MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIX, číslo 11, cena 9,- Kč

LISTOPAD 2021

Vydáno za zhoršené pandemické situace v našem kraji, okrese i městysi….

Podzimní pohled na lhenický „Vejrovák“ skýtá dosti inspirace pro
fotografy – tentokrát nám foto zaslala Simona Štefanová
LISTOPAD
LISTOPAD, LISTOPAD,
STROMY SI JIŽ ODKLÁDAJÍ
Z BAREV PESTRÝ ŠAT.
LISTÍ PADÁ –
ZEMI NA PROKŘEHLÁ ZÁDA.

LISTOPADE, LISTOPADE,
UŽ TI MLHA SVĚTLO KRADE…
POSLEDNÍ LIST PADÁ K ZEMI,
JEN VÍTR TANČÍ ALEJEMI.

Z listopadových pranostik
Pranostiky pro celý měsíc
listopadová mlha zhasíná slunce
listopadová slota – trochu deště – fůra bláta
začátkem-li listopadu sněží – mívá sníh pak výšku věží
hřmí-li v listopadu měsíci, ať se těší rolníci
Pranostiky pro jednotlivé dny
1.11. – den „Všech svatých“ je poslední, který zimu zahání
2.11. – když na „Dušičky“ jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje
11.11. – svatý Martin přijíždí na bílém koni
- svatý Martin na ledě, Vánoce pak na blátě
22.11. – svatá Cecílie – všechna pole snížkem pokryje
30.11. – když na sv.Ondřeje sněží, sníh pak dlouho leží
- Ondřej na sněhu – Štěpán na blátě

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první listopadové dny, rok se pomalu chýlí ke konci a tak mi dovolte pár informací o změně,
která nás čeká v tom příštím.
Od roku 2022 musíme změnit způsob platby za odpady. Důvodem je nový zákon platný od
letošního roku. To, jak jsme měli placení nastavené doposud, tento zákon zrušil. Ještě letos jsme mohli v
době tzv. přechodného období tento způsob platby využívat, ale teď nás čeká změna, kterou musíme
aplikovat skrze obecně závaznou vyhlášku.
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Do letošního roku jsme byli u nás zvyklí platit odpady za vývoz popelnice, tedy za známku, kterou jsme použili na vyvezení
popelnice. Nový poplatek jsme se snažili v mezích zákona co nejvíce připodobnit tomu stávajícímu. Tedy vychází ze stejného
principu jako dosavadní známkový systém - dál se bude platit za jednotlivé popelnice, jen jiným způsobem. Platí tedy ten, kdo
tvoří odpad a záleží jen na něm, kolik odpadu vytvoří, kolik vytřídí a kolik jej odloží do popelnice. Zjednodušeně se dá říci, že
čím méně odpadu vyhodíme, tím méně zaplatíme.
Prvním krokem k zavedení
poplatku bude, že každá domácnost či
vlastník nemovitosti, tj. číslo popisné,
bude muset vyplnit formulář a nahlásit
kapacitu své popelnice, tj. 110l
(kovové), 120l (plast), 240l (plast) a
odhadovaný počet vývozů za rok.
Vzhledem k tomu, že na úřadě díky
známkovému
systému
máme
dlouhodobou statistiku, jsme schopni
Vám s počtem vývozů za rok pro
konkrétní číslo popisné pomoci. Podle
kapacity popelnice a počtu vývozů
vám bude vypočten poplatek za celý
rok a vydané známky na vývoz
popelnice (1Kč za litr odpadu).
Kupovat jednotlivé známky už ale není
možné, rozdělili jsme proto tento roční
poplatek alespoň na dvě pololetí,
abyste nemuseli celou částku platit
naráz a zároveň abychom viděli, zda
je odhad vývozů správný.
Úhrada poplatku tedy bude
ve dvou termínech: první pololetí (tedy
1.1. - 30.6.) má splatnost do konce
června a za druhý půlrok (1.7. do
31.12.) bude muset být poplatek
uhrazen do 15. prosince. Také výdej
známek bude rozdělen na polovinu.
Pokud u vás nastane změna (změna

počtu členů domácnosti, počet bytů v
nemovitosti apod.), budete muset toto
nahlásit a další vývoz si připlatíte nebo
vám bude oproti vrácené známce část
poplatku vrácena. V podstatě tedy
systém zůstává stejný, jen se známky
nebudou kupovat jednotlivě, ale na
půlrok dopředu a cena bude záviset
na velikosti popelnice.
Ve vyhlášce bude také
stanoven minimální základ poplatku,
pro každého obyvatele (pokud se
nepřihlásí k novému způsobu platby).
Důvod je jednoduchý - postihuje
všechny, kteří si za celý rok nebo i dva
nekoupili jedinou známku za odpad.
Byla bych ráda, kdybych mohla říct, že
takové domácnosti se chovají velice
ekologicky a předcházejí vzniku
odpadu a nebo třídí tak dokonale, že
jim nic, co by vyhodili do popelnice,
nezbývá. Vzhledem ke statistice
adresného tříděného odpadu to však,
bohužel konstatovat nemohu. Pak
vzniká otázka, jak s odpady nakládají,
zda je nepálí, neodhazují do obecních
košů nebo někam do přírody. Takový
způsob likvidace komunálního odpadu
je velmi neohleduplný vůči přírodě i
zdraví, ochraně ovzduší a hlavně - je
nezákonný.

Pro přehlednost se pokusím
uvést příklad. Čtyřčlenná domácnost,
která vyváží popelnici jednou za
měsíc. Doposud platila 12 x 75 Kč,
tedy 900 Kč za rok. Podle nového
systému bude cena vycházet podle
velikosti popelnice na 1320 Kč za
kovovou (12 x 110 Kč) a 1440 Kč za
menší plastovou (12 x 120). (U větších
popelnic
předpokládáme
menší
frekvenci vývozů). A stále je možnost
ovlivnit výši vývozů lepším tříděním.
Minimální poplatek je stanoven na
produkci 10 l odpadu na osobu a
měsíc. Pro náš příklad je tak minimální
poplatek pro čtyřčlennou rodinu 480
Kč za rok (4x10x12=480), znamená
to, že každý bychom měli zaplatit
minimálně 1 popelnici o kapacitě 120 l
za rok.
Odpad se tedy mírně zdraží
pro všechny, ale ve srovnání s
okolními obcemi a městy to podle
mého názoru pro nás zůstává stále
výhodné. Například v Prachaticích
platí už nyní každý občan 500 Kč za
rok (čtyřčlenná domácnost 2000 Kč), v
Netolicích 580 Kč za osobu a rok (tedy
2320 čtyřčlenná domácnost).

Lhenice jsou dlouhodobě velmi úspěšné v tříděni, za což patří vám všem velký dík a i to je důvod, proč nechceme
stanovovat roční paušál, ale dál platit jen za to, co skutečně vyhodíme. Nicméně ke zdražení nás nutí právě státní potažmo
evropská legislativa. Podle té totiž města a obce budou v následujících letech platit za ukládání odpadu na skládky násobně
víc peněz než nyní. Teď platíme za každou tunu odpadu 500 Kč, za osm let už to bude 1850 Kč/tuna. Do toho bohužel
přichází současná energetická krize a i ta bude mít dopad skrze ceny pohonných hmot na výslednou cenu svozu odpadu.
Hlavní příčinou zdražení je motivovat obce a její obyvatele k třídění. Pokud překročíme limit stanovený pro ukládání směsného
komunálního odpadu na skládku, budeme platit pokutu a tyto peníze pak budou chybět jinde. Věřím ale, že ne u nás. Vhledem
k tomu, že jsme měli zaveden známkový systém vývozu popelnic a dále, že svážíme tříděný odpad tzv. „dům od domu“,
máme velice dobré výsledky s porovnáním s průměrem celé republiky a pokuty by se nás tak nemusely týkat.
Věřím, že zavedením nové vyhlášky budeme dále motivovat ke třídění a změny ve formě vyplnění formuláře a
zaplacení ve dvou vlnách nebudou takovou překážkou. Věřím, že budeme dále zvyšovat podíl vytříděných složek a ukládat na
skládku méně komunálních odpadů.
Děkuji za pochopení a přeji vám klidné dny.
Ing. Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 31

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 30.09.2021
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. K. Bican, P. Boška, F. Bláha DiS., Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. M. Kabátová,
Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Omluveni: Ing. J. Janota
Ověřovatelé zápisu: Mgr. K. Bican, Ing. V. Michálek
Zapisovatelka: O. Ambrožová
Přijatá usnesení:
Ad 1) Usnesení č. 368/31/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
Ad 3) Usnesení č. 369/31/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření
za 1. pololetí r. 2021.
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10 PRO
10 PRO

Ad 4) Usnesení č. 370/31/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v položkách 1 – 8.
10 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 371/31/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje Usnesení č. 357/30/2021 ze dne 31.08.2021 ve znění, že Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pacht
pozemku parc.č. 217/13 o výměře 1.972 m2, k.ú. Lhenice , Lhenice za cenu 2.200,--Kč/ha/rok na dobu určitou do
vyřešení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhenice
b) schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemku parc.č. 217/13 o výměře 1.972 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou
cenu 2.200,--Kč/ha/rok na dobu určitou do vyřešení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhenice
10 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 372/31/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje Usnesení č. 220/20/2016 ze dne 30.06.2016 ve znění, že Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej části
pozemku parc.č. 111/6, k.ú. Třebanice Lesům ČR, s.p. Správa toků – oblast povodí Vltavy, Benešov za cenu stanovenou
znaleckým posudkem. Výměra části pozemku bude stanovena geometrickým plánem po realizaci opravy hráze
b) schvaluje prodej pozemku parc.č. 111/7 o výměře 121 m2, k.ú. Třebanice Lesům ČR, s.p. Nový Hradec Králové za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 6.360,--Kč + náklady s tím spojené.
10 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 373/31/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje nákup pozemku parc.č. 534/9 o výměře 1.224 m2, k.ú. Horní Chrášťany od Obce Chvalovice do
vlastnictví
Městyse Lhenice za cenu 20,--Kč/m2
b) pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy
10 PRO
Ad 7) Usnesení č. 374/31/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice jmenuje pana Petra Pořádka a Mgr. Markétu Grillovou do
školské rady za Městys Lhenice jako zřizovatele Základní školy a Mateřské školy Lhenice.
8 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE (Pořádek, Grillová)
Ad 8) Usnesení č. 375/31/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Plán společných zařízení zpracovaný v rámci
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhenice.
10 PRO
Ad 9) Usnesení č. 376/31/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávy z 10. jednání kontrolního výboru ze
dne 08.06.2021 a z 11. jednání kontrolního výboru ze dne 09.09.2021.
10 PRO
Ad 10) Usnesení č. 377/31/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku získáním dalších informací ohledně
zachování stávajícího systému odpadového hospodářství.
10 PRO

Výpis ze zápisu č. 32

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 26.10.2021
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. K. Bican, F. Bláha DiS., Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová,
Ing. V. Michálek, P. Pořádek, P. Trnka
Omluveni: P. Boška, I.Pavličová,
Ověřovatelé zápisu: Mgr. M. Grillová, Ing. J. Janota
Zapisovatelka: O. Ambrožová
Přijatá usnesení:
Ad 1) Usnesení č. 378/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
9 PRO
Ad 3) Usnesení č. 379/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí 2021.
9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 380/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v položkách 1 - 8.
9 PRO
Ad 5) Usnesení č. 381/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje pořízení změny č. 5 územního plánu Lhenice (dále též jen „změna“) dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 55a odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební
zákon“), z vlastního podnětu
b) schvaluje pořizování změny územního plánu zkráceným postupem dle § 55a odst. 1 stavebního zákona
c) schvaluje obsah změny územního plánu:
- prověřit změny funkčního využití pozemků ve vlastnictví městyse Lhenice – jedná se o lokalitu v severovýchodní části Lhenic
v oblasti bývalé ČOV, zejména o pozemky parc.č. 790/1, 790/14, 790/15, 790/16, 790/17 a 790/18 a další vše v obci a k.ú.
Lhenice, které jsou v současně platném územním plánu ve funkčním využití „plochy rekreace – sportovní vybavení“, u výše
uvedených pozemků bude prověřena změna funkční využití na veřejnou zeleň
- ve změně zohlednit aktuální mapové podklady
d) pověřuje starostku dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 53 odst. 1 stavebního zákona) během pořizování změny 9 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 382/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci
stavby s názvem „Lhenice kabel NN, Müglová“. Jedná se o umístění distribuční soustavy: 1365/9 – uzemnění; kabelové
vedení NN na pozemku parc.č. 1365/9 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 1109714/2021 zhotovený firmou Fiera a.s. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených
zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč bez DPH. K této částce bude
připočítána platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 383/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci
stavby s názvem „Lhenice - kabel NN, Cais“. Jedná se o umístění distribuční soustavy: 1470 – kabelové vedení NN a 899/2 –
kabelové vedení NN na pozemcích parc.č. 1470, 899/2 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán
č.: 1108-713/2021 zhotovený firmou Fiera a.s. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč bez DPH. K této
částce bude připočítána platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 384/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
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a) bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/TD/UA/2021/028 na akci „Výměna vodovodu a výstavba
parkovacích ploch Lhenice“ s firmou STRABAG a.s. Praha, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace
a předání předmětu díla do 15.11.2021;
b) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 841/TD/UA/2021/028 na akci „Výměna vodovodu a výstavba parkovacích ploch
Lhenice“ s firmou STRABAG a.s. Praha, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 291.270,62 Kč bez DPH za vícepráce za
úpravu plochy u bytových domů čp. 271 a 272 ve Lhenicích. Původní nabídková cena díla činí 3.982.425,35 Kč bez DPH.
Konečná nabídková cena činí 4.273.695,97 Kč bez DPH.
9 PRO
Ad 7) Usnesení č. 385/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Úplné znění Zřizovací listiny Základní školy
a Mateřské školy Lhenice s účinností od 01.11.2021.
9 PRO
Ad 8) Usnesení č. 386/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu z 12. jednání kontrolního výboru ze
dne 14.10.2021.
8 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE (Pořádek)
Ad 9) Usnesení č. 387/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku vypracováním obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
9 PRO
Ad 10a) Usnesení č. 388/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí navýšení počtu členů komise pro
občanské záležitosti o 1 členku.
9 PRO
Ad 10b) Usnesení č. 389/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova ze Státního zemědělského intervenčního fondu na akci „Rekonstrukce lesní cesty „Bílá cesta II“. 9 PRO
Ad 10c) Usnesení č. 390/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Skatepark
Lhenice“ z programu MMR, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022, dotační titul: 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu
městyse Lhenice.
9 PRO
Usnesení č. 391/32/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Běžecká dráha
s doskočištěm pro ZŠ a MŠ Lhenice“ z programu MMR, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022,
dotační titul: 117D8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu
městyse Lhenice.
9 PRO

O čem jednali a co schvalovali lheničtí zastupitelé před 100 lety – v r.1921
- na pokračování První zasedání se konalo dne 6. listopadu s následujícím programem:
1. Žádosti Stavebního družstva ve Lhenicích o povolení bezúplatného lámání kamene v obecním
Brusenském lese ke stavbě rodinných domků se vyhovuje pod podmínkou, že družstvo zřídí
sjízdnou cestu jak po pozemku obecním, tak i po pozemku velkostatku. Cesta bude dostatečně
široká, aby se mohly vyhnout dva povozy. Dále s obec vyhrazuje přednostní právo lámání kamene
pro své účely.
2. Zastupitelstvo schvaluje žádost Anny Rosenfelderové o zvýšení činže z bytu Dr. Buřila o 20% ze
současných 400 Kč na 480 Kč ročně.
3. Zastupitelstvo vyhovuje žádosti občanů v hořejší Prachatické ulici o poskytnutí rour k vedení
vody z haltýře nad malým rybníkem do haltýře proti domu č. 39 (Máčalů). Potřebné dřevěné trouby
se vykácí v obecním lese.
4. Zastupitelstvo schvaluje žádost Tomáše Koláře z Vadkova o postoupení části obecního pozemku (pastviny) nad okresní
silnicí u jeho pole, který se dle jeho vyjádření užívá u jeho usedlosti od nepaměti. Pastvina se postupuje za náhradu 70 Kč,
přičemž jmenovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
5. Byl přečten dopis od firmy A.Raab z Písku ohledně opravy větrného motoru nebo zřízení motoru benzinového k dopravě
vody od pramene na Kužvartě. O věci se rozpředla debata, která nevedla k žádnému usnesení.
6. Berní úřad žádá o stanovení výše obecních přirážek pro rok 1922. Záležitost se předá k vyřízení finanční komisi.
7. Pan obecní důchodní hlásí, že rozpočet byl jak v příjmech, tak i ve výdajích překročen o cca 30.000 Kč.
Dne 13. listopadu projednávala finanční komise následující program:
1. Ke stanovení výše obecních přirážek na rok 1922 žádá komise obec o předložení předběžného rozpočtu, který musí být
jasný a přiblížit se co nejvíce potřebnému vydání. Bez takového rozpočtu nemůže komise přirážky stanovit.
2. Po vysvětlení pana starosty bere komise překročení rozpočtu na vědomí a povoluje úhradu ze zvýšeného přebytku ke krytí
zvýšeného vydání. Finanční komise bere překročení rozpočtu bez schválení této komise s politováním na vědomí. A pouze
výjimečně na rozklad pana starosty pro tentokrát upouští od úhrady překročeného rozpočtu dotyčným radním Pintrem z
Brusné ze svého vlastního jmění. Doporučujeme v zájmu spořádaného obecního hospodaření pánům radním i panu
důchodnímu, aby naše usnesení řádně plnili a příště se jím řídili.
Dne 14. listopadu byl dotázán Josef Cinkl, zda je ochoten uhradit roční nájemné ve výši 80 Kč za byt v obecním chudobinci,
který obývá. Cinkl prohlásil, že nic platit nebude a z toho důvodu se musí spokojit s ubytováním ve společné místnosti, kterou
mu vykáže komisař. Oproti tomu Josef Trnka prohlašuje, že požadovaných 80 Kč za tento byt je ochoten pololetně předem
zaplatit s podmínkou, že ho bude užívat sám.
Dne 20. listopadu rozdělila osmičlenná komise chudinské příspěvky osmnácti vybraným místním občanům.
Dne 27. listopadu se konalo další zasedání obecního zastupitelstva s tímto programem:
1. Zastupitelé rozdělili podpory z Pinterovi chudinské nadace celkem mezi 5 mužů a 11 žen
2. Plánované opravy pro rok 1922 – oprava obecního vodovodu, opravy ulic Prachatické, Bavorovské, Svatojánské a Na
Běličce a to tak, že se nechá nakopat dostatek štěrku a písku, který se rozveze do ulic. Obec požádá o povolení, aby k této
práci mohli být donuceni někteří jednotlivci. Svolá se obecní rada ke stanovení výše nákladů těchto oprav
3. Byl chválen prodej dřeva z obecního lesa na krováky pro pana Pavla Hamberger.

4

4. Vyhovuje se žádosti hrobníka Františka Tinhofera, aby sazba za vykopání hrobu pro chudé se z důvodu mimořádné drahoty
zvýšila na 10 Kč.
5. Pro místní knihovnu se zakoupí Almanach legionářský za 25 Kč.
6. Vyhovuje se žádosti komité pro postavení pomníku padlým se k tomu místo mezi sv. Vojtěchem a Karlem IV.
7. Zakoupená pokladní poukázka československá v hodnotě 20.000 Kč se nechá vinkulovat na jméno obce.
8. Jan Novotný, bytem č. 11 má z tohoto bytu soudní výpověď. Pokud se mu nepodaří zde sehnat jiný byt, nechá ho
představenstvo obce dopravit do jeho domovské obce Netolice. Stejně tak bude do domovské obce dopraven i Josef
Makovec, který je dosud v obecním chudobinci.
9. Bylo jednohlasně usneseno zakoupit při pozemkové reformě od velkostatku Nový Dvůr takové množství pozemků, jaké
komise pro rozdělení půdy obci přidělí – na úhradu se použije kmenové jmění obce.
10. Představenstvo obce se zplnomocňuje ucházet se o příděl v Hoře v dosažitelných rozměrech.

Vybral a zpracoval Ing.Jindřich Bukovský

INFORMACE OBČANŮM
Vzhledem k tomu, že s podzimem opět přišlo zhoršení epidemiologické situace
šíření Covid-19, došlo k dalšímu zpřísnění opatření. Týkají se testů i potvrzení
o bezinfekčnosti.ictví Adam Vojtěch Foto: Vít Šimánek, ČTK
Co se změnilo od 1.listopadu:
➨ Zdravotní pojišťovny již nebudou hradit preventivní testy na koronavirus. Existovat budou ale výjimky,
mít ji budou mít například děti do 18 let. Hradit budou pojišťovny dále testy také těm, kteří mají příznaky koronaviru a k testu je
indikuje lékař nebo je na něj pošle hygiena. Zdarma je budou mít i ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat
a lidé plně očkovaní či rozočkovaní. Cena testů je zastropovaná na 814 korun za PCR test a 201 korun za antigenní test.
➨ Testy budou mít současně kratší platnost. PCR testy tři dny místo dosavadního týdne a antigenní test jeden den místo
dosavadních tří dnů.
➨ Děti do 12 let nebudou potřebovat doklad bezinfekčnosti. K návštěvě kroužků nebo například restaurace či divadla tak
nepotřebují test ani doklad o prodělání nemoci. Dosud toto pravidlo platilo pro děti do 6 let.
➨ Provozovatelé restaurací či barů budou kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti. Mezi to se počítá potvrzení o testu,
očkování či prodělání koronaviru. Pokud certifikát nebude platný, restaurace by neměla službu poskytnout. Hosta není třeba
kontrolovat u vchodu, stačí, až když se usadí. Bezinfekčnost nebude třeba kontrolovat při odběru jídla s sebou a ani v
restauracích v obchodních centrech.
➨ Neočkovaní žáci byli testováni v osmi regionech, kde byla nejhorší epidemická situace, a to v okresech České
Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Neočkovaní učitelé budou muset
nosit při výuce respirátory. Výjimku mají učitelé ve školkách a zaměstnanci v dětských skupinách.

Do hospody bez očkování či testu? Pokuty hrozí hostům i restauratérům
1.11.2021 - Petr Vaňous, reportér Královéhradeckého kraje

Od pondělí začne tvrdý režim v hospodách a restauracích. Dovnitř se dostanou jen lidé, kteří se prokáží bezinfekčností
(očkování, prodělaná nemoc či test). Ne všichni se však potřebným dokumentem budou chtít prokázat. Deník proto oslovil
hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou a mluvčího Policejního prezídia Ondřeje Moravčíka a nastínil jim tři možné varianty, které
mohou od pondělí 1.11. v hospodách nastat. Podívejte se, jaké sankce hrozí.
Situace 1: Přijde host bez očkování či potvrzení
Obsluha vyzve hosta, aby opustil provozovnu. Co když to odmítne? Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové se musí
v takovém případu obrátit personál na Policii ČR. Hostovi bez dokladu o bezinfekčnosti, nebo s padělaným potvrzením, hrozí
od policie či hygieny pokuta až deset tisíc korun.
Policie sama však žádné zvýšené kontroly barů a restaurací neplánuje. „Jsme připraveni poskytnout
hygienické stanici součinnost, pokud nás o to požádá. Zároveň plně reagujeme na oznámení,“ informoval
mluvčí Policejního prezídia Ondřej Moravčík. „Kontrolování platných opatření se věnují kolegové v rámci
běžného výkonu služby,“ dodal policista.
Co když host zapomene potvrzení doma a nemá mobilní aplikaci Tečka? V tom případě je podle
náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové možné, aby se host před zraky obsluhy
otestoval přímo v hospodě antigenním testem. Naopak testovat se vůbec nemusí člověk, který si jde do
restaurace jen vyzvednou jídlo s sebou.
Situace 2: Přijdou hosté a obsluha je zapomene zkontrolovat
Podle hlavní hygieničky hrozí i v takovém případě na místě pokuta do 10 tisíc korun. „A to se týká jak hosta, tak
i provozovatele. Mimořádné opatření ukládá povinnost provozovateli stravovací služby, tedy pokuta je uložena provozovateli,“
vysvětlila Svrčinová. Lajdáckým číšníkům pokuta nehrozí, odpovědnost je na provozovateli podniku. Ve správním řízení může
majitele hospody dostat pokutu až tři miliony korun.
Situace 3: Host při návštěvě restauračního zařízení požádá o průkaz bezinfekčnosti číšníka
Je to bizarní situace, ale někteří hosté mohou tímto způsobem „provokovat“ hospodské. Takové kverulantství je ale zbytečné.
Podle Pavly Svrčinové nemá obsluhující personál povinnost mít průkaz o bezinfekčnosti. „Host tak nemá oprávnění zjišťovat,
zda personál splňuje podmínky, tedy očkování, test, prodělaná nemoc,“ informovala hlavní hygienička.
Situace 4: Do podniku míří člověk, který si objednal jídlo s sebou
Při pouhém vyzvednutí objednaného jídla v restauraci se zákazník prokazovat bezinfekčností nemusí.
Situace 5: Host je na zahrádce
Aby ho mohli obsloužit, musí člověk prokázat bezinfekčnost stejně jako lidé, kteří jsou uvnitř.
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Hejtman MUDr.Martin Kuba informuje

K situaci po pádu Bohemia Energy

Abychom co nejvíc pomohli Jihočechům, kteří se teď dostali do problémů po pádu Bohemia
Energy, hlavně seniorům a sociálně ohroženým, zřizujeme na krajském úřadě Jihočeského
energetického ombudsmana.
Situace po pádu Bohemia Energy přivedla do složitých situací i spoustu
Jihočechů a nejvíc zranitelní jsou teď lidé s nízkými příjmy. Po téhle zkušenosti jsem se
rozhodl, že vytvoříme na krajském úřadě „energetického ombudsmana“. Tedy
bezplatnou call linku, na které se naši kolegové budou snažit Jihočeským seniorům a
sociálně ohroženým lidem poradit, jak se v dané situaci zorientovat a také pomoct jim
při jednání s dodavatelem poslední instance.
Všichni chápeme, že ta situace je složitá a my neumíme nikomu zajistit lacinou elektřinu nebo plyn. Od toho tady náš
ombudsman ani nemá být. Můžeme ale pomoct při jednáních s dodavateli poslední instance, protože není možné, aby
například senioři museli obětovat valnou část svých příjmů na zálohy za energie, když jejich prokazatelná spotřeba odpovídá
zálohám daleko nižším. Obrátím se na dodavatele energií, jako je v Jihočeském kraji společnost EON a požádám je o
spolupráci. Myslím, že musíme udělat společně maximum, abychom ochránili ta nejzranitelnější.
Takže od středy 3. listopadu jsme zřídili pro tyto účely speciální call linku 386 720 398, na které budou naši pracovníci
připraveni každý den od 8 do 16 hod pomáhat všem, kteří se na nás obrátí.
K očkování proti Covid-19
Milí Jihočeši, tady je pár praktických informací k očkování 3. posilující dávkou pro Vás nebo Vaše blízké, kterých se
může týkat. Očkování třetí posilující dávkou je určeno pro všechny osoby starší 12 let, kterým uplyne šest měsíců od data
ukončení očkování, tedy druhé dávky. Pro třetí očkování je k dispozici Pfizer nebo Moderna a i když jste byli očkováni
AstraZenecou, tak to nevadí. I tak lze pro posilující třetí dávku využít Pfizer nebo Modernu a kombinace vakcín ničemu
nevadí.
Takže, po šesti měsících dostanete SMS nebo email s informací, že se můžete registrovat na
třetí posilující dávku. Logicky teď chodí většinově seniorům, protože ti byli očkováni v období do dubna.
Každý z Vás nebo z Vašich blízkých kdo obdrží SMS, a má o očkování zájem, se může objednat na
očkování ke svému praktickému lékaři. To je v této chvíli nejjednodušší cesta. Kontaktovat ho můžete
sami a jen si s ním domluvíte termín očkování. Není třeba se nikde registrovat. Váš praktický lékař by
Vám měl být schopen očkování zajistit stejně tak, jako očkování proti chřipce. Každý z nich si už normálně
může objednat jakoukoli očkovací látku, tedy i Pfizer a Modernu a vakcínu mu zavezou až do ordinace.
Všem praktikům v kraji jsem přes jejich sdružení poslal dopis s informacemi jak postupovat i s velkou
prosbou o spolupráci.
očkovaní a nyní jste se očkovat rozhodli. Praktici už prostě
Je také třeba říct, že po uplynutí šesti měsíců
nikomu nepropadá očkování ani certifikát o bezinfekčnosti.
mají plný přístup k vakcínám a nikde není žádný problém.
Druhou variantou je registrovat se přes centrální
Je to pouze informace, že už můžete využít přeočkování
tou třetí posilovací dávkou. A nemusíte to očkování
rezervační systém na webových stránkách Ministerstva
zdravotnictví, vybrat si očkovací místo a vyčkat až si
podstoupit okamžitě. Máte na něj nárok kdykoli. Takže
jestli půjdete za týden, za dva nebo za měsíc, je na Vás.
budete moci rezervovat termín a čas očkování. My jsme
ukončili provoz velkokapacitních očkovacích center,
Ta třetí dávka je v tomto období velmi vhodná u starších
lidí, jejichž organismus už třeba nevytvoří po očkování
protože už není možné je dál provozovat a sestřičky už
potřebujeme v nemocnicích, aby tam pečovali o běžné
takovou imunitní reakci a postupně jim ochrana klesá.
Posilující očkování jim pomůže udržet si imunitu. Není to
pacienty. Přesto jsme ale zachovali očkovací místa i
nic nového. Třeba u chřipky také probíhá očkování
v našich nemocnicích. Tam ale logicky nemůžeme očkovat
opakovaně.
tisíce lidí denně. Takže tady prosím, počítejte s tím, že je
třeba se objednat a možná pár dní počkat. Proto je kontakt
K očkování se ale můžete ke svému lékaři
s Vaším praktikem nyní lepší a v této fázi, kdy už praktici
objednat i na první dávku. Tedy pokud nejste dosud vůbec
mají všechny vakcíny, i logický a správný postup.
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
-

vracející se covid s nařízenými karanténami komplikuje provoz i v naší MŠ a ZŠ
ze stejného důvodu ředitelství ZŠ a MŠ ruší některé připravované školní akce
1.listopadu se žáci naší školy podrobili testování antigenními testy, jako na všech školách v prachatickém okrese.
Další je čekalo 8.listopadu, stejně tak, jako i v dalších určených okresech s nejvíce šířící se pandemií

Mateřská škola

Říjen v naší mateřince
Podzim je obdobím plným krásných barev, obdobím sklizně plodů. Témata plodů a krás podzimu
prolínala všemi činnostmi, jak ve třídě, tak i venku. Děti si povídaly o slunečnicích, houbách, kukuřici,
dýních, moštovaly jablka, hrály si s kaštany a různými semínky. Venku pozorovaly přírodu, objevovaly
krásně vybarvené podzimní listy. Hrály pohádku O Šípkové růžence, O veliké řepě. Věnovaly se
ekohraní. Oslavily posvícení a nazdobily si mětýnku. A hlavně - děti z Rybiček, Žabek a Broučků
nacvičovaly v průběhu října program na Slavnosti plodů.
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Těšili jsme se, že navštívíme Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, ale návštěva byla ze strany Muzea z důvodu
nemoci zrušena. Nemoc a následná karanténa se nakonec nevyhnula ani nám. Nejprve šla do karantény lhenická část
vytrasovaných dětí a pedagogů a pár dní nato i mičovická. Ti zůstali v karanténě i přes Slavnosti plodů, takže nemohli
vystupovat. Lhenické děti měly ještě 3 dny na docvičení programu a nakonec vše dobře dopadlo a děti na Slavnostech plodů v
Chelčicích vystupovaly. Velký dík patří především ochotným rodičům, kteří děti na slavnosti dovezli a se vším nám pomohli.
Děti pak byly velice mile překvapeny, když se v pondělí ve školce objevila paní starostka s velkým dortem, který děti dostaly
jako poděkování za vystoupení. Přeji Vám, milé děti a rodiče, hodně zdraví!
Eva Rajtmajerová
Foto vlevo – paní
starostka přišla s dortem
dětem poděkovat za
vystoupení na
„Slavnostech plodů“
v Chelčicích;
vpravo – z vystoupení
dětí naší MŠ na
chelčických slavnostech

Základní škola

Říjnové kalendárium
1.10. – Exkurze do Planetária v ČB – 6.tř.
4.10. – návštěva Malého divadla v ČB na představení „Karkulka vrací úder“
5.10. – výuka na dopravním hřišti v Prachaticích – 4.A tř.
7.10. – třídní schůzka 9.tř. – k volbě povolání
11.10. – výuka na dopravním hřišti v Prachaticích – 4.B tř.
11.11. – členská schůze SRPŠ ve školní jídelně
13.10. – vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“ – školní kolo
13.10. – beseda Mgr.M.Grillové na téma „Světová náboženství 1.“ – 9.tř.
13. – 15.10. – Zážitkový kurz v Zátoni u Lenory – 7.tř.
13. – 15.10. – Dny tříděného odpadu
14.10. – exkurze do Hvězdárny a Planetária v ČB – 1.až 3.tř.
15.11. – beseda Mgr.M.Grillové „Dušičky a Halloween“ – 3.tř.
20.10. – Návštěva Malého divadla v ČB na představení „Jak se směje zubatá“ a Jihočeského muzea v ČB – „Retrogaming“
20.10. – beseda Mgr.M.Grillové na téma „Světová náboženství 2.“ - 9.tř.
21.10. – podzimní vycházka – 2.tř.
21.10. – exkurze do pivovaru Budvar v ČB – 8.tř.
23.10. – účast na „Slavnostech plodu“ v Chelčicích – v soutěži „Ovocná dobrota“ získala 5.místo I.Slavíková
14. – 25.10. – výstava lhenických mětýnek s názvem „Naše posvícení“
25.10. – Etická dílna – projektový den ve škole – 7.tř. „Moc slova“; 9.tř. „Finanční gramotnost“
25.10. – výuka na dopravním hřišti v Prachaticích – 5.tř.
25.10. – podzimní vycházka – 1. a 3.třída
27. až 29.10. – podzimní prázdniny

Foto vlevo – z návštěvy Planetária v ČB žáky 1.až 3.tř.; uprostřed - z exkurze do budějovického „Budvaru“ žáky 8.tř.; vpravo z pracovních činností žáků 5.tř.

Vědomostní soutěž:
Přírodovědný klokan – 13. 10. 2021 - školní kolo (8. + 9. ročník)
– celkem 25 soutěžících
1.místo - T. Kolářová (65 bodů) – 9. třída; J. Poddaný (65 bodů) – 8.B třída
3.místo - L. Čechová (62 bodů) – 8. třída
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Zážitkový kurz 7. třídy 13.10. až 15.10.2021 v Zátoni
Ve středu 13. října jsme odjeli autobusem do Zátoně u Lenory. Byli jsme ubytovaní v penzionu Pod Pralesem. Kurz začal tím,
že jsme se dostali na „pomyslnou“ loď, na které „poplujeme“ až do deváté třídy a každý dostal na lodi nějakou roli. Každý den
jsme hráli různé hry. Např. bang, aktivity, ostrůvky, učili jsme se limeriky, batohy, lidský uzel… Hodně mě bavily týmové hry,
třeba když jsme se pokoušeli převrátit loď – to bylo dost náročný! Naše
vědecké týmy hledaly na ostrově neznámé živočichy – vypadali dost
divně. Večer na pokojích se nám nechtělo moc spát a usnuli jsme
vždycky pozdě. To bylo dobrý. Při povídání v kruhu směl mluvit vždycky
jen ten, kdo měl u sebe pana Punťu (to byl tenisák). Měli jsme i večerní
hru, ze který byli některý lidi ze třídy dost zmatený, ale bavila nás.
Poslední den jsme vyráběli plavidla pro vajíčko. Ty se nám docela
povedly, protože vítězné vajíčko vydrželo pád ze třech různých výšek!!!
Docela dobře tam vařili a mohli jsme si přidávat. V pátek jsme měli k
obědu špenát a maso a knedlíky, tak jsme to snědli a jeli domů.
Všechno jsme si užili. Byl skvělý zážitkový kurz.
Vybráno z žákovských prací - neupravováno.
Náš třídní limerik:
Znám jednu dívku z Přelouče,
a má strach, že ji vysuší.
ta v noci chodí bez louče.
Ta naivní dívka z Přelouče.
Louče jí totiž nesluší,
Foto – z našeho „adapťáku“ v Zátoni
Co je to limerik? Říkanka o pěti verších, která netouží čtenáře dojmout, poučit ani ohromit,
nýbrž pobavit či dokonce rozesmát. Limerik je výbuch smíchu,

Ředitelství MŠ a ZŠ informuje

Změny cen stravného od 1.11.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, vzhledem k rostoucím cenám potravin dojde od 1. 11. 2021 k navýšení ceny za stravování ve
školní jídelně ZŠ a MŠ Lhenice takto:
celodenní stravování pro děti MŠ 36 Kč • Přesnídávka 9 Kč • Oběd 18 Kč • Svačinka 9 Kč
- pro žáky ZŠ 7 - 10 let 24 Kč 11 – 14 let 26 Kč nad 15 let 28 Kč dospělí strávníci 28 Kč Strávníci jsou zařazování do
věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku, celý tento školní rok platí vyšší částku za
stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.).
Povinností strávníka v ZŠ je používat při odběru stravy čip nebo stravovací kartu. Pokud čip (kartu) zapomene, je povinen
toto při odběru oběda nahlásit. V případě ztráty čipu (karty) je strávník povinen co nejdříve čip (kartu) zakoupit u vedoucí
ŠJ.
První den neplánované nepřítomnosti je možné si oběd odebrat do jídlonosiče v době výdeje obědů. Jinak oběd propadá
bez náhrady. V další nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit prostřednictvím aplikace Strava.cz (do 8 hod.). V případě
neodhlášení jsou od 2. dne do ceny oběda započteny provozní náklady – cena neodhlášeného oběda je pro žáky 1. – 4.
roč. 44 Kč, žáky 5. – 9. roč. 46 Kč, žáky starší 15let 48 Kč, dospělé 48 Kč.
Zálohy na měsíc listopad budou strženy k 20. 10. 2021.
Vzhledem k výše uvedeným změnám doporučuji navýšení měsíčního limitu inkasa ve Vaší bance: • 900 Kč pro dítě v MŠ •
700 Kč pro žáky ZŠ a dospělé
Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY

Jablko roku přivezl na Slavnosti plodů Jan Záhorka z Truskovic
Autor: Petr Eliáš – Jižní Čechy TEĎ – 24.10.2021
CHELČICE – Velká sláva v Chelčicích. V sobotu 23. října ožilo prostranství u kostela tradičními Slavnostmi plodů.
Pomyslný štafetový kolík převzaly Chelčice s pečlivostí sobě vlastní. Stovky návštěvníků se bavily u kulturního
programu, neopomenuly stánkový prodej a výstavy.
Zlatým hřebem akce bylo vyhlašování soutěží. Tu nejprestižnější o jablko roku vyhrál Jan Záhorka z Truskovic. Vyhrál také
kategorii ovocných destilátů. Nejlepší cukrářský výrobek dovezla podle poroty Jana Valentová, která připravila ovocný
malinový dort. Nejlepší pekařský výrobek – Jablíčkový mls – dodala Pavla Tischlerová. A slivovicí roku se stala ta od Daniela
Fottera.

Výsledky soutěží – uvádíme pouze prvních deset míst
„Jablko roku 2021 Chelčicko-Lhenického Mikroregionu“ (celkem 43 vzorků)
1
2
3
4
5

Rubinola Záhorka Jan Truskovice
Rubinola Petrášek Stanislav Krtely
Rubinola Hojek Josef  ikroregio
Gala Záhorka Jan Truskovice
Bohemia Nováková Hana Krtely

6 Bohemia Gregora Robert Lhenice
7 Rubinola Leber Petr Lhenice
8 Rubinola Nováková Hana Krtely
9 Gala Galaval Gregora Robert Lhenice
10 Lucy Holub Pavel Krtely
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Cukrářský výrobek (celkem 13 vzorků)
Jana Valentová Chelčice Ovocný malinový dort
Sabina Kumštarová SOU služební Vodňany Dort – jablko
Petra Černá SOU služební Vodňany Dort – ovocný sen
Marie Troblová Truskovice Ořechové řezy
ZŠ MŠ Lhenice Lhenice-Slavíková Svěží jablečný vánek
Jiří Bláha Chelčice Kávovo jablečný a hruškový dortík
Pavla Tischlerová Černěves Jablkové střapaté řezy
Monika Pintrová Mičovice Cheesecake s jablky, drobenkou
a slaným karamelem
9 Romana Valentová Chelčice Pudinkový koláč
10 Lenka Čarková Truskovice Jablečné skořicové řezy

1
2
2
4
5
6
7
8

Pekařský výrobek (celkem 26 vzorků)
1 Pavla Tischlerová Černěves Jablíčkový mls
2 Jana Valentová Chelčice Křehký jablečný koláč
3 Dana Petrášová Chelčice Ořechové řezy s rybízovou náplní
4 Kamila  ikroreg Mičovice Křehký koláč s jablky
5 Veronika Štěchová Chelčice Hrušková koláč s mascarpone
6 Kamila  ikroreg Mičovice Jablkový koláč
6 Zdeňka Horáková Truskovice Čokoládový koláč s hruškami
8 Jiřina Stránská Chelčice Švestkový drobenkový koláč s pudinkem
9 Květoslava Martínková Truskovice Jablečný  ikror
10 Chelčický domov sv. Linharta Chelčice Applepie
Destilát roku (celkem 8 vzorků)
1 Záhorka Jan Truskovice Hulvátovice
5 Babický Milan Truskovice Višeň
2 Pintr Jan Mičovice Malina
6 Cinádr Josef Truskovice Hruška
3 Valenta Vojtěch Chelčice Ořech
7 Babický Milan Truskovice Třešeň
4 Štěch Petr Chelčice Ořech
8 Podlaha Tomáš Netolice Jablko
Slivovice roku (celkem 14 vzorků)
1 Fottera Daniel Chelčice
2 Lukeš Václav Chelčice
3 Mráz Petr Jáma
4 Jungbauer Ivan Mičovice
5 Tůma Karel Chelčice
6 Valenta Vojtěch Chelčice
7 Pintr Miloš Mičovice
8 Jungbauer Ivan Mičovice
9 Pintr Radek Mičovice
10 Baloušek Jan Chelčice

Příští „Slavnosti plodů 2022“ Chelčicko-Lhenického mikroregionu budou hostit Lhenice.

Vzpomenuto 103. výročí od vzniku Československé republiky
1918 – 2021
A to v den jejího vzniku – 28.října uctěním památky padlých
v 1.světové válce položením věnce u všech jejich pomníků
v katastru našeho městyse – ve Lhenicích, ve Vodici, v Hrbově
a v Dolních Chrášťanech.
Foto vlevo – pomník padlých na náměstí ve Lhenicích

V Prachatické ulici dále postupně mizí elektrické dráty, v Sídlišti nadále
probíhá výměna vodovodního řadu a výstavba parkovišť.
Jak jsme již informovali v minulém vydání ML, probíhají práce na odstranění drátového rozvodu elektrického proudu
v Prachatické ulici (v rozsáhlé Chrastovně) jeho nahrazením rozvodem kabelovým vsazovaným do země, a to v návaznosti
na již provedeným v ulicích Krumlovské a Netolické a ve středu městečka – viz fota. Nadále také pokračují práce v Sídlišti
SNP na výměně vodovodního řadu a nově zahájena výstavba parkovišť pro auta u bytovky čp.271,272, dále naproti
prodejně Flop a na rozcestí ulic ze Sídliště a Bavorovské (z Dolánku směr na Třebanice) – viz fota.
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Zleva – první a druhé foto – práce v Prachatické ulici; třetí foto práce v Sidlišti na výměně vodovodního řadu, zcela vpravo –
úprava plochy naproti prodejně Flop

Vzpomínka památky zesnulých
Na všech hřbitovech bylo opět i v zhoršující se koronavirové době
mnoho návštěvníků, a to ve volné dny již o státním svátku (ve
čtvrtek 28.10.), o víkendu (30.10. a 31.10.) a rovněž v pondělí o
„Všech svatých“ (1.11.) a v úterý (2.11.) o „Dušičkách“, aby uctili
památky svých blízkých zemřelých. Ne jinak tomu bylo i na našem
lhenickém hřbitově. Vyzdobené, upravené hroby a na nich rozžatá
světýlka dávaly najevo, že nezapomínáme těch, kteří nás opustili
navždy a že v našich srdcích a vzpomínkách zůstávají stále.
Že památce svým blízkým zesnulým se přicházejí poklonit i ti ze
vzdálených míst, svědčí i nahodilá setkání na našem hřbitově
s rodáky, bývalými spolužáky, známými, které jsme po delší čas
neviděli.

JB, JM

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
KONEC LETNÍHO ČASU 31.10. - (3.00 h. na 2.00 h.)
Letní čas v roce 2021 skončil v noci neboli velmi brzy ráno 31. října. Hodiny se posunuly o hodinu zpět z 3:00 na
2:00. Každé jaro a podzim nás čeká takový posun v čase o jednu hodinu. Standardním časem je ale čas, který platí v
zimním období. Označení „zimní čas“ tedy není úplně přesné, měli bychom říkat standardní či běžný čas.
Na území dnešního Česka se s letním časem poprvé začalo za Rakouska-Uherska, elektřina byla v té době drahá
a nedostatková a když slunce svítilo i později do večera, dosáhlo se významné energetické úspory. Později byl ale zrušen a
následně opět na pár let zaveden. Naposledy byl letní čas zaveden v roce 1979 v rámci tehdejšího Československa a od té
doby už se drží dodnes.
Letní čas platí v celé Evropské unii a v dalších zemích světa včetně USA či Kanady.
V Evropské unii je změna času harmonizována a probíhá ve všech zemích ve stejný den, a to
vždy poslední neděli v březnu a v říjnu. V jiných zemích světa jsou data změny času rozdílné,
například v USA začíná letní čas o něco dříve a končí později než v Evropě. Zajímavostí je, že
změna času probíhá i na jižní polokouli Země, ovšem opačně. V době zimního období u nás
tam totiž mají léto.

Ještě k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny PČR konaných 8.a 9.10.2021
Do minulého říjnového vydání ML jsme aktuálně zařadili výsledkové pořadí všech koalic, politických stran a hnutí,
ucházejících se o voličské hlasy, a to v celé ČR, ale i Jihočeském kraji, v okrese Prachatice a v našich Lhenicích, tentokrát
navíc s rozšířením o výsledky voleb z míst z našeho blízkého okolí. Pro připomenutí a porovnání jsou níže uvedeny vždy
pouze tři z nich s největším počtem získaných hlasů.
VÝSLEDKY VOLEB
- v procentuelním počtu hlasů jednotlivým stranám
V celé ČR
V Jihočeském kraji
V okrese Prachatice
1. SPOLU
27,79%
1. SPOLU
29,09%
1. SPOLU
28,46%
2. ANO
27,12%
2. ANO
26,65%
2. ANO
26,98%
3. PirSTAN 15,62%
3. PirSTAN 13,50%
3. PirSTAN 13,15%
U nás ve Lhenicích
Celkově
ve volebním okrsku č.1
ve volebním okrsku č.2
1. SPOLU
32,36%
1. SPOLU
31,55% 1. SPOLU
33,49%
2. ANO
27,30%
2. ANO
28,34%
2. ANO
25,86%
3. PirSTAN 15,20%
3. PirSTAN
15,15% 3. PirSTAN
15,51%
PRO POROVNÁNÍ
Jak volili v našem okresním městě a u našich sousedů
V Prachaticích
V Netolicích
V Mičovicích
Ve Ktiši
ve Vitějovicích
1. SPOLU 31,49%
1. ANO
30,69%
1/2. ANO
47,25%
1. ANO
33,15% 1. ANO
28,90%
2. ANO
25,64%
2. SPOLU 27,38%
1/2. SPOLU 47,25%
2. SPOLU 18,42%
2. SPOLU 24,60%
3. PirSTAN 13,48%
3. PirSTAN 11,30%
3.PirSTAN 20,74%
3. SPD 19,10% 3.PirSTAN 10,15%
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TŘINÁCT POSLANCŮ ZVOLENÝCH ZA JIHOČESKÝ KRAJ DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR
Viktor Vojtko – PirSTAN – STAN – 7996 hlasů
Václav Král – SPOLU – ODS – 5896 hlasů
Jan Bartošek – SPOLU – KDU-ČSL – 7854 hlasů
Richard Brabec – ANO – 3672 hlasů
Pavla Pivoňka Vaňková – PirStan – STAN – 7618 hlasů
Roman Kubíček – ANO – 2091 hlasů
Šimon Keller – SPOLU – KDU-ČSL – 6406 hlasů
Karel Tureček – ANO – 1271 hlasů
Pavel Klíma – SPOLU – TOP 09 – 6006 hlasů
Jan Kubík – ANO – 1125 hlasů
TŘÍ POSLANCI Z NICH ZVOLENI Z NAŠEHO OKRESU PRACHATICE

Jan Bauer – SPOLU – ODS – 8104 hlasů

nejvíce ze všech zvolených poslanců za Jihočeský kraj.
Věk: 52 let – narozen v Prachaticích
Bydliště: Prachatice – Zaměstnání: poslanec
Profil: absolvent ČVUT v Praze, působil v marketingu jako manažér a ekonom,
2004 – 2013 a opět od roku 2017 poslancem za ODS, též 2000 – 2004 a opět od roku 2016 zastupitelem
Jihočeského kraje. Byl starostou Prachatic.
Je ženatý, má dceru a syna.

Iveta Štefanová – SPD – 1593 hlasů
-

byla lídrem kandidátky SPD v Jižních Čechách (na téže kandidátce byl i na 10.místě Petr
Hrubiško ze Lhenic)
Věk: 37 let – narozena v Českých Budějovicích. Bydliště: nyní Prachatice, před tím Lhenice
Zaměstnání: lékařka v oboru „Všeobecné praktické lékařství“.
Profil: vystudovala 1.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je svobodná, bezdětná.
Ve volném čase se věnuje ochotnickému divadlu a hře na klavír.

Ondřej Babka – ANO – 1145 hlasů
Věk: 27 let.
Bydliště: Husinec.
Zaměstnání: poslanec.
Profil: od července 2019 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2014 zastupitel a od roku 2018
radní města Husince.
Člen hnutí Ano.
Jak dokazují výše uvedené výsledky voleb na různých úrovních, vybraných naší redakcí ML, jednalo se
tentokrát vesměs všude především o vyrovnaný souboj o hlasy mezi hnutím ANO a koalicí SPOLU, která těsně zvítězila.

20.října hic jako v létě

- podle PT Deníku z 21.10.2021 –
Nejvyšší teplotu v celé republice naměřili v tento den (20.10.) českobudějovičtí meteorologové. Ve 14.50
hodin ukázal teploměr na stanici v Rožnově pro 20.říjen rekordních 25,3°C ! Podobné vedro bylo jen v roce
1907, odkdy tabulkám vévodila teplota 22,8°C. Rekordy padly i v dalších jihočeských městech – v Táboře
23,4°C (dosud 21°C z r.1907), v Jindřichově Hradci 21.8°C (dosud 19,6°C z r.2008), v Českém Krumlově 23,1°C (dosud
21,7°C z r.2017). Letní pohoda ale v dalších dnech nevydržela. Silný vítr (především 21.10.) přinesl ochlazení.
A u nás, na Lhenicku?
Za pěkného dne 20.10., za skoro jasna, poté polojasna atakovala teplota až +23°C, večer dosahovala +12°C, v noci +11°C.
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Vichr lámal stromy, nešel proud, nejezdily vlaky
Ve čtvrtek 21.10. silný vítr zkomplikoval na jihu Čech nejen dopravu. Hasiči podle mluvčí Venduly
Matějů jen do 15 hodiny vyjeli téměř 170x, především odklízeli popadané stromy. Větve v elektrickém
vedení potrápily energetiky. Po 16.hodině evidovali přibližně 2900 odběratelů bez dodávek proudu.
Potíže měly i vlaky především na Prachaticku a Českokrumlovsku.
Tolik PT Deník z 22.10.2021
Vyjížděla i zásahová jednotka lhenického SDH
podle sdělení velitele JSD Františka Fencla zasahovala v tento den, ve čtvrtek 21.10., celkem 3x a 1x i v den
následující. Ve všech případech se jednalo o technickou pomoc, o odstraňování padlých stromů a větví na
vozovky, a to u Horních Chrášťan, Třebanic a Mičovic, rovněž tak tomu bylo ještě i v pátek 22.10., tentokrát na
silnici mezi Třebanicemi a Žitnou.
Redakční dovětek: na našem Lhenicku byly v tento den (21.10.), nejsilnější poryvy větru kolem poledne (od 11.hodiny)
Zakončení sezóny 2021 mladých hasičů
Podzim už zaklepal na dveře a na naše mladé hasiče čeká zasloužený odpočinek. Letošní sezóna
začala neslavně v duchu covid opatření. Všichni jsme si přáli, ať se situace zlepší a naše prosba
byla vyslyšena. Děti odstartovaly celkem na osmi závodech. Prachatickou hasičskou ligu jsme
zakončili v Prachaticích, kde se pořádal závod na asfaltovém povrchu. Tento povrch nám nepřál,
stejně jako jiným družstvům a vynesl nám nejhorší umístění sezóny, což bylo 7. místo. Pohár
prachatické ligy (složený ze šesti závodů) ukončilo naše družstvo mladších 4. místem z celkových
11 družstev. Starší žáci obsadili 6.místo z 11 družstev.
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V měsíci říjnu jsme s družstvem starších (složeného i z mladších žáků) dorazili do Zbytin na podzimní kolo hry Plamen.
Tohoto závodu se družstvo lhenických dětí účastnilo naposledy v roce 1980. Obnovení tradice považujeme za velký úspěch!
V podzimních měsících nás čeká především trénování disciplín, které nás čekají na jarním kole hry Plamen, které se koná v
dubnu. Těšíme se na příští závodní rok 2022! Mgr. Jana Peštová

Volejbalisté VK HOGO FOGO Lhenice opět připravili společně s učiteli základní školy
turnaj ve volejbale
Jako každý rok připravili volejbalisté z klubu ve spolupráci s učiteli lhenické základní školy turnaj pro veřejnost a tento den je
tradován vždy jako vzpomínka na místního učitele Václava Kubíka, který pro volejbal dýchal. V tomto roce ale neproběhl jen
tento turnaj určený veřejnosti, ale družstvo volejbalistů ze Lhenic se účastnilo i řady turnajů pořádané jinými amatérskými
kluby.
Volejbalisté měli od minulého roku stiženou situaci jako jiné vícečlenné týmy díky koronavirové krizi, proto první aktivity
družstva odstartovaly v květnu úpravou hřiště v Mičovicích, kde přes letní měsíce probíhá trénink. Jelikož všechny ostatní
týmy to měly podobně, roztrhl se s pozvánkami na turnaje pytel.
První turnaj smíšených družstev proběhl v Prachaticích dne 12.6.2021, kde jsme získali čtvrté místo. Na další tradiční turnaj,
kam je náš tým zvaný každý rok, jsou Vodňany, kde proběhl turnaj 26.6.2021. Zde se hraje na dvou hřištích, je zde přes
desítku týmů a nám se podařilo umístit v první desítce a vybojovat 9. místo.
Družstvo VK HOGO FOGO Lhenice také každoročně nasazuje tým do ryze ženských turnajů. I v letošním roce tomu nebylo
jinak a 4.9.2021 se uskutečnilo první klání na
netolickém hřišti, kde jsme měli silný tým.
Vybojovali jsme 2. místo a moc nás to těší. S
velkým nadšením z úspěchu jsme se účastnili
ještě ženského turnaje v Prachaticích 11.9.2021,
kde nám o kousek uteklo třetí místo. Přivezli jsme
bramborovou.
Na závěr září, na sv. Václava (28.9.2021) jsme
uspořádali spolu s učiteli pro místní nadšence
volejbalu opět „Memoriál pro Václava na
Václava“. Díky velké účasti učitelů, volejbalistů
z VK HOGO FOGO Lhenice a místních žáků
jsme mohli sestavit 4 týmy, které hrály každý
s každým. Celý den se moc vydařil.
Na podzim náš čeká ještě turnaj v Netolicích
a celý rok završíme silvestrovským přátelským
utkáním. Tým VK

JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrem na našem Lhenicku
tentokrát

k památnému dni sokolstva
- připadajícímu na 8.října - od roku 2019 zařazen do kalendáře významných dnů České republiky –
Památný den sokolstva je poctou všem členům Sokola, kteří během téměř 160 let jeho existence obětovali své životy za
svobodu, demokracii a samostatnost.
Proč byl zvolen právě tento datum – 8.říjen
Jako připomínka tragických událostí v něm roku 1941. V noci ze 7.na 8.října gestapo v rámci „Akce Sokol“ zatklo na 1500
sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Plných
93% z nich do konce války zahynulo. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heyndrich úřední výměr o rozpuštění České
obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil
v masovém měřítku odbojovému hnutí. Nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje se pak stala spolupráce při atentátu
na Heydricha, který by se bez doslova sebevražedné pomoci sokolů nemohl nikdy uskutečnit. Sokolští odbojáři pojali atentát
na Heydricha jako krevní mstu především za mrtvé z „Akce Sokol“, ale i za všechny další oběti německé okupační zvůle.

MEZI OBĚŤMI ODBOJE ZA DOBY OKUPACE BYL I RODÁK Z NAŠEHO LHENICKA
ROMAN ČAREK
vzorný Sokol – hrdina odboje
- narozen 5.2.1893 v Třebanicích v čp.17
– zemřel 14.5.1945 v koncentračním táboře „Terezín“
Kdo byl Roman Čarek
- podle zachycených vzpomínek příbuzných z třebanického mlýna pro tehdejší „Lhenický
zpravodaj“ (nyní „Moje Lhenicko“) roč.2005, číslo 5.
Foto vlevo – Roman Čarek – foto z r.1942
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Byl vojákem z povolání, sloužil v hodnosti rotmistra u dělostřeleckého pluku, jeho manželka pocházela z třebanického
mlýna, spolu měli dvě děti (dvojčata), které zemřely a dalších již neměli. V československé armádě působil na Slovensku
v Nitře, odkud spolu s ostatními státními zaměstnanci byl v r.1939 nucen navrátit se do Čech, a to do Prahy, na Žižkov
(Slovensko se odtrhlo, vznikl „Slovenský štát“). Zde se za okupace zapojil do protiněmecké odbojové sokolské činnosti.
Ilegální skupina byla odhalena a pro tvorbu a šíření letáků, jakož i za pomoc osobám jsoucích v pátrání „Gestapa“, byl spolu
s ostatními odbojáři zatčen, nejprve vyslýchán a vězněn na Pankráci, poté byl přemístěn do koncentračního tábora
v Terezíně, kde po útrapách zemřel v karanténě na tyfus, vlastně již v mírových dnech, týden po válce...
Manželka Marie Čarková (narozena 15.3.1900) se na stáří navrátila na rodný třebanický mlýn, kde v roce 1983
zemřela. Příbuzní na mlýně vzpomínají na její vyprávění o těžké a bolestné době věznění jejího manžela, na motáky ze
žaláře, které se k ní různými cestami dostávaly, na zakrvácené jeho ošacení, které přišlo domů po vyšetřování na
Pankráci...

Ve vestibulu lhenické sokolovny vsazena pamětní deska vzornému
sokolovi, hrdinovi odboje za okupace – Romanu Čarkovi
Sokolská kronika o tom uvádí: „U příležitosti květnových oslav
osvobození LP 1948 odhalena v naší sokolovně pamětní deska hrdinovi
odboje za okupace, bratru Romanu Čarkovi, rodáku z Třebanic,
vzornému sokolu, který zemřel v Terezíně 14.5.1945 jako oběť nacismu“
(viz foto – na původním místě v předsálí je stále).

Roman Čarek mezi pražskými sokoly – sedící čtvrtý zleva
Sokolové byli vždy připraveni, když vlast zavolala !
JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
KINO LHENICE

12.11. Zbožňovaný - komedie / drama, Česko, 2021, 99 min
19.11. Vyšehrad: Seryjál – Komedie Česko, 2021, 83 min
3.12. Chlupáčci - animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný, USA, 2021, 85 min
10.12. Přání Ježíškovi - romantický / komedie, Česko, 2021, 109 min
Začátky filmových představení vždy od 19.00 hod., pohádka „Chlupáčci“ 3.12.
od 16.00 hod.

Hygienická opatření - COVID-19 platná pro vstup do kina
Vážení diváci,
prosíme Vás, abyste respektovali platná nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.9.2021
(s doplňujícími změnami z vládního usnesení č. 915 ze dne 20.10.2021)
Platné vládní nařízení zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny,
pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.
Všichni diváci starší 12 let musí prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:
- negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,
- negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
- negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě,
- potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického
pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
- prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem
konání akce,
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín,
první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
- všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2
(KN95 / N95).
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Přijměte pozvání „Milionu chvilek pro demokracii“ na setkání a lampiónový průvod
– 17.listopadu v 16.30 hodin na náměstí ve Lhenicích
Před pár týdny jsme společně dosáhli obrovského úspěchu! Ve volbách jsme si zvolili změnu, a to především díky
neuvěřitelnému vzedmutí občanské společnosti. Pojďme to společně oslavit a především pojďme jasně říct, že volbami to
rozhodně nekončí.)

V 17.00 - tradiční lampionový průvod pro rodiny s dětmi (na staré hřiště).

Každý rok si připomínáme 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii. Je to krásná připomínka hodnot, na kterých
stojí naše státnost. Letos navíc okořeněná příjemným pocitem naděje, že se začínáme ubírat lepším směrem. Tento svátek
ale v průběhu let vypráví také příběh o tom, jak s nabytou svobodou nakládáme. O tom, že hodnoty pravdy a lásky nikdy
nevítězí definitivně, a o tom, že co jsme nabyli, můžeme taky zase rychle pozbýt. Aby svoboda vydržela, musí ji totiž vždy
doprovázet i odpovědnost.
To, jestli se nám to podaří,
nebude záležet na velkých činech
jednotlivců, ale na tom, jestli si každý z nás
udělá svoji malou chvilku pro demokracii a
jestli tyto chvilky společně zúročíme. Proto
je
tak
důležitá
aktivní
občanská
společnost.
Klíčem k demokracii jste vy!
Přijďte proto v tento sváteční den
ukázat, že naše úsilí o lepší zemi
rozhodně neskončilo těmito volbami.
Těšíme se na Vás!

DIAKONIE BROUMOV
Organizuje ve Lhenicích charitativní sbírku oděvů, textilií, obuvi, hraček, hygienických
potřeb a podobně. Sbírka probíhá od 8.11 do 20.11.na sběrném dvoře ve Lhenicích,
v pracovní době sběrného dvora,
tj.PO, ČT, SO – 13-17 hod..

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

na lhenickém náměstí, první adventní neděli, - letos již 28.11.2021.
Vzhledem k sílící covidové epidemii letos , bohužel, nemůže tato akce být organizována
jako veřejná, s kulturním programem a vystoupením dětí. Přesto strom bude rozsvícen –
kdo bude mít zájem, samozřejmě může v podvečer na náměstí přijít .

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Šest družstev Sokola již rozehrálo v pěti soutěžících výkonnostně
odstupňovaných nový soutěžní ročník 2021/22
ŘÍJNOVÉ ZÁPASY
- v soutěžích na republikové a krajské úrovni – za startu tří družstev -

A družstva žen ve 2.lize sk.A – za 10 účastníků
1.kolo – so 2.10. – El Niňo Praha B – Sokol Lhenice A 6:4 – čtyřhry 1:0 – body za Lh.: T.Novotná 1:2, E.Dubravcová 2:1,
I.Fišerová 1:2
2.kolo – so 2.10. – AC Sparta Praha C – Sokol Lhenice A 5:5 – čtyřhry 1:0 – body za Lh.: T.Novotná 2:1, E.Dubravcová 1:2,
I.Fišerová 2:1
3.kolo – so 23.10. – TTC Kovářov – Sokol Lhenice A 8:2 – čtyřhry 1:0 – body za Lh.: E.Dubravcová 0:3, T.Novotná 1:2,
I.Fišerová 1:2
4.kolo - VOLNÉ
5.kolo – so 30.10. – Sokol Lhenice A – TTC Elliza Praha B 7:3 – čtyřhry 1:0 – body za Lh.: T.Vodáková 2:1, E.Dubravcová
2:1, I.Fišerová 2:1
6.kolo – so 30.10. – Sokol Lhenice A – SKST Vlašim B 0:10 – čtyřhry 0:1 – body za Lh.: T.Vodáková 0:3, E.Dubravcová 0:3,
T.Novotná 0:3.
Postavení Sokola Lhenice A v tabulce 2.ligy sk.A žen (za 10 účastníků) k 31.10.: 8.místo – 5 zápasů – 1 výhra, 1 remíza,
3 prohry – skóre 18:32 – 8 bodů
B družstva žen v divizi – za 6 účastníků
1.kolo – so 2.10. – VS Tábor A – Sokol Lhenice B 8:2 – čtyřhry 1:0 – body za Lh.: J.Březinová 0:3, K.Fišerová 1:2,
S.Březinová 1:2
2.kolo – ne 31.10. – TTC Kovářov B – Sokol Lhenice B 2:8 – čtyřhry 0:1 – body za Lh.: S.Březinová 3:0, J.Březinová 2:1,
K.Fišerová 2:1
Postavení Sokola Lhenice B v tabulce divize žen – za 6 účastníků k 31.10. – 3.místo – 2 zápasy – 1 výhra, 0 remíz,
1 prohra – skóre 10:10 – 4 body
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Foto : Eliška Dubravcová, Iveta Fišerová, Tereza Novotná – startující v 2.lize
A družstva smíšeného v krajské soutěži sk.B – za 11 účastníků
1.kolo – so 2.10. – ST Svatá Maří A – Sokol Lhenice A 3:10
2.kolo – ne 3.10. – Sokol Písek A – Sokol Lhenice A 6:10
3.kolo – pá 22.10. – Sokol Lhenice A – Sokol Milevsko A 10:6
4.kolo – st 20.10. – Sokol Lhenice A – TJ Třebohostice A 10:4
5.kolo – so 30.10. – Sokol Vodňany C – Sokol Lhenice A 9:9
6.kolo – pá 29.10. – Sokol Strakonice B – Sokol Lhenice A 1:10
Postavení A družstva Sokola Lhenice v krajské soutěži sk.B
(za 11 účastníků) k 31.10.: 2.místo – 6 zápasů – 5 výher, 1 remíza,
0 proher – skóre 59:29 – 17 bodů

Tři družstva lhenického Sokola rovněž vstoupila i do soutěží v rámci prachatického regionu
ŘÍJNOVÉ ZÁPASY

v RP-I (regionálním přeboru) B a C družstvo – za 10 účastníků
Postavení B družstva v tabulce RP-I k 31.10.:7.místo - 3 zápasy – 2 výhry, 0 remíz, 1 prohra – skóre 30:24 – 6 bodů
Postavení C družstva v tabulce RP-I k 31.10.: 9.místo – 4 zápasy – 1 prohra, 0 remíz, 3 prohry – skóre 25:47 – 6 bodů
V RP-II D družstvo – za 10 účastníků
Postavení D družstva v tabulce RP-II k 31.10.: 1.místo – 4 zápasy – 3 výhry, 0 remíz, 1 prohra – skóre 44:28 – 10 bodů
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
Úspěšné tažení půlmistrů podzimem
Podzim po návratu Lhenických po třech sezónách do B skupiny I.B třídy ( ve dvou za startu v I.A třídě,
následně v jedné v A skupině I.B – dvě z nich pro „covid“ předčasně ukončených) lze hodnotit jako až nečekaně úspěšný.
A to především pro četná zranění hráčů (v některých utkáních až osmi), který tým provázela, ale také i pro nutné doplnění
úzkého hráčského kádru před sezonou za obav, zda-li bude pro nastávající soutěž početně a kvalitativně postačující. Jak
výsledky, tak umístění v tabulce ukázaly, že se vhodně doplnit kádr podařilo a vzhledem k průběhu podzimu nadstandardně.
Průběh mistrovského podzimu lhenického týmu
I přes již vzpomínaná početná zranění, kdy z tohoto důvodu nebylo ani možné stabilizovat osu základní sestavy, neboť ta se
zápas od zápasu měnila, přesto tým od vstupu do podzimu v jasné většině plně bodoval, zpočátku za těsných výher, až na
dvě domácí remízy (s Bavorovem 2:2 a Sousedovicemi 2:2) a jediné těsné prohry 1:0 venku s Prachaticemi C, aby se stále
držel v popředí tabulky a aby po 7.kole obsadil první tabulkovou příčku a v roli lídra ji držel až do samého konce podzimní
části sout.ročníku. Těžil z dobře fungující defenzivy, o čemž svědčí pouze osm obdržených branek (s průměrem 0,61 branky
na zápas) za celý podzim, nejméně ze všech týmů v B skupině I.B a nejenom v ní. Když s blížícím se závěrem podzimu se
„marodka“ lhenického týmu počala vyprazdňovat a jeho herní projev se tím tak zkvalitnil, zlepšila se i jeho střelecká
produktivita,, kdy v zápasech 11.a 12.kola vsítil celkem 10 branek, čímž si výrazně vylepšil celkové skóre. Hned následně ve
13.posledním podzimním kole vítězstvím v Husinci potvrdil oprávněný „titul půlmistra“, s nímž přezimuje. Více vypoví níže
uvedený přehled.
Jak Lheničtí táhli mistrovským podzimem jednotlivými jeho koly s výsledky zápasů i s umístěním v tabulce v nich:
kolo
utkání
v tabulce - skóre- body
1. Lhenice – Strakonice B 2:0 – 4.místo – 2:0 – 3
2. Stachy – Lhenice 0:1
– 4.místo – 3:0 – 6
3. Lhenice – Dražejov 2:0
– 2.místo – 5:0 – 9
4. Lhenice – Bavorov 2:2
– 2.místo – 7:2 – 10
5. Prachatice C–Lhenice 1:0 – 4.místo – 7:3 – 10
6. Lhenice – Bělčice 2:1
– 2.místo – 9:4 – 13

7. Sedlice – Lhenice 0:3
– 1.místo - 12:4 – 16
8. Lhenice – Vacov 2:1
– 1.místo – 14:5 – 19
9. Volyně – Lhenice 0:1
– 1.místo – 15:5 – 22
10. Lhenice–Sousedovice 2:2 –1.místo – 17:7 – 23
11.Stř.Hoštice – Lhenice 0:4 – 1.místo – 21:7 – 26
12. Lhenice – Cehnice 6:0 – 1.místo – 27:7 – 29
13. Husinec – Lhenice 1:2
– 1.místo - 29:8 – 32

Zápasy lhenického SK v říjnu a počátkem listopadu podrobněji
8.kolo – so 2.10. – Lhenice – Vacov 2:1 (2:0) – branky za Lh.: M.Mahák (33.´), J.Beran (40.´)
9.kolo – so 9.10. – Volyně – Lhenice 0:1 – branka za Lh.:D.Šindelář (49.´)
10.kolo – so 16.10. – Lhenice – Sousedovice 2:2 (0:1) – branky za Lh.: J.Mrkvička (53.´), M.Mahák (70.´)
11.kolo – so 23.10. – Stř.Hoštice – Lhenice 0:4 (0:2) – branky za Lh.: D.Trojan (3.´), K.Ryšánek (20.´), J.Prenner z 11 (57.´),
P.Prenner (77.´)
12. kolo – so 30.10. – Lhenice – Cehnice 6:0 (5:0) – branky za Lh.: M.Mahák 2 (1.´, 6.´), J.Mrkvička 2 (21.´, 27.´),
P.Prenner 1 (24.´), Vl.Burda 1 (82.´)
13.kolo – so 6.11. – Husinec – Lhenice 1:2 (1:1) – branky za Lh.: dav.Kiš (34.´), M.Fišer (70.´)
Popředí konečné tabulky I.B sk.B po podzimu
1. Lhenice
– 13 zápasů – 10 výher – 2 remízy – 1 prohra – skóre 29:8 – 32 bodů
2. Sedlice
– 13 zápasů – 9 výher – 1 remíza – 3 prohry – skóre 25:19 – 28 bodů
3. Strakonice B – 13 zápasů – 8 výher – 2 remízy – 3 prohry – skóre 31:19 – 26 bodů
4. Sousedovice – 13 zápasů – 7 výher – 2 remízy – 4 prohry – skóre 33:20 – 23 bodů
5. Husinec
– 13 zápasů – 7 výher – 2 remízy – 4 prohry – skóre 29:25 – 23 bodů
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Fota: vlevo z podzimní domácí derniéry Lhenice versus Cehnice 6:0 – 30.10.; vpravo „děkovačka“ návštěvníkům i věrným
příznivcům na posledním zápase podzimu v Husinci 1:2 – 6.11. – role půlmistra potvrzena!

JB, JM

INZERCE
Hledám učitele na klávesy pro svého syna. Nabídky prosím na čt. 728 538 698
KOUPÍM ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU NA TRHU JAKÉKOLIV POZEMKY
okolí Lhenic, Jámy, Třebanic,Klenovic, Rat.Lhoty, Žitné, Hrbova, Hradců, Mičovic, Horních či Dolních Chrášťan.
Za pozemky DOBŘE ZAPLATÍM !!! Smlouvy a veškerou administrativu VYŘÍDÍM.
Tel.725 441 310 / e-mail: rudix@seznam.cz / Rudolf Kabát, Bavorovská 300, 384 02 Lhenice.
" Nabízím doučování matematiky a chemie pro ZŠ a SŠ (popř. jiné předměty dle domluvy)

za 150 Kč/hod. V případě zájmu volejte 736 149 345. Kateřina Sobíšková
Prodám Škoda Fabia Combi, dobrý stav – po technické, levně. Kontakt : 607 567 314
Koupím vltavíny za nejvyšší možnou cenu.
Malé kousky (střípky) i větší a velké kusy, zdravé i poškozené, koupím i celé
sbírky - platím hotově, hned na ruku - nejvyšší cenu. Kontaktovat mne
můžete kdykoliv na telefonním čísle 725 441 310 a nebo na e-mail
rudix@seznam.cz. Pro vltavíny přijedu kdykoliv a kamkoliv, také nabízím fin.
provizi za zprostředkování kontaktů vedoucí ke koupi.
KOUPÍM ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU NA TRHU POZEMKY JAKÉKOLIV - V OKOLÍ, LHENICE, TŘEBANICE, RATIBOROVA LHOTA,
ŽITNÁ, HRBOV, HRADCE, MIČOVICE, HORNÍ či DOLNÍ CHRÁŠŤANY... za
pozemky DOBŘE ZAPLATÍM !!!!! Smlouvy a veškerou administrativu
VYŘÍDÍM.
Tel : 725441310 rudix@seznam.cz Kabát Rudolf Lhenice 300
•

Provádím výkopové a terénní úpravy minibagrem - vhodný i pro malé prostory
Více informací na telefonním čísle 704 582 276

● Oblečení pro celou rodinu za super ceny – originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka, krycí plachty a
drogerie za super ceny – naproti prodejně Coop
(tzv.u Kloboučníků) - Lhenice.
TERMÍNY PRODEJE KUŘIC V ROCE 2021 - FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
LHENICE – 13,00 hod. - u MěÚ
DNE: 24.11.
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé, v nabídce též kohouti
stáří 20 týdnů
cena 195,- Kč/ks
tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz
● PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE - Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice, tel: 722 339 339 www.pujcovna-netolice.cz Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 – Netolice.
Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování.
Prodej, půjčování a servis jízdních kol. Tel. 775 449 723
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba – členové M.Jarošová,
I.Mušková. Fota – není-li uvedeno jinak – J.Bumba, M.Jarošová, J.Klein.
Příspěvky a inzeráty přijímáme do uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci.
Adresa redakční rady: Úřad Městyse, 384 02 Lhenice, e-mailová adresa: kultura@lhenice.cz.
Webové stránky: www.lhenice.cz . Povoleno MK ČR E 12493. Cena 9,- Kč; náklad 250 ks
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