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Zdarma

S velikou radostí přivítaly lednovou sněhovou nadílku děti z mateřské školy

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE LEDENICE
Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 20. 1. 2021
Rada městyse projednala a schválila:
 odpisový plán na vybavení základní školy a
školní jídelny při ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice
na rok 2021.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB-014330048549/001 na pozemek par. č.
2433/3 v k. ú. Zborov s E.ON Distribuce a.
s., pro stavbu „Zborov, K 750, Novotný –
kabel NN“ za cenu 4.700 Kč bez DPH.
 žádost o jednorázový pronájem části pozemku parc. č. 100 a 4766 v k. ú. Ledenice za
účelem umístění pouťových atrakcí na ledenické pouti v roce 2021.
 žádost o jednorázový pronájem části pozemku par. č. KN 4651/1 a části pozemku
par. č. KN 4766 v k. ú. Ledenice za účelem
umístění pouťových atrakcí na ledenické
pouti v roce 2021.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. CB-001030059288/001 ELSA na pozemek par. č. 191/1 v k. ú. Ledenice s E.ON Distribuce a. s., pro stavbu
„Ledenice, K 187/1 – úprava NN“ za cenu
1.000 Kč bez DPH.
 smlouvu o zřízení věcného břemene. Povinný městys Ledenice jako vlastník nemovitosti zřizuje touto smlouvou věcné







břemeno ve prospěch oprávněného jako i
každého dalšího vlastníka nemovitosti pozemku parc. č. 377/20 v k. ú. Ledenice právo
chůze a jízdy v obou směrech po části pozemku parc. č. 377/7 v k. ú Ledenice vyznačené
geometrickým plánem č. 1138-70/2008.
plat ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice od
1. 1. 2021.
žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2021 na poskytnutí terénní sociální
služby rané péče firmě I MY, o. p. s. ve výši
8.000 Kč.
žádost MVDr. Koláře o snížení ceny nájmu za nebytový prostor veterinární ordinace v Ledenicích.
žádost o souhlas se stavbou místní komunikace Na Vrchách Ledenice.

Rada městyse projednala:
 žádosti o přidělení neobsazeného bytu č.
39/B v domě s pečovatelskou službou v Ledenicích žadatelce a schválila přidělení bytu č.
39/B v DPS za předpokladu, že vybraný nájemce bytu bude schválen magistrátem České
Budějovice, odborem sociálních věcí.
Rada městyse projednala a vzala na vědomí:
 výpověď z nájmu nebytového prostoru „kovárna“ na pozemku parc. č. st. 28/3 v k. ú.
Zborov k 31. 12. 2020.

ZÁPISY
DO MŠ A ZŠ
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
s ohledem na blížící se zápisy do mateřské a základní školy v dubnu a květnu Vás
chci seznámit s novinkou, která bude od tohoto roku k dispozici.
Jedná se o zavedení online systému zápisu. Na www stránkách školy bude odkaz,
který Vám umožní přístup k informacím
k zápisu, registraci dne a hodiny pro ústní
pohovor a elektronickému formuláři. Elektronický formulář vyplníte a následně
odešlete. Žádost si pak můžete ještě vygenerovat v pdf formátu. Dále si v případě, že to letos epidemická situace dovolí a
budou zápisy i s osobním pohovorem, vyberete z dostupných termínů a zaregistrujete se tedy na den a čas, kdy se dostavíte do
MŠ nebo ZŠ.
Konkrétnější informace k termínům budou zveřejněny v dalším zpravodaji. Podrobnosti a návody budou zveřejněny na
www.skolaledenice.cz.
Pro odklad povinné školní docházky je
třeba mít vyřešené závěry z PPP nebo SPC a
dětského lékaře ještě před konáním zápisu.
Mgr. Vladislav Šesták
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Pane starosto, na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet městyse Ledenice na rok 2021. Můžete čtenáře alespoň
v krátkosti seznámit s plány na letošní rok?
Události v loňském roce ovlivnily nejen státní ekonomiku, ale dopady se samozřejmě projevily i u obcí, tzn. i v Ledenicích. Proto jsme odsouhlasili rozpočet s příjmy 65 mil Kč a výdaji 66 mil Kč.
Mezi největší plánované akce pro tento rok patří:
– Odbahnění retenční nádrže Kačerovec
(více v samostatném článku)
– Výstavba komunikace od mateřské školy směrem k Lazně
– Rekonstrukce ulice Ferdinanda Sládka
– Stavební úpravy v domě č. p. 70 na náměstí

Výstavba komunikace od mateřské školy směrem
k rybníku Lazna
Tato dlouho připravovaná stavba základní technické vybavenosti
obce započne v březnu. V minulých letech zde již byla vystavěna kanalizace a vodovodní řad včetně přípojek k jednotlivým stavebním parcelám. Z ministerstva pro místní rozvoj mají Ledenice přislíbenou dotaci
určenou na provedení povrchu komunikace.

Rekonstrukce ulice Ferdinanda Sládka
I na tuto akci máme připravený projekt a podanou žádost o dotaci.
V případě kladného vyřízení naší žádosti proběhne komplexní rekonstrukce ulice: vodovodní řad, kanalizace, chodníky, vozovka.

Stavební úpravy č. p. 70 na náměstí
Městys Ledenice vlastní budovu č. p. 70 na náměstí v Ledenicích od
konce roku 2015. Zatímco přízemí budovy je v současné době využito
(prodejna Květinářství a kosmetické služby), o účelu prvního a druhého
patra jsme vedli dlouhé diskuse, při kterých padlo několik návrhů. Nejzvažovanějšími byly záměry na vybudování informačního centra s interaktivním truhlářským muzeem nebo turistická ubytovna. I když jsme
se těmito návrhy zcela vážně zaobírali a zjišťovali možnosti financování, převážily v posledních dvou letech potřeby ledenické základní školy. Rodiče školou povinných dětí jistě ví, že mateřská škola, školní
jídelna, základní škola, školní družina i základní umělecká škola
(ZUŠ) mají zcela zaplněné kapacity. Výstavba nové školní budovy je
sice také v přípravě, ale to není otázka několika málo let, to je běh na
dlouhou trať. Proto jsme vyslyšeli žádost ZUŠ o poskytnutí stálých
prostor (v části budovy již výuka poslední dva roky probíhala) a první
patro bude přestavěno právě pro potřeby základní umělecké školy.
Doufám, že tak dětem rozšíříme možnost vzdělávat se nejen v hudebních oborech současné ZUŠ. V druhém patře budovy vzniknou dva
nájemní byty.
Tak jako každý rok máme i pro ten letošní připraveny další projekty
menšího rozsahu. Dle finančních možností naší obce budeme pokračovat v údržbě a výstavbě nových chodníků a opravách komunikací.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor
jk

RYBNÍK KAČEROVEC
Existence rybníka Kačerovec je historicky doložena již v listinách ze
14. století a řadí se tak mezi nejstarší rybníky na Třeboňsku. Zachytával
největší přívaly vod tekoucích od Dubičného, Kališť a Zalin. Svou funkci plnil až do sedmdesátých let 20. století, kdy proběhla regulace Spolského potoka od Lazenského rybníka v Lazenské ulici a dále k rybníku
Adamec. Hráz Kačerovce byla v této době prokopána a rybník zcela
zanikl. Po ničivých povodních v roce 1997 proběhl výzkum povodní
v19. a 20. století na Ledenicku. Jeho výsledkem byl návrh protipovodňových opatření. Ten zahrnoval obnovení rybníka Kačerovec
jako retenční nádrže s bezpečnostním přepadem, úpravu hráze rybníka Slavíček včetně bezpečnostního přepadu, odbahnění rybníka
Lazna, výstavbu obtokového kanálu na severozápadní straně Ledenic,
odbahnění a zvýšení hráze a bezpečnostní přeliv rybníku Dolní Hrad- Rybník Kačerovec po dokončení v roce 1999
ský. Všechna opatření se v průběhu několika let a rozdělením do etap
podařilo realizovat. Stavba rybníka Kačerovec byla dokončena v říjnu 1999. Vznikla tehdy ná3
drž, která dokázala v případě povodně zachytit 200 000 m vody. Její funkčnost se potvrdila při
povodních v letech 2002 a 2013. Kačerovec zadržel vodu před Lazenským rybníkem, který byl
i tak zcela zaplněn. Bohužel se za dvacet let po poslední opravě rybník díky své poloze opět zanesl bahnem do takové míry, že jím protékal pouze potok a vodní plocha zarůstala rákosím. Rybník tak nemohl plnit funkci retenční nádrže. Proto dojde v letošním roce k jeho odbahnění. Dle
průzkumu se v jeho zadní nátokové části vytvořila vrstva sedimentu až 1m, odtěženo by mělo
3
být 5 400 m sedimentu a zvětší se také vodní plocha.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice
Povodeň v roce 2002
pokračování na str. 3
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Děkujeme, že jste přišli
Ledenice – úřad městyse
Ledenice – Drogerie u Žaludů
Ohrazeníčko
Ohrazení
Zborov
Zaliny

3 150 Kč
36 158 Kč
10 807 Kč
2 040 Kč
6 860 Kč
2 100 Kč

CELKEM

61 115 Kč
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K + M + B + 2021
Christus mansionem benedicat
Kristus požehnej tomuto domu
Modlitba při psaní nápisu na dveře
Dnes sobě napíšeme svaté Tři krále,
by u nás zůstali a vešli dále.
První se napíše Kašpar, král svatý,
by místo zlata nám nesl mír svatý.
Za ním jde Melichar s kadidlem, druhý,
by nás Bůh stále měl za věrné sluhy.
Za oba Baltazar s myrhou se staví,
by nás Bůh zachoval ve stálém zdraví.
A mezi krále kříže se kreslí,
bychom je oddaně celý rok nesli.
Nakonec číslice nového roku,
by nás Bůh zachoval při každém kroku.

Tříkráloví koledníci k vám letos kvůli opatřením, která provázejí pandemii Covidu-19, nemohli přijít. DĚKUJEME, že jste přišli vy a přinesli své příspěvky do kasiček umístěných v průběhu sbírky na několika adresách v Ledenicích a okolí. Velmi si vážíme vaší ochoty darovat
něco ze svého na pomoc potřebným. Díky vaší štědrosti se zatím vybralo 61 115 Kč.
ONLINE koleda:
Toto číslo ještě není konečné. K částce vybrané prostřednictvím pevných kasiček bude ještě
připočten výtěžek z online kasičky, kterou naleznete na www.trikralovasbirka.cz, a je možné do
www.trikralovasbirka.cz
ní vkládat své příspěvky až do 30. 4. 2021. Pokud byste tedy ještě rádi do Tříkrálové sbírky
přispěli, můžete zvolit tento způsob.
Každoročně se sbírka neobejde bez velkých i malých koledníků. Letos to bylo jiné a
sbírku bychom těžko realizovali bez ochoty
těch, kdo se starali o statické kasičky. Proto
děkujeme městysi Ledenice za možnost umístění jedné z kasiček v budově radnice a paní
Křešničkové, která ji měla na starost. Dále děkujeme celému týmu Drogerie u Žaludů, kde
se nacházela další kasička. A v neposlední
řadě patří poděkování Marii Bláhové, Lucii
Juhasové, Haně Tůmové a Pavlu Jaloševskému, kteří se starali o kasičky v osadách.
K Tříkrálové sbírce v Ledenicích již tradičně patří akce „Buřty pro krále“, jako malá
odměna pro koledníky za jejich pomoc při
sbírce. I letos byli připraveni vyjít koledovat, a
proto bychom pro ně rádi opět nějakou akci
připravili. Až dojde k rozvolnění protiepidemických opatření, rádi se s vámi setkáme.
L. Kohoutová a A. Pixová Takhle začalo sčítání kasiček letošní Tříkrálové sbírky

RYBNÍK KAČEROVEC
Plocha rozšířené vodní hladiny
Celkový objem vody po odbahnění
Objem vody při maximální hladině
Délka hráze
Délka nádrže

Rybník Kačerovec – současný stav

(pokračování ze str. 2)
2

12 799 m
3
17 781 m
3
210 459 m
168 m
260 m

Povodeň v roce 2013

Po plánovaném odbahnění
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Poškozené kříže
Kříže a křížky, stejně jako boží muka, kapličky a jiné podobné drobné památky, patří neodmyslitelně do české krajiny. Většinou se nejedná
o státem chráněné objekty a jejich hodnota se skrývá ve vazbě na konkrétní místo. V případě křížů dotvářejí zákoutí a připomínají minulost,
příběhy, životy a um našich předků. Když se krátce zamyslíme obecně
nad vznikem takového kříže, vynoří se před námi rozmanité osudy –
někdo vynaložil peníze na jeho pořízení (pravděpodobně proto, aby kolemjdoucím připomněl nějakou nešťastnou rodinnou událost), někdo
(kameník) vytvořil podstavec, někdo (umělecký kovář) vyhotovil kříž,
někdo vše zkompletoval a usadil, někdo se o kříž po léta staral. Dnes je
péče o tyto stavbičky většinou na příslušné obci.
Několik litinových křížů máme i v Ledenicích, všechny jsou od roku
2009 majetkem městyse. Jejich množství není velké, ale o to více bychom se k nim měli s jistou dávkou úcty chovat. A žádnou roli v tom
nehraje naše náboženské přesvědčení. Stojí tady desetiletí, přečkaly
mnoho dějinných zvratů, společenských režimů a lidských pokolení a
bylo by špatnou vizitkou naší (doufejme) kulturní společnosti, kdyby
nepřežily 21. století. Nejde nad nimi jednoduše mávnout rukou a říct, že
jde o bezcenné staré nepotřebnosti, odsouzeny musí být také veškeré
případné projevy vandalismu.
Poslední velké opravy křížů na Ledenicku proběhly už v letech
2004–2005. Od té doby byly některé z různých příčin poškozeny, a proto nastává čas na nové restaurátorské zásahy. Dočkat by se měly minimálně tři kříže. Na křižovatce ve Vápencích u haly byl kříž zničen už
31. 5. 2016 při dopravní nehodě (plánovaná oprava kameníkem Miroslavem Švihlou z Dobré Vody se kvůli podivnému přístupu řemeslníka
neuskutečnila) a někdy před dvěma lety byl údajně za silného větru povalen kříž v Lazenské ulici. Po obou jsou v současnosti v zemi jen nepatrná torza nejspodnějších částí podstavců. Třetím poškozeným je kříž
při ústí ulice Na Vrchách do ulice Dr. Stejskala, kde došlo k rozlomení
těla ukřižovaného Ježíše Krista (jediného pozlaceného na Ledenicku).
Pokud chceme mít Ledenice pěkné, musíme nejen budovat nové
hodnoty, ale také se náležitě chovat k těm starým, které jsou odkazem
našich předchozích generací, vidět a vnímat tyto drobnosti, udržovat je
a starat se o jejich zachování pro budoucnost. Jejich poškozování jakýmkoli způsobem je nemorálním barbarstvím.
PhDr. Jiří Cukr

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s paní Růženou Hronkovou z Ohrazeníčka,
zemřela dne 9. 1. 2021 ve věku 87 let,
t s paní Marií Pirglovou z Ledenic,
zemřela 12. 1. 2021 ve věku 99 let,
t s paní Jarmilou Janovskou z Ledenic,
zemřela dne 27. 1. 2021 ve věku 88 let.
Významné životní jubileum 80 let oslavil v měsíci lednu pan Josef Fencl z Ledenic. Místostarosta Michal Vazač navštívil jubilanta
s drobným dárkem a gratulací.
Děkujeme všem přátelům a známým za účast na posledním
rozloučení s paní Jaroslavou Kadlečkovou, které se konalo dne
28. 12. 2020.
Rovněž děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
zarmoucená rodina
Děkujeme všem, kteří jste se přišli naposledy rozloučit dne
18. 1. 2021 s paní Marií Pirglovou.
Současně děkujeme za květinové dary a projevenou soustrast.
zarmoucená rodina

Místo v Lazenské ulici, kde stál kříž, po kterém je zde už dva roky v zemi
jen nepatrné torzo kamenného základu podstavce

Poškozen je nějaký čas také kříž při
ústí ulice Na Vrchách do ulice Dr. StejKříž v Lazenské ulici na staré fo- skala, resp. jeho tělo ukřižovaného
tografii z roku 2005 po opravě Ježíše Krista (rozlomeno)

ZO SPCCH
BOROVANY–LEDENICE
V únoru oslaví své 65. narozeniny naše členky, paní Vlasta Davidová a Jaroslava Kroutilová. Oběma přejeme hodně zdraví, štěstí, sílu vydržet v této nelehké době.
Posíláme přáníčko:
Taky radost, málo starostí ze života mít,
jen dobré přátele, kteří vás podrží
a s nimi své narozeniny oslavit.
Chtěla bych všem, nejen členům ZO, popřát především hodně zdraví v této nejvíce rozsáhlé době koronaviru. Týká se to především lidí
postižených onemocněním civilizačními chorobami, tj. diabetes, kardio, respirici, onkologické a podobně. Pro tyto lidi je tato doba opravdu
nejnebezpečnější, i když to někteří lidé berou na lehkou váhu. Obracím
se na vás všechny, dodržujte prosím všechna opatření, která jsou pro
nás, ohrožené skupiny, opravdu důležitá.
Je pro mne nepochopitelné, že některým nedochází, co tahle pandemie obnáší a především, kolik pacientů s tímto virem denně umírá.
Prosím, chraňme sebe a své blízké a buďme ostatním příkladem v dodržování těchto nařízení.
Naděje umírá poslední, buďme optimisty a doufejme, že bude zase
lépe. Vydržme!!!
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová
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K POUČENÍ I ZÁBAVĚ
Fotohádanka – zákoutí Ledenic
Vyzkoušejte si, jak znáte Ledenice. Na této stránce vidíte sedm
fotografií různých zákoutí a detailů, které je možné při procházkách
městečkem vidět. Poznáte, kde se nachází? Pokud ne, nebo si nejste
jisti, vydejte se do ulic, zbystřete zrak a hledejte. Anebo jednoduše
otočte na str. 7, kde jsou fotky popsány.
připravuje jic
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MÍSTNÍ KNIHOVNA LEDENICE
Dle nařízení vlády je knihovna pro veřejnost uzavřena, knihy lze půjčovat a vracet pouze bezkontaktně. Naši čtenáři si proto mohou knihy předem objednat telefonicky nebo e-mailem. Datum a čas předání dle domluvy v prostoru před knihovnou.
Všechny výpůjčky a rezervace jsou prodlouženy.
Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky www.knihovnaledenice.estranky.cz
e-mail: knihovna@ledenice.cz, tel. 389 604 756

LITERÁRNÍ NOVINKY
PhDr. Jiří Cukr, ledenický autor a kronikář, vydal v nedávné době další dvě knihy, které si
můžete v naší knihovně zapůjčit.

¢ To nejlepší z Blanského lesa
První tištěný průvodce po Blanském lese představuje všechny atraktivity, na které lze v oblasti narazit. Vedle Českého Krumlova, Holašovic a Kletě je to celá řada dalších méně známých,
ale půvabných míst a zajímavostí. Se všemi se v knížce prostřednictvím krátkých textů a
fotografií seznámíte.

¢ Procházka po jihočeských hradech a jejich zříceninách
Kniha podává ucelené informace o všech jihočeských hradech a zříceninách. Čtenář se seznámí s jejich polohou, historií, popisem a různými zajímavostmi, které jsou mnohdy publikovány vůbec poprvé. Na závěr je připojen výčet hradů přestavěných na zámky, hradů zcela
zaniklých a míst, kde se existence hradu pouze předpokládá nebo je nejasná. Nechybí ani bohatý
seznam literatury.
Seznam lokalit: Bílkov, Borotín, Český Krumlov, Dívčí kámen, Dobronice, Fuglhaus, Helfenburk, Hus, Choustník, Jindřichův Hradec, Karlův hrádek, Kozí hrádek, Křikava, Kuklov,
Kunžvart, Landštejn, Louzek, Maškovec, Mladá Vožice, Myšenec, Nové Hrady, Písek, Pomezí,
Pořešín, Příběnice, Příběničky, Rožmberk nad Vltavou, Soběslav, Sokolčí, Strakonice, Střela,
Šelmberk, Tábor, Týn nad Vltavou, Údolský hrádek, Velešín, Vitějovice, Vítkův hrádek, Vítkův
kámen, Zvíkov.

PODPORA
RODINNÝCH
PEČUJÍCÍCH
Pečovatelská služba dojíždí často do
rodin, kde o seniora nebo člověka se zdravotním postižením pečují jeho blízcí. Nejčastěji péče leží na jednom z rodiny. Ten je
pak uvázán doma a nemůže se svým časem
nakládat tak, jak by potřeboval.
Většina pečujících si tuto roli zvolila dobrovolně, nelitují svého rozhodnutí. I když svou úlohu zvládají bezvadně,
přichází po čase různé situace, ve kterých
zůstávají osamoceni. Nejčastěji nám popisují špatnou náladu, že si nevědí rady,
přijdou-li nějaké zdravotní komplikace
vyžadující ošetřování. Cítí se osamocení –
ostatní blízcí přijíždějí na krátký čas, spěchají. Pečující je nechce obtěžovat svými
stezky a drží je v sobě. Po delším čase se
nezřídka objeví tzv. ponorková nemoc. Pečující i ten, o koho pečuje, si lezou na nervy. Komunikují spolu v zajetých vzorcích
(zkratkovitě s domněnkami, že ten druhý to
s nimi nemyslí dobře). Připomínky druhého si berou nezdravě osobně a těžko nachází nadhled. Náprava takového stavu je
velmi obtížná a chce čas. Pro to, aby se atmosféra vyčistila, je navíc nutné přiznat si,
že něco takového prožívám a najít někoho,
komu můžu situaci popsat.
V lednu jsme navázali spolupráci s projektem „Pečuj doma“ Diakonie ČCE, který nabízí právě poradnu pro pečující. Ta
je určena všem, kteří se doma starají o své
blízké.
„Pečuj doma“ organizuje podpůrné skupiny pro pečující, které poskytují prostor
pro sdílení zkušeností a psychickou podporu. I v těchto nouzových dnech skupiny
probíhají – online formou. „Pečuj doma“
pořádá i kurzy pro pečující. Ošetřovatelský
kurz, kurz Péče o člověka s demencí a další, kde můžete prohloubit své dovednosti
v domácí péči.
Veškeré služby i kurzy poradny „Pečuj
doma“ jsou bezplatné. Více informací a podrobné programy najdete na www.pecujdoma.cz
anebo se obraťte na pečovatelskou službu
Archa – rádi vám předáme bližší informace. Každý všední den nás najdete na adrese
Žižkovo nám. 149 (vedle České spořitelny), nebo volejte na telefon 399 499 936.
Věřte, že ve své situaci nejste sami a pomoc je možná.
MoSt – pečovatelská služba Archa
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RYBÁŘI
V ZIMĚ NESPÍ
Možná si myslíte, když se příroda uloží
k zimnímu spánku, napadne sníh a zamrznou
rybníky, že rybáři jen čekají na jaro. Někteří to
tak určitě mají, ale ti ledeničtí určitě ne. Již
dlouhá léta zajišťují v Ledenicích předvánoční
prodej ryb. Tentokrát to byli kapři i amuři výhradně z podzimních výlovů ledenických rybníků. A když rybníky zamrznou, můžete na
Parčáčku vidět na ledu postávající rybáře u malých prosekaných děr, jak loví pstruhy a siveny. Říká se tomu lov na dírkách a stává se
stále oblíbenějším, je to taková zimní rybářská společenská událost. V předjarním a
jarním období se svolávají brigády, to je taková rybářská povinnost. I rybníky a jejich
okolí potřebuje péči. Prořezávají se náletové dřeviny, dělá se údržba
na rybničním zařízení, uklízí se nepořádek. I před Velikonocemi si můžete koupit ledenického kapra, nebo pokud to covid dovolí, pobavit se
na rybích hodech. Ale to se již pomalu rozbíhá nová sezóna a vy můžete
na svých procházkách vidět zachumlané, nemluvné tiché blázny, jak
upřeně sledují své pruty.
jk

K POUČENÍ I ZÁBAVĚ – Rozluštění
1. dům čp. 261 v Budějovické ulici (Proškova vila) – detail
2. štuková výzdoba nad oknem domu U Králů – detail
3. dřevěná socha před vstupem do základní umělecké školy – detail
4. domy v Trocnovské ulici (pohled od kruhového objezdu)
5. recesistická cedule u domu čp. 359 na Hradě
(cestou od Horního Hradského rybníku ke kravínu)
¡ 6. letopočet 1833 na kamenné kašně před domem čp. 6 na náměstí
¡ 7. boční štít radnice směrem k faře

¡
¡
¡
¡
¡
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AKTUÁLNĚ Z NAZARETU
Jak se Covid 19 dotýká praktického života v Nazaretu? Pro představu přinášíme několik střípků:
¡ Nazaret je otevřen pro své klienty i zákazníky, i když s určitými
omezeními a změnami. Proticovidová opatření se daří dodržovat.
¡ Chráněné dílny dále vyrábějí zboží, ale v menší míře, protože více
zaměstnanců než obvykle není v práci kvůli karanténě či uzavřeným
školám.
¡ Sociální služby jsou otevřeny, část klientů se dobrovolně stáhla do bezpečí domova. Nabízíme telefonické konzultace klientům a rodičům.
Taneční a divadelní soubor Kukačky musel už od podzimu pozastavit
svou činnost. Spolupráce s našimi dobrovolníky je také utlumena.
¡ Obchůdek v Podzámčí je střídavě otevřen a uzavřen, podle aktuálně
platných nařízení Vlády ČR. Trhy prozatím nejsou plánovány. Naše
zboží lze zakoupit přes náš e-shop či na zakázku. V prostorách obchůdku také nově funguje Zásilkovna.
¡ Jako většina ostatních se snažíme hledat nové finanční zdroje, abychom zvládli důsledky, které Covid přinesl.
¡ Navzdory Covidu se nám na přelomu léta a podzimu podařilo díky
městu Borovany zrekonstruovat prostory našeho Centra denních
služeb. Nyní v zimě jsme zde díky štědrému daru pana faráře Johansona navíc vybudovali bezbariérovou kuchyňku, která našim klientům zpříjemní pobyt v Nazaretu.
Doba je těžká, ale jak říkávala jedna bývalá kolegyně: „Každý problém má nějaké řešení“.
Přejeme sobě i Vám všem, aby nám průběžná řešení „covidového
problému“ nevzala všechnu radost ze života.

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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Hledám brigádu
pro syna (16 let)
na červenec a srpen
v Ledenicích a okolí
i v Českých Budějovicích

Tel. 721 209 413

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 25. února 2021
Své příspěvky můžete zasílat
na e-mail: kultura@ledenice.cz
2

Cena inzerce je 3,75 Kč/cm + DPH
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