonsko patří mezi softbalové velmoci a
Veronika byla vůbec první Češkou, která si
tuto soutěž zahrála.
Veroniko, ve svých 24 letech máte za sebou i mnoho zkušeností na mezinárodním
softbalovém poli. Dlouhodobě jste pobývala
na Novém Zélandu a Tchaj-wanu, kde jste
hrála profesionální softbalové soutěže, nyní
jste se vrátila z Japonska. Jakou soutěž a za
jaký klub jste hrála?
Hrála jsem v nejvyšší japonské lize za tým
TOYOTA Red Terriers.
Jak skončil v soutěži Váš tým?
Skončily jsme na třetím místě. Po základní
části jsme byly ve vedení s pouhou jednou prohrou, tudíž jsme do finálového turnaje šly s cílem nejvyšším. TOYOTA již několikrát soutěž

vyhrála, takže očekávání byla velká. Bohužel
jsme 2krát těsně prohrály, 4:5 s obhájcem titulu
a následně i vítězem letošní ligy, týmem Bic
Camera, a poté 0:1 s týmem Honda.
pokračování na str. 7
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JAKÉ TO BYLO V JAPONSKU
(pokračování ze str. 6)
Ve které zemi, nebo týmu jste se cítila nejlépe a který pobyt považujete za nejpřínosnější pro Váš sportovní rozvoj?
Myslím, že nelze říci, která zkušenost mě posunula nejdál. Každý
výjezd s sebou přinesl nové výzvy, které jsem musela překonat, takže
jsem velice ráda, že jsem mohla navštívit tolik odlišných prostředí, a to
jen díky softbalu.
Jak dlouho jste v Japonsku pobývala?
Do Japonska jsem přiletěla na konci února, takže přibližně 9 měsíců.
To je opravdu hodně dlouhá doba. Zápasy se nehrají každý den
a ani tréninky nejsou pořád, jak jste trávila volné chvíle? A co
psychika? Tak dlouho od rodiny, přátel…
Ligové zápasy v jarní části se kvůli Covid-19 zrušily, takže jsme vlastně hrály pouze 11 zápasů v základní části, která začala v září, plus 2 zápasy
v play off, což opravdu není mnoho. Co se ale týče tréninků, tak ty byly
pořád. Trénovaly jsme 6 dní v týdnu, v srpnu se k tomu navíc přidaly
přípravné zápasy, takže to bylo velice náročné. Kvůli opatřením
ohledně Covid-19 jsme navíc ani nemohly cestovat, abychom se náhodou nenakazily. Pokud by se tak stalo, celý tým by musel do karantény na 14 dní. Navíc pokud by se to stalo v sezóně, zápasy, které
bychom v té 14denní lhůtě měly odehrát, bychom kontumačně prohrály, takže jsem to nechtěla riskovat. Ve volných chvílích jsem se
třeba šla projít v okolí mého bytu, nebo jsem si četla, nebo sledovala
Netflix. S rodinou jsem si přes Skype volala snad každý víkend a s přítelem jsme si volali denně. Myslím, že právě tyto hovory mi hodně pomohly překonat takto dlouhou dobu v cizím prostředí.
A komunikace v týmu i v běžném životě?
Měla jsem k dispozici překladatelku, která uměla anglicky docela
obstojně, ale jinak anglicky nikdo nemluví, takže komunikace se spoluhráčkami byla minimální. Já jsem se posledních asi 5 měsíců snažila
naučit konverzační japonštinu, takže jsem byla schopná lecčemu porozumět, ale bylo to velmi těžké, takže bych to ani za komunikaci moc
nepočítala. J
Pandemii Covid-19 už jste zmínila. Jak z Vašeho pohledu probíhala v Japonsku?
Na jaře byla v Japonsku asi měsíc karanténa, s přibližně stejnými
pravidly jako v Čechách, ale poté už se až do mého odjezdu jelo normálně. Všichni dodržují předepsaná opatření, nosí se roušky úplně
všude, každý má po ruce dezinfekci a všechny obchody, restaurace,
posilovny atd. jsou otevřené.

Softbalový klub Žraloci Ledenice Vám děkuje
za celoroční podporu, přejeme vám krásné Vánoce
a těšíme se na vás v sezóně 2021
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Zpátky k softbalu. Ve stejném týmu jako vy působila i Monica
Abbottová (v současnosti jedna z nejlepších světových nadhazovaček),
jak jste v týmu společně fungovaly?
Monica se k týmu připojila až na začátku října kvůli problémům
s obnovením jejího víza, ale skvěle naskočila jak do týmu, tak tréninků a zápasů. Pro mě to bylo hlavně s komunikací jako záchranné lano,
protože jsem si konečně mohla s někým popovídat. Taky bylo super,
že už jsem nebyla jediná cizinka v týmu, protože přiznejme si, trochu
jsem vyčnívala J
Teď určitě narážíte na svou výšku 187 cm?
Veronika se směje (poznámka redakce).
A jak jste se cítila v týmu? Našla jste mezi ostatními hráčkami
nějakou spřízněnou duši?
Nadhazovačky mají trochu jiný tréninkový plán než ostatní hráčky,
takže až na společný polařský trénink nebo trénink v posilovně jsem se
vlastně moc s jinými hráčkami nepotkávala. Nicméně s nadhazovačkami jsem se docela sblížila, jsou to moc fajn holky. Některé i trochu rozuměly anglicky, tak jsme si jakž takž pokecaly.
Kdyby znovu přišla nabídka, uvažovala byste o návratu?
Teď nedokážu říct. Bylo to opravdu dlouhé, takže na kratší dobu asi
ano, ale musely by tam být nějaké ty pauzy, kdy bych mohla odjet a trochu si oddechnout, hlavně tedy mentálně.
Teď jste ale zpátky v ČR, plánujete již, co bude dál?
Nějaký specifický plán nemám. Chci si odpočinout, trávit čas s rodinou a přáteli, a pak se uvidí. Zatím je to otevřené a možností na další sezónu mám víc. Až si vyčistím hlavu, tak se rozhodnu.
Veroniko, děkuji Vám za rozhovor.
jk
Fotografie: soukromý archiv Veroniky Peckové a czechteam.info
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Co se děje v ZOO Dvorec
S velkým potěšením vítáme konec roku
2020 a možná s obavami a nejistotou vstupujeme do prvního roku nového desetiletí.
Máme za sebou několik měsíců vlnobití a
střídání období klidu s obrovskými výkyvy
v provozu zoo. Pomineme-li úspěšný začátek
roku se silnou návštěvnickou podporou v lednu a únoru a skvěle nastaveným vzdělávacím
programem, tak zbytek roku se stal maratonem v přizpůsobování se nenadálým situacím
a řešením různých vládních nařízení. Nejsme
v tom sami, celosvětová epidemie koronaviru
se dotkla každého.
Přesto všechno jsme se setkali a stále setkáváme s neuvěřitelnou empatií nadšenců a příznivců zoo, kteří se snaží pomáhat. Jsou to
běžní lidé, naši spoluobčané, návštěvníci, fanoušci, kteří nás podrželi na jaře při první vlně
uzavření a drží nás i při té druhé. Jelikož privátní zoo nemají podporu od státu, hledají
možnosti jak tuto situaci zvládnout. Z prostředků získaných z adopce nebo patronství,

prodeje on-line vstupenek, zážitkových programů nebo kalendářů 2021 je nyní částečně financován provoz celé zoo. Moc si této formy
pomoci vážíme, jsme za ni vděčni a upřímně
děkujeme.
Ledeničtí od jara podporují zvířata dovezením krmných surovin i finančními dary. Hasiči po celou sezónu zásobovali vodou bazény
pro hrocha a ptáky, což vždy náležitě Buborék
ocenil. Mladí hasiči se rozhodli adoptovat krokodýly nilské, z toho měli velkou radost jejich
vedoucí, kteří si za odměnu mohli krokodýly
podržet. Děti se poprvé v životě setkaly s krokodýlem na živo a měli možnost zjistit jakou
má kůži a prohlédnout jeho zuby. Škoda
jen, že tuto plánovanou návštěvu ovlivnila
začínající druhá vlna epidemie a dětí se
sešlo pomálu. Akci s velkou pravděpodobností zopakujeme i příští rok.
ZOO je v době, kdy píšeme tento článek,
uzavřena. Neznamená to, že se tu nic neděje.
Naopak děje se tu mnoho. I přesto, že byla po-

zastavena stavba pavilonu Bongo pro šimpanze, probíhají zde opravy, úpravy venkovních
expozic a zeleně, instaluje se vánoční výzdoba, uklízí se okolí a vytvářejí se zabavovací
prvky pro zvířata. Návštěvníci jim moc chybí
a mohla by se nudit.
Zatím nevíme, kdy budeme moct a za jakých podmínek znovu otevřít pro veřejnost,
ale je jisté, že se na Vás moc těšíme. Sledujte naše webové stránky www.zoodvorec.cz
a fb zoo dvorec, kde stále aktualizujeme
dění v zoo.
Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a
těšíme se s Vámi na brzkou viděnou.
Tým zaměstnanců
Zoologické zahrady Dvorec

NEVÍTE CO
POD STROMEČEK?
Právě vyšla nová

kniha Milana Koželuha Khory

ČAS I NÁS POZASTAVIL
V tomto období míváme více času a chceme mnohdy přemýšlet nad tím, zda to, co je za
námi, budeme ještě moci dále rozvíjet, nebo
bude potřeba dalších nových sil k tomu, co
nám dovolí čas budoucí. Rozhodně současné
potíže nelze přehlížet, ale nelze ani se jim poddávat. A tak nyní přemýšlím, jak v zájmové
práci s dětmi dále. Za těch padesát let, co pracuji s malými modeláři, bylo třeba překonávat
mnohé překážky a obětovat jim někdy i více ze
svého já. Mnozí mi dokázali pomáhat a s vědomím rozvíjení dětských aktivit i přiložit
ruku k dobré věci. Někdy jsem se ale i pozastavil nad dotazy, které naznačovaly i to, že mnozí nechápou cenu této práce. A tak jsem se
setkal i s dotazy, jak jsem za to finančně
honorován. Odpověď je jednoznačná. Za
tuto práci vedoucího modelářů se mi dostalo mnohých ocenění, ale nikdy jsem ji nedělal pro peněžitou odměnu. Takových je
nás prostě více a víme proč a pro koho tuto
práci děláme.
Nyní trochu stagnuje i činnost mých svěřenců. Jakmile to situace dovolí, a všichni
na to již čekáme, bude zase v modelář-

ských dílnách vše v plném proudu, tak jak to
v zimě bývá. My jsme
připravení, včetně čtyř
nových malých začínajících členů.
Uplynulý rok měl pro nás, stejně jako pro
mnohé další činnosti, průběh překážkové dráhy. Naši přátelé, kamarádi a podnikatelé nám
byli v plné míře nakloněni a tím se nám podařilo mnohé úskalí překonat a nadále se zdokonalovat v rukodělné práci a tu potom zúročovat
v reprezentaci a jméno městyse Ledenice po
celé republice proslavovat. Odehrálo se toho
oproti plánům sice méně, ale výsledky byly
velice uspokojivé.
Městysu Ledenice, místnímu spolku rybářů a všem našim příznivcům děkujeme za veškerou pomoc a podporu. Modelářská činnost
dětí je finančně velice náročná a bez zmíněné
podpory bychom tak dobrých výsledků jak
v pracovní činnosti v dílnách, tak ani na soutěžích nedosahovali.
Čeká nás náročný rok 2021 ve kterém by se
mělo opět v Ledenicích uskutečnit Mistrovství

plná fotografií, příběhů a veršů
o krajině a lidech
Novohradských hor.
Cena: 680 Kč
Objednat ji můžete v Místní knihovně
v Ledenicích, nebo na
tel. č. 389 604 755, 606 443 518.

ČR sekce NS tak, jako tom u bylo v roce 2019.
Přejme si, aby nám to vyšlo a překážek bylo co
nejméně.
Ať je rok 2021 pro nás pro všechny tím
zdravějším a šťastnějším než rok právě končící. Bude to chtít hodně sil, vzájemného citu a
pochopení. V každém z nás je jistě hodně pozitivního myšlení, umějme s ním tedy dobře
pracovat.
Za KLoM Ledenice Jiří Hinterhõlz
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KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
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:

¢

Mistr údržby

¢

Skladník

¢
¢
¢

požadované vzdělání SŠ s maturitou, výhodou obor strojírenství

požadované vzdělání SŠ s maturitou, obor strojírenství, vhodné i pro absolventy škol

Pracovník přípravny hmot
požadované vzdělání vyučen

Provozní zámečník
Nástup m
ožný ihne
Elektrikář
d

požadované vzdělání vyučen v oboru

požadované vzdělání vyučen v oboru, vyhl. 50

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

PAVEL SLÁMA

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

UZÁVĚRKA
příštího vydání zpravodaje

je 4. ledna 2021

Své příspěvky můžete zasílat
na e-mail: kultura@ledenice.cz
2

Cena inzerce je 3,75 Kč/cm + DPH

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 4.1.2021, vyjde 11.1.2021. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

