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MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIX, číslo 9, cena 9,- Kč

ZÁŘÍ 2021

Vydáno sice v rozvolněnějších proticovidových opatřeních, ale „covid“ je s námi dál….

Z průběhu letošního tradičního Jarmarku na sv.Jiljí na lhenickém náměstí 4.září – s bohatým doprovodným
kulturním programem – podrobně v příštím vydání ML - (foto Tomáš Pelda)

ZÁŘÍ
V ZÁŘÍ SLUNCE JEŠTĚ ZÁŘÍ,
PODZIM BUDE V KALENDÁŘI,
ŽLUTOU BARVÍ TOPOLY,
DĚTI JDOU ZAS DO ŠKOLY.

V ZÁŘÍ SLUNCE JEŠTĚ ZÁŘÍ,
PODZIM BUDE V KALENDÁŘI,
DRAKY ZASE PUSTÍME,
JABLÍČKA V SADECH SKLIDÍME.
- z dětských říkanek

Ze zářijových pranostik
Pranostiky pro celý měsíc
- září – na léto jde stáří
- ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom
- teplé září – dobře se ovoci daří
- po hojných deštích v září, osení zimní se zdaří
- zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta
Pranostiky pro jednotlivé dny
1.9. – svatý Jiljí své počasí si drží
2.9. – na Štěpána krále je léta namále
8.9. – Panny Marie narození – vlaštovek rozloučení
16.9. – na Ludmily světice – obouvej si střevíce
21.9. – po svatém Matouši – čepici na uši
28.9. – na svatého Václava každá plaňka dozrává
28.9. – přijde Václav – kamna připrav
29.9. – mokro o Michalu – studeno o Štědrém dnu
30.9. – na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima
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ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
tentokráte bych se chtěla věnovat odpadové problematice. Na konci minulého roku před Vánoci byl
schválen v Poslanecké Sněmovně nový zákon o odpadech. Nová úprava zákona omezuje skládkování
směsného komunálního odpadu, tedy toho odpadu, který odhodíme do popelnic či odpadkových košů
na veřejných místech. Omezení skládkování s sebou přináší i zvyšování poplatku za uložení odpadu na
skládku, ten se bude zvyšovat každý rok a v roce 2029 bude jeho výše 1850 Kč za tunu uloženého
odpadu (v současné době je po uplatnění slevy 500 Kč/t). Cílem je do roku 2030 neukládat na skládky
směsný komunální odpad a vytřídit veškerý využitelný. Nová legislativa tedy ukládá mnoho povinností s tím, aby se snížil
objem ukládaného odpadu.
Náš systém platby za odpad, tzv. známkový systém byl nastaven dle starého zákona o odpadech. Bohužel, nový
zákon způsob platby za SKO na základě známkového systému zrušil. Nově musí být platba za KO formou poplatku dle
obecně závazné vyhlášky, tedy dle novely zákona o místních poplatcích. Vzhledem k přechodným ustanovením nového
zákona o odpadech můžeme ještě v letošním roce používat dosavadní systém platby za odpady (kupování známek za
vývoz popelnice), ale od nového roku již musíme mít zavedenu Obecně závaznou vyhlášku (OZV).
Jen pro zajímavost uvádím průměrnou produkci směsného komunálního odpadu (SKO) v ČR na občana v roce
2019. Bylo to 193 kg/občan/rok. Průměrná produkce SKO na občana za rok 2019 ve Lhenicích byla 89 kg/občan/rok.
Pouhých 46% celorepublikového průměru. Je z toho patrné, že náš systém byl velmi dobře nastaven a vy jste velmi dobře
třídili. Za to vám patří poděkování.
Hledáme tedy možnost, která by byla v souladu s legislativou, přesto by však do jisté míry byla podobná našemu
systému platby za popelnice. Jde o tzv. systém „zaplať, co vyhodíš“. Myslím si, že je to motivační pro občany, aby více třídili
a nedávali do popelnic recyklovatelné odpady (např. plast, papír, kov, biologicky rozložitelné odpady, textil, ….), a tím také
méně platili. Novela zákona o místních poplatcích kromě „paušálu“ na osobu (OZV o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství) nově umožňuje zavést OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci. Vzhledem k motivaci k třídění, a také podobnosti s naším dosavadním systémem, bych chtěla předložit zastupitelstvu
právě tento poplatek. Ten by tak byl vybírán podle objednané kapacity sběrných prostředků (tj. popelnic) v litrech. Sazba za
litr může být dle zákona maximálně 1 Kč za litr. Nová vyhláška bude řešit jen komunální odpad od občanů s trvalým
pobytem nebo majitelů nemovitosti, nikoliv tzv. živnostenský odpad. Pokud se podnikatelé a živnostníci budou chtít zapojit
do našeho systému nakládání s odpadem, budou muset mít uzavřenu novou smlouvu s Městysem Lhenice, kdy přesné
podmínky odkládání tzv. živnostenského odpadu budou specifikovány v novele OZV nastavující systém shromažďování a
sběru a svozu odpadů.
Návrh nové OZV konzultujeme s ministerstvem vnitra, aby byla v souladu s platnou legislativou a o podrobnějších
informacích o jejím nastavení a zavedení vás budeme dále informovat.
Přeji Vám krásné babí léto a dětem pak možnost chodit do školy po celý školní rok. Přeji nám všem, aby bylo co
nejméně covidových komplikací a naše životy se navrátily do normálu.
Ing.Marie Kabátová

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kdy a kde se volí
Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

Kdo může volit
Voličem je každý občan České republiky, který dosáhl nejpozději druhého dne voleb věku 18 let. Překážkou volby je
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení občana způsobilosti k právním
úkonům. Volební právo mají všichni občané České republiky, bez ohledu na bydliště. Do Poslanecké sněmovny mohou čeští
občané volit i na zastupitelských úřadech.
Doklady
Volič ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Pokud chce volit mimo své bydliště, musí
mít voličský průkaz.
Jak hlasovat
Každá politická strana, hnutí a koalice má samostatný hlasovací lístek s vylosovaným číslem, které je ve všech krajích
stejné. Pokud některá strana, hnutí nebo koalice v daném kraji nekandiduje, zůstane v daném volebním kraji toto číslo
neobsazeno. Proto nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu.
Hlasovací lístky dostanou voliči nejpozději tři dny před otevřením volebních místností. Pokud volič ztratí, nebo dostane
poškozené nebo nekompletní hlasovací lístky, může požádat o nové ve volební místnosti.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky musí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Když se tam neodebere,
nemůže hlasovat.
Tam volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím
volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, hnutí nebo koalice.
Zároveň může na hlasovacím lístku vybrané strany, hnutí či koalice zakroužkovat pořadové číslo nejvýš u čtyř kandidátů a
tím těmto kandidátům dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména
kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než čtyřem kandidátům, počítá se lístek ve prospěch strany, hnutí
nebo koalice, k přednostním hlasům se nepřihlíží.
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Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední
obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas
voliče je neplatný i pokud je v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek kvůli tělesné
vadě či nemůže číst nebo psát, může být za plentou i jiný volič, nikoliv však člen volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v době konání voleb volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, pouze však na území daného okrsku. V takovém případě k němu volební komise
vyšle dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
VE LHENICÍCH
Sídlem volebních okrsků č. 1 a č. 2 je velká zasedací místnost (komunitní centrum) v 3. patře budovy Úřadu městyse
Lhenice na adrese Školní čp. 124, Lhenice. Volební místnost je přístupná pro osoby se zhoršenou mobilitou (bezbariérový
přístup – vchod do budovy je možný přímo z chodníku pomocí nájezdové rampy, schodiště v budově je možné překonat
pomocí výtahu, v blízkosti budovy s volební místností je 1 parkovací místo pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P).
Z jakých stran a polit.uskupení můžeme v Jihočeském kraji vybírat:
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL - č.7
Aliance pro budoucnost - č.9
ANO 2011 - č.20
ČSSD - č.5
Hnutí Prameny - č.10
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) - č.16
KSČM - č.18
Moravané - č.22
Otevřeme Česko normálnímu životu - č.21
PIRÁTI a STAROSTOVÉ - č.17
PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty - č.12
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 - č.13
Strana zelených - č.1
Svoboda a přímá demokracie (SPD) - č.4
Švýcarská demokracie (ww.svycarska-demokracie.cz) - č.2
Trikolora, Svobodní, Soukromníci - č.8
Urza.cz - č.15
VOLNÝ blok - č.3
JB, JM

Co schvalovali a o čem jednali lheničtí zastupitelé před 100 lety
na pokračování

Září 1921

V měsíci září se obecní zastupitelstvo nesešlo ani jednou, jednala pouze obecní rada a jedna obecní
komise.
Dne 8. září 1921 proběhlo zasedání obecní komise pro přiznání nároku na veřejné zásobování
přihlášeným rodinám ze Lhenic. Jednání se zúčastnil pan starosta jako předseda komise a dalších osm
členů komise. Členové komise byli nejprve seznámeni s dalším postupem, příslušným zákonem a nařízením ohledně
veřejného zásobování. Po bedlivém a spravedlivém přezkoumání přihlášených domácností byly z veřejného zásobování
vyloučeny domácnosti, které podle zákona a posouzení členů komise na veřejné zásobování prozatím nárok nemají.
Seznam úspěšných i neúspěšných domácností byl přiložen k zápisu z jednání.
Dne 18. září 1921 se konala schůze obecní rady za přítomnosti 4 členů a místního lékaře MUDr. Buřila. Předmětem jednání
bylo přijetí opatření ve věci znečištění vody v obecním vodovodu. Na základě jednání bylo přijato následující usnesení:
1) Veškeré odbočky do domů vedené pod hnojištěm musí být do 4 týdnů přeloženy na jiné místo tak, aby nemohly přijít do
styku s hnojem. Vedení přípojky pod hnojem nebude v žádném případě trpěno
2) Každá odbočka do domu musí být opatřena uzavírkou. Kdo tak neučiní, bude na jeho náklady od „hlavní roury“ odříznut.
Přítomný MUDr. Buřil prohlašuje, že pramen v „Brabcích“ je bezvadný a každému znečištění nepřístupný. Na návrh MUDr.
Buřila a s ohledem na nutnost rychlého řešení se upravuje původní usnesení tak, že veškeré vedení pod hnojem musí být
odstraněno do 8 dnů, jinak budou přípojky od „hlavní roury“ odříznuty.
Ing.Jindřich Bukovský

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Na počátku nového školního roku 2021/2022 je do naší základní školy zapsáno 194
chlapců a dívek, dvě žákyně plní povinnou školní docházku v zahraničí.

3

1. stupeň 105 žáků - ve třídách
I. Mgr. M. Pilařová
17
2. stupeň 89 žáků - ve třídách
II. Mgr. Z. Petrášková
17 + 1* VI. Mgr. T. Kimmel
23+1*
III. Mgr. A. Bukovská
13
VII. Mgr. A. Vejvodová
20
IV. A Mgr. E. Sosnová
14
VIII. A Mgr. L. Hromadová 14
IV. B Mgr. J. Peštová
16
VIII. B Bc. I. Slavíková
14
V. A Mgr. M. Krausová
14
IX. Ing. H. Paclíková
18
V. B Mgr. B. Zámečníková 14
ZŠ celkem 194 + 2*
*žákyně plní povinnou školní docházku v zahraničí (USA)
Výuku a výchovu zajišťuje celkem 27 pedagogických pracovníků. Kromě výše jmenovaných třídních učitelek a učitele ještě
Mgr. V. Trnková (ředitelka školy), Š. Amortová (asistentka pedagoga, učitelka), Ing. M. Bohoňková (učitelka), Mgr. J. Čandová
(učitelka), Mgr. V. Dytrychová (vychovatelka ŠD), Mgr. A. Fojtová, Mgr. E. Formánková, J. Kahudová (asistentka pedagoga),
S. Kunešová (asistentka pedagoga, hospodářka a školní asistentka), M. Simotová (asistentka pedagoga), L. Slišková, DiS.
(asistentka pedagoga), M. Staňková (asistentka pedagoga), Bc. Hana Suchá (vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga), Bc. M.
Stehlíková, DiS. (vedoucí vychovatelka ŠD) a Mgr. T. Trnka (učitel).
Zástupkyní ředitelky je nadále Z. Petrášková, výchovnou poradkyní A. Vejvodová, školní metodičkou prevence L. Hromadová,
koordinátory ICT ředitelka školy V. Trnková a T. Kimmel, koordinátorkou školního vzdělávacího programu J. Peštová.
O údržbu a úklid ZŠ se starají I. Kloudová, H. Maxová, A. Prennerová a V. Schwinger. Kuchařkami školní jídelny jsou pod
vedením M. Peškové paní A. Bunešová, J. Jungbauerová a M. Kimmelová.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše mateřská škola je čtyřtřídní. Ve Lhenicích máme homogenní třídu Motýlků (nejmenší děti) a dvě heterogenní třídy –
Rybičky a Žabky. Na detašovaném pracovišti v Mičovicích je jedna heterogenní třída Broučků.
Třída
počet dětí
pedagogické pracovnice v MŠ
Motýlci
19
Bc. K. Kraliková, DiS. – učitelka Mgr. B. Švarzbergerová, DiS. – učitelka
Rybičky
19 + 1**
Mgr. V. Dytrychová – učitelka Mgr. et Bc. P. Havlíčková – učitelka E. Rajtmajerová – učitelka,
zástupkyně pro MŠ
Žabky
21
K. Dušková – učitelka A. Ševčíková – učitelka D. Pokorná– asistentka pedagoga
Broučci
20 + 1**
Bc. Z. Bromová – učitelka Ing. et Bc. A. Eyblová - učitelka
MŠ celkem 79 + 2**
** dítě plní povinné předškolní vzdělávání individuální formou
S dopomocí nejmenším dětem ve třídě Motýlků pomáhá chůva L. Volková. O úklid lhenické školky se starají L. Hošnová a H.
Jarošová, stravu vydává H. Pešková. Dovoz obědů ze školní jídelny ve Lhenicích, přípravu svačinek a úklid mičovické třídy
zajišťuje M. Pintrová.
Základní škola a Mateřská škola Lhenice má k 1. září 50 zaměstnanců (35 v ZŠ a 15 v MŠ).
Pro nový školní rok jsme naplánovali řadu tradičních školních akcí a doplňkových aktivit jak pro děti v MŠ, tak pro žáky ZŠ. V
uplynulém školním roce jsme z důvodu distanční výuky nemohli zrealizovat téměř nic. Věříme, že školní rok 2021/2022 bude v
tomto směru příznivější. VT

Ve spolupráci s VK Hogo Fogo Lhenice připravujeme na 28. září 2021 od 9 hodin ve školní tělocvičně
tradiční volejbalový turnaj „Na Václava pro Václava“. Srdečně zveme všechny, kteří spolu s námi
zavzpomínají na pana učitele Václava Kubíka, od jehož odchodu uplyne 7 let.

Fota – první den ve škole – uvítání prvňáčků s jejich třídní učitelkou paní starostkou se zástupci úřadu městyse,
ředitelkou ZŠ a MŠ a rodiči - 1.9.2021

Ředitelství ZŠ a MŠ informuje

ZŠ a MŠ Lhenice zahájily ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu
v souladu se školskými právními předpisy a aktuálními pokyny MŠMT a MZd.

1. Provoz mateřské školy
• Provozní doba všech tříd MŠ: 6:30 h – 16:30 h. • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách
• Děti a zaměstnanci v MŠ nemají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
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• Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových
opatření minimalizujících styk s dětmi. Třetí osoby pohybující se ve škole mají povinnost mít zakryta ústa a nos respirátorem
po celou dobu pobytu v prostorách školy.
2. Provoz základní školy
• Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt
dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném
opatření MZd.
• Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk
s žáky. Třetí osoby pohybující se ve škole mají povinnost mít zakryta ústa a nos respirátorem po celou dobu pobytu
v prostorách školy.
Preventivní screeningové testování – proběhlo 1., 2. (první třída), 6., 9.září – od pondělí 13.9. testování na školách zrušeno.
Organizace školní družiny
• Provozní doba všech tříd ŠD: 6:30 h – 16:00 h.
• V provozu budou 2 oddělení školní družiny
• Žáci navštěvující ranní družinu se ve dnech preventivního screeningové testování otestují až se spolužáky ve třídě.
Stravování ve škole
Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně dle stejných pravidel jako na jaře 2021
• Jídelna je rozdělena na tři sektory, v každém sektoru se stravují pouze žáci jednoho ročníku.
• Jednotlivé třídy (resp. ročníky) přicházejí do jídelny postupně. Žáci pokud možno dodržují odstup 1,5 m od žáků jiných
ročníků.
• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce, vysuší a použije dezinfekci na ruce. Dodržují se zvýšenou měrou běžná
hygienická pravidla.
• Pracovnice ŠJ vydají žákům čisté tácy, příbory, připravené pokrmy a nápoje. Vše si žáci odnesou do určeného jídelního
prostoru.
• Na provoz ve školní jídelně a dodržování stanovených pravidel budou dohlížet pedagogičtí pracovníci školy
• 1. 9. mají všichni žáci obědy odhlášené. V případě zájmu je potřeba oběd přihlásit v aplikaci Strava.cz (výdej oběda v 11h).
Zájmové kroužky
Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna v 1. polovině září 2021. Zájmové kroužky budou organizovány dle pravidel
stanovených MZd a MŠMT.
Postup v případě podezření na infekční onemocnění
• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – neprodleně bude
kontaktován zákonný zástupce žáka a informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud
toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest
a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně
informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
• Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Pokud dítě onemocní COVID -19 či bude zařazeno do karantény, bude rodič bez
prodlení informovat ředitelku školy (reditel@zslhenice.cz nebo telefonicky 388 321 129 + záznamník) a současně třídního
učitele.
Aktuální informace k problematice COVID -19 v ZŠ a MŠ Lhenice budou zveřejňovány na webových stránkách školy
www.skolalhenice.cz .
Věříme, že se nám společně podaří úspěšně zahájit nový školní rok a přes všechna nutná opatření pokračovat v co
nejběžnějším režimu.
ORGANIZACE ŠK.ROKU 2021/22
Školní rok 2021/2022 začal 1. září ve středu a první volno nastane v úterý 28. září na Den české státnosti.
V říjnu potom nastanou podzimní prázdniny 27. a 29. října, 28. října slavíme státní svátek Den vzniku samostatného
československého státu, děti tedy budou mít tři dny volna. Další státní svátek 17. listopad (Den boje za svobodu a
demokracii) připadá na středu, a v letošním roce už budou volné jen dny vánočních svátků.
Děti mají vánoční prázdniny od čtvrtka 23. prosince do 2. ledna (dospělí mají volno v pátek na Štědrý den, ale 1. i 2.
svátek vánoční připadnou bohužel na víkend), do školy jdou žáci i studenti v pondělí 3. ledna 2022.
Pak je čekají ještě jednodenní pololetní prázdniny v pátek 4. února 2022 a v únoru nebo březnu týdenní jarní prázdniny
v termínech podle sídla školy (v okrese Prachatice od 21.- 27.2.2022). Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14.
dubna 2022, pátek 15. dubna je Velký pátek a 18. dubna Velikonoční pondělí, státní svátky, kdy mají volno děti a většinou i
dospělí. Květnové svátky 1. a 8. (Svátek práce a Den vítězství) připadnou oba na neděli. Školní rok skončí ve čtvrtek 30.
června a v pátek 1. července 2022 začnou hlavní prázdniny. Ale to je ještě hodně daleko.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahoj holky, kluci, rodiče, přátelé skautu.
Na začátku školního roku opět nabízím možnost zapojit se do činnosti našeho malého oddílu. Takhle
podobně už píšu přes 30 let, skauti se scházeli ve Lhenicích už před 50 lety, možná i dřív, pokaždé,
když byla doba svobodná. Skauting vznikl v Anglii před 114 lety a i když se od té doby svět změnil (a
i skauting se modernizoval), to základní, k čemu by měl děti vychovávat, zůstává. Příroda.
Charakter. Dobrodružství. Kamarádství. Odpovědnost. Samostatnost. Pohyb...
Tato základní hesla platí stále.
Loňský skautský rok byl divný. V září jsme začali, v říjnu skončili, v květnu opět začali. Neuskutečnilo
se ani 10 schůzek. Naštěstí v červnu proběhl vrchol naší činnosti - přespání v přírodě.
Letos doufám, že koronavirus ustoupí a my toho prožijeme více.
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Zvu nováčky, kluky i holky z prvního stupně ZŠ. Pojďte zkusit naši činnost. Když se vám u nás nebude líbit, můžete zase brzo
skončit, za zkoušku nic nedáte... Těším se i na zkušené skauty, kteří s námi chodí už několik let (samozřejmě u nich není
podmínkou 1.stupeň ZŠ). Začínáme v pondělí 13.9.2021 v 15 hodin u klubovny KČT (u sokolovny). Schůzky na podzim a na
jaře jsou jednou za týden a trvají asi 1.5 hodiny. Přibližně jednou za měsíc se uskuteční sobotní výprava (pěšky nebo na kole).
Na závěr školního roku přespání v přírodě a snad i voda (rafty na Vltavě).
Případné dotazy zodpovím 13.9. před klubovnou nebo i mailem (canda.ladislav@seznam.cz). Těším se na vás.
Láďa Čanda
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Příměstské tábory MAS Rozkvět

Již třetím rokem MAS Rozkvět, z.s. podporuje realizaci příměstských táborů v obcích na svém území. Během prvních dvou let
se v rámci projektu s názvem Příměstské tábory MAS Rozkvět podařilo uskutečnit 30 turnusů, kterých se zúčastnilo celkem
639 dětí. Bylo tak podpořeno 246 rodin.
V letošním roce byl o příměstské tábory na našem území ještě větší zájem a MAS Rozkvět proto podpořila celkem 25 turnusů
pro 550 dětí. Tuto podporu přinášíme za finanční podpory OP Zaměstnanost díky navazujícímu projektu Příměstské tábory
MAS Rozkvět II a plánujeme ji také v roce 2022.
Celkově jsme tak zajistili více než 3 miliony Kč. Díky těmto prostředkům bylo možné podpořit tábory v jedenácti obcích, včetně
městyse Lhenice. Letos zde proběhlo již 6 turnusů.
2 turnusy připravil ve spolupráci s MAS místní Elite gym Lhenice a jednalo se o všestranně zaměřený příměstský tábor, plný
sportu, nácviku sebeobrany, lezení na umělé lezecké stěně nebo i seznámení se základy zdravotní přípravy. Vše se konalo
pod vedením pana Bc. Jaroslava Duchoně, Dis.
Další 2 turnusy byly realizovány pod vedením paní Šárky Amortové. Byly to tábory plné dobrodružství, poznávání a zážitků, při
kterých si děti užívaly her v přírodě, míčových her, výletů, vědomostních her, koupání a dalších zajímavých aktivit a soutěží.
Jeden turnus příměstského tábora proběhl pod vedením paní Mgr. Věry Dytrychové. Ten byl zaměřen především na kreativní
činnosti dětí v rámci výtvarně-dramatické tvorby. Děti tak zažily přípravu a realizaci vlastního divadelního představení nebo
tvoření na hrnčířském kruhu.
Prozatím poslední turnus ve Lhenicích proběhl pod vedením paní Mgr. Markéty Grillové. Děti na tomto táboře objevovaly
známou i méně známou historii Jihočeského kraje, potkaly se tak s rodem Vítkovců, husity, hornictvím, tajnými chodbami a
sklepeními. Tábor tak přinesl dětem možnost získat nové poznatky i znalosti aktivní a zábavnou formou.
Těší nás, že tyto projekty MAS Rozkvět, z.s. mají tak kladný ohlas a přináší užitek. Místní akční skupina (MAS) je společností,
která již od roku 2004 přispívá k rozvoji venkova na území,
které nyní tvoří celkem 34 obcí včetně Lhenic, kde má také
sídlo. Za tu dobu jsme podpořili přes 200 projektů částkou
převyšující 100 milionů Kč zdroji z evropských fondů. Nyní
se připravujeme na další dotační období a příměstské tábory
budou opět předmětem našeho zájmu a podpory.
Více informací naleznete na našich webových stránkách
www.masrozkvet.cz.
Bc. Jana Fakenbergová

Příměstský tábor „Cesta za dobrodružstvím“
pod vedením Šárky Amortové

Příměstský tábor
pod vedením Mgr. Markéty Grillové
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Příměstský tábor „Výtvarně-dramatický kreativní
týden“ pod vedením Mgr. Věry Dytrychové

Příměstský tábor „Elite Bobkemp“
- Elite gym Lhenice

„Rozlučka“ s prázdninami – škola zavolala…
Městys Lhenice ji pro děti uspořádal před posledním prázdninovým víkendem – v pátek 27.srpna od 16.30 hodin v sále
lhenické sokolovny. Původně se „rozlučka“ měla konat na hřišti SK, ale počasí bylo proti. Tato změna však nijak neubrala na
zájmu dětí o tuto akci, neboť se jich v sokolovně spolu s rodiči (co doprovázeli ty nejmenší) sešlo více než sto. Při bohatém
programu, obsahujícím různé hry, soutěže, ale i „disko“ za vtipného uvádění „DJ veselé HUBY“, se všichni přítomní velice
dobře bavili. Bylo pamatováno i na drobné odměny za účasti v soutěžích i na malé pozornosti za zapojení do pestrých her.
Snad „Rozlučka s prázdninami“ přispěla k radostnějšímu vstupu do nového školního roku, což bylo i záměrem pořadatelů.
Děti se v sokolovně při hrách opravdu dobře bavili – fota z webu DJ veselé HUBY

Novinky z kavárny – cukrárny „Darinka“

Zvelebený dvorek se smysluplným využitím

Trochu jsme ten náš dvoreček upravili a otevřeli tam pergolu s dětským hřišťátkem, takže tím určitě
potěšíme všechny rodiče, kteří si chtějí klidněji vypít kávu, zatím co si děti společně pohrají.
Pergola je pro naše hosty otevřena od úterý do neděle – od 11.00 do 18.00 hodin.

Dobrý nápad

Dostali jsme krásný dárek v podobě čtrnácti knih s věnováním od dětské spisovatelky Jany Ruthové
s tím, ať knihy rozdáme dětem. Jak to ale provést, když k nám chodí tolik hodných dětiček? A tak se
zrodil nápad s vyhlášením soutěže o nejhezčí nakreslený obrázek na téma „Zmrzlina“. Vytvořené obrázky měly děti možnost
nosit do cukrárny do 31.8. s následným vylosováním čtrnácti z nich s předáním
darovaných knih jejich autorům. Opomenuti nebyli ani všichni další malí malíři, co
nám obrázek přinesli, převzetím „cen útěchy“. Všechny obrázky jsou vystaveny v naší
nové pergole. Darina Majerová
Fota: z upraveného dvorku kavárny „Darinka“ s pergolou a dětským koutkem –
vpravo ukázka obrázků ze soutěže
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STÍNY LHENICKA
V průběhu letních měsíců jsme opět
evidovali přečiny maření výkonu
úředního
rozhodnutí
související
s nelegálním jednáním za účelem
nalezení chráněného nerostu vltavínu.
Nejprve jsme sdělili podezření z tohoto
činu mladému muži, který narušoval za pomoci cepínu
a lopaty půdní kryt a odkrýval zeminu v lesním prostoru,
ačkoliv mu to bylo rozhodnutím České inspekce životního
prostředí zakázáno. Stejného přečinu ve stejné lokalitě se
dopustila i dvojice mladých mužů na konci prázdnin. Další
ze skupiny "pracujících" se dopustil stejnou činností
přestupku proti zákonu o lesích.
Stále v šetření jako přestupek proti majetku máme
poškození dveří na novostavbě v ulici Tylova, dosud jsme
neobdrželi vyžádanou balistickou expertízu. V průběhu
jednoho večera o lhenické pouti jsme zpracovávali dva
přestupky, proti občanskému soužití, kdy se nepohodl
partnerský trojúhelník a mladí lidé se napadli nejprve slovně
a pak i fyzicky, a proti majetku, kdy došlo k poškození
zaparkovaného vozidla cizím státním příslušníkem, který

dostal za svůj čin blokovou pokutu. K projednání na Městský
úřad do Prachatic byl oznámen přestupek proti občanskému
soužití, jehož se dopustil jeden z partnerů poškozováním
společného majetku v bytovém domě v ulici Netolická.
Evidovali jsme i několik přestupků v dopravě, většinou se
jednalo o porušení dopravního značení v obci. Jako
přestupek máme evidováno i jednání dosud nezjištěného
pachatele, který podvedl na sociální síti mladou ženu,
kterou oslovil jako svou známou a ona mu přeposlala ty
zprávy, které požadoval, což ji stálo téměř 3 tis. korun. Chtěl
bych v této spojitosti upozornit, že podvodů na sociálních
sítích je stále dost a je třeba větší obezřetnosti v komunikaci
s "přáteli", může to ve skutečnosti být úplně někdo jiný.
Požár v bytové jednotce v ulici Netolická a poškození
kuchyňské linky si převzal vyšetřovatel HZS, příčinou byl
pohyb domácího zvířete na indukční dotykové desce, její
zapnutí a zahoření zde postaveného přístroje.
Spolupracujeme se soudy, exekutorskými úřady, státním
zastupitelstvím, pojišťovnami atd. Podílíme se na dohledu
nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích i na
kontrolách rekreačních objektů.

„Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice
přijímá nové policisty.
Zájemci se mohou hlásit na personálním pracovišti Územního odboru KŘP Jčk Prachatice
Telefon číslo: 974 236 400, e-mail: s<mailto:Stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz>tanislava.vachtfeidlova@pcr.cz
nebo osobně u Stanislavy Vachtfeidlové na adrese:
PČR KŘP Jčk územní odbor Prachatice, Pivovarská 4.
Nástupní plat 25 720,- Kč, po úspěšném ukončení odborné přípravy (12 měsíců) 31 190,- Kč
Po zkušební době za splnění daných podmínek může být přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000,- Kč.“
npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení PČR Netolice

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Prchající nelegální kopáče vltavínů zastavil až policejní vlčák
-

iDnes 30.8.2021 ; Prachatický deník 31.8.2021 – autor: mb

-

Jihočeští policisté přistihli o uplynulém víkendu poblíž Lhenic na Prachaticku trojici mužů při kopání vltavínů. Dva z nich
už byli dříve trestaní zákazem činnosti. Nyní je tak pravděpodobně čeká soud a až dva roky vězení.
Kopáči vltavínů hloubí v lesích hluboké díry.
Na hledače vltavínů narazila dvoučlenná hlídka českobudějovických psovodů v jednom z lesů v okolí obce. Trojice mužů se
pokoušela pomocí cepínů a lopat dolovat vltavíny ze země.
„Poté, co byli pachatelé ze své činnosti vyrušeni policejní hlídkou, dali se na útěk. Vzhledem k tomu, že na opakované výzvy
policistů k zastavení nereagovali, použil psovod donucovací prostředek,“ popisuje situaci mluvčí prachatických policistů
Martina Joklová.
Tím byl služební německý ovčák, který během chvilky jednoho z pachatelů zastavil. Zbylá dvojice poté raději svůj útěk
vzdala a nechala se policisty zadržet.
Při následné kontrole a spolupráci s policisty z nedalekých Netolic vyšlo najevo, že dva z kopáčů už byli dříve za stejný
prohřešek trestaní Českou inspekcí životního prostředí.
„Svým konáním tak porušili zákaz činnosti spočívající v zákazu narušování půdních krytů a poškozování stromů a
kořenových systémů na lesních pozemcích,“ vysvětluje Joklová s tím, že oba čeká trestní stíhání.

Fota Policie ČR – vlevo kopáči vltavínů hloubí v lesích hluboké díry,
používají k tomu cepíny, krumpáče, lopaty – viz foto vpravo
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„Policisté je podezírají z maření výkonu soudního rozhodnutí a vykázání. V případě uznání viny jim hrozí až dva roky vězení.
Třetího z pachatelů bude řešit ve správním řízení přestupková komise,“ říká Joklová.
Policisté v okolí Netolic a Lhenic kvůli rostoucímu počtu pokusů nelegální těžby vltavínů v posledních týdnech posilují hlídky.
Podobný případ zaznamenali také před deseti dny, kdy nedaleko Netolic zadrželi muže s platným zákazem činnosti.
Vltavíny se na jihu Čech stávají mezi nelegálními kopáči stále více populární. Na vině je hlavně rostoucí cena vzácného
tektitu, jak se tomuto typu přírodního skla říká. Policisté proto od začátku roku používají v boji proti nim nové taktiky.
Redakční doplněk
Vltavín neboli moldavit (viz foto vpravo) – je drahý kámen, přírodní zelené zbarvené sklo
s charakteristickou strukturou povrchu zvanou skulptace. Vltavíny jsou jediné evropské tektity,
horniny vzniklé z důsledku dopadu meteoritu. Nejbohatší naleziště se nacházejí v jižních
Čechách v oblastech kolem řeky Vltavy (německy „Moldau“) – nalézají se i na našem Lhenicku.

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Mezi zasahujícími JSDH i jednotka
lhenického SDH
Při likvidaci požáru zemědělského objektu 21.8. v Netolicích
zasahovaly JSDH (jednotky sborů dobrovolných hasičů) z SDH
z Netolic, Lhenic, Strunkovic nad Blanicí a HZS (hasičský
záchranný sbor) z Prachatic. Za pohotový a profesionální zásah
obdržely poděkování (jeho obsah
níže).
Poděkování:
Děkuji
všem
členům
jednotek
zasahujícím při požáru v zemědělské
usedlosti v Netolicích 21.8. Obrovské
poděkování patří především místní
JSDH Netolice, jakož i dalším JSDH
Lhenice, Strunkovice nad Blanicí a
HZS Prachatice za jejich rychlou,
obětavou a profesionální odvedenou práci, při které byla uchráněna
nejdůležitější část budovy. Všichni členové těchto zasahujících sborů
vynaložili velké úsilí ke zdolání ničivého živlu, za což jim patří mé velké
DĚKUJI !
Václav Řezanka, Netolice

Žactvo lhenického SDH úspěšné na hasičské soutěži
„Memoriálu Jakuba Ludačky“ 14.8. v Žitné

Žitná ve znamení rekordů

V měsíci srpnu náš kolektiv mladých hasičů navštívil Memoriál Jakuba Ludačky v obci Žitná. Sobotní dopoledne přineslo
krásné počasí a nám krásné výsledky soutěžní disciplíny požární útok. Mladší žáci závodili v obvyklé sestavě a podařilo se
jim zaběhnout rekordní čas sezóny pro naše družstvo. Časem 21,89 vteřin si právem zasloužili první místo.
Naše družstvo starších žáků zaběhlo také krásný čas 23,05 vteřin, což je jejich osobní rekord. Tento čas jim stačil na třetí
místo, a tak i starší žáci konečně získali v letošním roce první pohár. Všichni jsme si závody v Žitné moc užili a doufáme, že
nám vydrží naše závodní forma a naše úspěchy zopakujeme i na dalších závodech. První víkend v září ve Ktiši, 11.září
znovu v Žitné a 18.září při vyhlášení výsledků Prachatické hasičské ligy v Prachaticích.
Umístění SDH Lhenice - závody v Žitné 14.8. - Memoriál Jakuba Ludačky
1.místo ml.žáci
3.místo st.žáci
Kolektiv mladých hasičů
Po uzávěrce: Další akce v rámci závodů Prachatické ligy čekala na mladé hasiče tentokrát ve Ktiši 4.9.
Vedli si velmi dobře a domů si přivezli 2.místo v kategorii mladších a 4.místo v kategorii starších. K tomuto skvělému výkonu
jim patří velká gratulace a vedoucím družstev za jejich skvělou práci s dětmi velký dík.

Fota – vlevo lheničtí mladí hasiči na závodech v Žitné a vpravo poháry za skvělá umístění
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Družstvo SDH Vadkov na soutěžích v požárním sportu
Znovu se Vám ozýváme, tentokrát s výsledky ze tří soutěží, kterých jsme se účastnili přes léto.
Nejdříve 17. července v Sudslavicích, kde se příliš nedařilo a po zaváhání na levém proudu jsme zapsali do výsledků NP.
Ale 31. července v sousedních Vitějovicích jsme si poprvé bednu už konečně vybojovali.
S celkovým časem 28:78 na nástřikové terče jsme obsadili 2. místo a za vedoucími zkušenými chlapy ze Žernovic jsme
zaostali o 11 setin sekundy.
V sobotu 14. srpna jsme z Vadkova vyrazili do Žitné na místní Memoriál Jakuba Ludačky, kde se soutěžilo na 2 kategorie PS12/PS 12 Sport, tudíž jsme si přivezli obě motorové stříkačky.
První zmiňovanou kategorii, která se bohužel moc nepovedla, a po zaseknutí koše přes závit jsme v této kategorii skončili
na posledním 4. místě.
Při druhé kategorii PS 12 Sport byla použitá už naše upravená stříkačka. Disciplína se jela na dva opakované pokusy. První
se nevyvedl pro nespojení béčka u trojáku, ale u druhého pokusu jsme si s týmem společně řekli, že pojedeme na jistotu,
ale i to jsme rychle narazili, jak se říká "na hulváta", a tento risk se nám povedl! Po rychlé vodě z čerpadla a menší chybce
na páčce trojáku jsme zapsali na 2B čas 20:40 (17:08), který nám vynesl 2. místo.
Naše hasičská sezóna jde do finále
V rámci PHL ligy jsme se účastnili 21. srpna noční soutěže v areálu bývalých kasáren v Prachaticích od 21:00 hod.,4. září
znovu v Žitné, 11. září na nás čeká soutěž v sousední Ktiši a nakonec 18. září znovu v bývalých kasárnách v Prachaticích –
tentokrát půjde o soutěž denní. Informace podáme v příštím vydání ML.
Budeme rádi, když nám do konce sezóny budete držet palce. Sportovní tým SDH VADKOV.

Ze lhenického KČT (Klubu českých turistů)
Moravský kras 2021

Ve dnech 7. – 14. srpna uspořádal KČT Lhenice spolu s netolickými turisty letní zájezd do Moravského
krasu. Vyjíždíme v sobotu ráno, odpoledne nás čeká asi 7 kilometrový výšlap na rozhlednu Malý Chlum.
Dřevěná rozhledna se dvěma kruhovými patry je místními nazývaná největším posedem Boskovicka. Ze
sedmi metrové výšky je hezký výhled na Černou Horu, Českomoravskou vrchovinu a Blanensko. Po
sestupu odjíždíme na ubytování do Holiday Hotelu Macocha v Blansku. Hned vedle hotelu jsou obě nádraží, jak vlakové tak
autobusové. V noci nepříjemné, ve dne výhodné pro ty, kteří si chtějí místní dopravou o nějaký ten kilometr zkrátit
naplánované 15 kilometrové trasy.
V neděli se vydáváme ke Skalnímu mlýnu na Punkvě. Bývalý vodní mlýn na rozcestí Pustého a Suchého žlebu je
výchozím místem vláčku, který vozí lidi k Punkevním jeskyním. My jdeme pěšky. Prohlídka Punkevek zabírá něco přes
hodinu. Po ní, kousek za lanovkou vedoucí na horní můstek Macochy, odbočujeme a strmě stoupáme na zříceninu hradu
Blansek. Pak už zbývá jen dojít do Blanska.
Pondělní výšlap začíná na rozhledně Podvrší, která se nachází na ochozu železobetonové telekomunikační věže
vysoké 49,5m. Na vyhlídkový ochoz do výšky 32metrů stoupáme po 168 schodech, pohled dolů do prázdna není pro slabé
jedince. Výhledy na Pálavu, Praděd, Hostýn a Pavlovské kopce však za to stojí. Další zastávkou je horní a dolní můstek
propasti Macocha (138m). Někteří propast obchází, ale všichni míříme do Sloupu k parkovišti u Sloupsko- šošůvských
jeskyní. Před nimi se vypíná známá a pro horolezce zaslíbená skalní věž Hřebenáč. My zde kupodivu potkáváme našeho
nejznámějšího lezce Adama Ondru. Fotografování a selfíčka, jinak to ani nejde. Po prohlídce jeskyní odjíždíme zpět na
hotel.
V úterý, po zastávce u Máchova památníku z roku 1936 tvořeného vápencovými deskami a mramorem, se
Josefovským údolím dostáváme ke Staré Huti u Adamova. Zacházíme do muzea železářství a z 10 metrového skeletu
dřevouhelné pece se díváme do okolí. U nedalekého samoobslužného baru hasíme žízeň a pokračujeme k Býčí skále. Její
název je odvozen od malé bronzové sošky býčka, kterou zde archeologové objevili. Končíme ve známé poutní obci Křtiny.
Dominantou obce je kostel Jména Panny Marie z 18. století, který patří k vrcholným dílům architekta Santiniho. V ambitu
nádvoří chrámu se nachází jedna z největších evropských zvonkoher. Na 33 zvonů vážících dohromady 2,5 tuny je
napojena klávesnice s volbou 7 písní. Poslechnout si ji můžete dvakrát v týdnu.
Ve středu jsou naším hlavním cílem zřícenina hradu Holštejn, jeskyně Balcarka a Kateřinská jeskyně. Kromě
krásné krápníkové výzdoby posloucháme také hudbu v akusticky dokonalých prostorách.
Ve čtvrtek nás čekají pohádkové Rudice a nedaleké Rudické propadání. Skály Kolíbky, Slza a další zajímavé útvary
posloužily filmařům k natočení celé řady pohádek a filmů (Sedmero krkavců, Jak přišli kováři k měchu, Ďáblova past a
další). Pohádkový je i zdejší pískový lom. Úchvatný pohled na dvě mělká jezírka zbarvená kaolínem umocňují zvedající se
pískové stěny zbarvené od bílé barvy přes okrovou, červenou až do fialové. Tuto scenérii u nás jinde nenajdete, leda na
Islandu. V Rudicích se stavíme ve větrném mlýně, který ukrývá muzeum, kde se dovídáme mnohé o zdejší historii, těžbě a
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zpracování železné rudy. Odtud název Rudice. Scházíme dolů k Rudickému propadání. Jedovnický potok se propadá do
hloubky 90 metrů a vyvěrá o 13 kilometrů dále u Býčí skály. Nachází se zde i nejhlubší česká podzemní propast s hloubkou
153 metrů. Kdo má zájem o prohlídku krasových prostor, zakoupí si speleologický kurz, dostane výstroj a hurá do hlubin.
Končíme v Jedovnici u autobusu.
A je tu pátek. Poslední nenavštívená jeskyně Výpustek. Jedno z bývalých velitelských stanovišť naší armády. Na začátku
historie a prostory bunkru, dál už krápníková výzdoba. Pokračujeme kolem Malé Macochy, což je starý zasypaný důl,
stoupáme na kamennou Alexandrovu rozhlednu a po výhledech sestupujeme do Adamova. Jdeme do kostela sv. Barbory
na prohlídku Světelského oltáře. Unikátní sedmimetrová dřevořezba Nanebevzetí Panny Marie byla zhotovena v letech 1516
– 1525 ve Zwettlu (Světlá) v Rakousku a v Evropě nemá obdoby. Poslední návrat do hotelu, poslední večer s hudbou,
písničkami a povídáním.
V sobotu ještě krátká zastávka na hradě Pernštejn, který se objevil ve více než 50 filmech z celého světa a tím končí náš
pobyt v Moravském krasu. Hezké týdenní putování po krasových jeskyních, rozhlednách a zajímavostech zdejšího kraje
končí. Domů si odvážíme spoustu zážitků a fotek.
Mgr.Karel Majer

Fota – vlevo ze zájezdu do „Moravského krasu“, vpravo z náhodného setkání s nejznámějším lezcem, olympionikem
Adamem Ondrou u skalní věže „Hřebenáč“

JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

Ze Lhenic nevšedními životními cestami
První Lheničan na „Petřínské rozhledně“
Ke 130 letům od jejího vystavění –
1891 - 2021
(podle článku Miloslava Trnky pro tehdejší „Lhenický zpravodaj“ – ročník 2004 – prosincové vydání č.12)
Psal se rok 1889, kdy se na světovou výstavu v Paříži vypravili i členové Klubu
českých turistů.
Okouzleni pohledem na zbrusu novou krasavici - Eiffelovu věž,
radostně propadají nadšenému prohlášení redaktora Kurze: „Takovou si
v Praze postavíme taky!!!“ Doma pak po vyúčtování všech nákladů za celou
výpravu zbylo ještě 1031 zlatých a 81 krejcar. Tak vznikl základ fondu pro
zbudování české „eifelky“ na Petříně. Foto vlevo - z její výstavby.
Prvními pozorovateli krás Prahy z Petřínské rozhledny prý byla různá
esa – osobnosti císařské zemské politiky, vědci, umělci, novináři i spisovatelé,
ozdobně podepsaní v knize návštěvníků. Skutečné prvenství v rozhledu ale
patří především samotným budovatelům věže – montérům a stavebním
dělníkům. Jednoho z nich připomeňme – Johánka Trčků ze Lhenic.
Johánek Trčka nějaké ty školy měl, ale pro jistotu se ještě vyučil černému
řemeslu. Byl kotlářem a dějinné události ho zastihly v Praze. Jeho rodné
Pošumaví ještě pospávalo zasněné do své zamlžené jitřní krásy, ale on už
seděl v kadibudce na vrchu Petřín. Škvírou zadumaně pozoroval ranní rosu a
v trávě odloženou brašnu s vercajkem. Z pohozených novin už něco ubylo.
Johánek si se zájmem přečetl nadpis: „Jsme jen jednou včeličkou v mocném národů úlu!“ Představa, jak se vznáší nad
rozkvetlou Vídní, Peští nebo Terstem byla lákavá. Klidné posezení přerušil ostrý zvuk mistrovy píšťalky. A tak z nadpisu
zůstalo: „Jsme jen jednou ...“ Bylo půl šesté ráno a psal se 27. květen roku 1891…
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Už před měsícem dodala Českomoravská strojírna na staveniště první železné části věže. Montáž dílů zahájilo pětatřicet
dělníků včetně J. Trčky dne 11. 5. 1891. Vedli je Ing. Schiller a stavbyvedoucí architekt Pasovský. Na obyčejném
podpůrném lešení pracovali až do výše první galerie (20 m). Dál pokračovali na visutém lešení, upevněném na železných
krakorcích, připojených k hotové konstrukci a zvýšil se i počet montérů. Dne 2.
července - tedy za 53 dny - bylo sestavení věže šťastně ukončeno a nad
nejvyšší vyhlídkovou galerií (53 m) zavlál prapor. Pak nastoupili natěrači,
truhláři, klempíři, sklenáři a jiná přidružená řemesla. Dvacátého srpna 1891
byla rozhledna odevzdána veřejnosti, „ ... by na věž pohodlně vystoupala a
čarokrásné vyhlídky se jí konečně dostalo.“
Z technických údajů rozhledny: výška 58,7m, počet schodů 299 – též
vmontován výtah..
A co „monteur – nietmacher“ Trčka? Jaký byl jeho osud? Smetl ho pak
vichr první světové války, nebo se ve zdraví oženil a měl děti? Stoletý stavební
deník tohle neprozradí. Zůstávají jen strohé zápisy o jeho účasti na díle.
Básník Sládek měl pravdu: „Rod za rodem mizí, nové přejdou časy a naše
ruka sklízí z jich prachu těžké klasy ...“
Až se v některé novější lhenické matrice podaří najít záznam o Johánkově
narození, dozvíme se, ze které rodové větve lhenických Trčků vlastně
pocházel.
Dobová reklama
Jeho původ však můžeme částečně poodhalit. Starobylé kořeny rodu Trčků rostly v pošumavském městečku Lhenice už
od sedmnáctého století. Roku 1654 tam žil Vojtěch Trčka, hospodář na gruntě
s dvěma hektary polí. Jeho pokrevní pokračovatelé tu pak během 18. a 19.
stol. obývali několik domů. Patřilo jim především čp. 131 na náměstí (staré
číslo 109), kde se rodili potomci krejčího Antonína Trčky a jeho ženy Mariany
roz. Erhartové. Byli to mistři obuvníci Jan Trčka (manželka Jana, děti Matěj,
František, Marie, Anna) a Jakub Trčka narozený 1759, se ženou Rosalií a
dětmi Augustem a Marií.
Na Chrastovně obývali Trčkovi čtyři domy. Číslo 10 (Mydlaříček) měl
měšťan a mistr koželuh Václav Trčka. Na vejminku zde žili jeho rodiče,
obuvník František Trčka a Marie. Ti měli ještě dceru Aničku, ale ta v té době
už byla provdaná v čp. 12 za punčocháře Jana Stehlíka. Číslo popisné 17
(staré č. 18) bývalo sídlem dalšího ševcovského mistra Jakuba Trčky (nar.
1779, manželka Klára, děti Matěj, Jan, Marie). Na Chrastovně v čísle 20 –
kdysi v majetku hrnčířského rodu Louženských - pobýval jiný František Trčka
s rodiči Josefem a Markétou Trčkovými – těm dřív patřil i dům čp. 42 / staré 35
po ševci Šimonu Trčkovi. V čísle 24 (Mlsů) žila početná rodina obuvníka
Šebestiána Trčky – manželka Marie, děti Josef, Leonard, Vojtěch, Florian,
Kateřina. Po nich obývala dům rodina tkalce Simoty.
Foto: Petřínská rozhledna v současnosti
Na Vejrově čp. 83 (staré č. 71) žil švec Václav Trčka narozený 1749,
ženatý s Rozynou Kindlmanovou. S jejich dcerou Františkou pak v domě a na
živnosti hospodařil ženich Václav Trnka, narozený 1783.
Johánkovo rodové příjmení se prý odvozuje od slovesa trčeti. Sousedé tak pojmenovávali člověka, který všude trčí vzrůstem, nebo svým vystupováním. Jiní jazykovědci se přiklání k původu ze staročeského trčkat, běžet drobnými krůčky.
Ale těmi se náš montér Petřínské rozhledny pohyboval asi jen v tom nejnutnějším případě. M.Trnka

O lhenickém původu dunajského kapitána

(Podle článku Miloslava Trnky pro „Moje Lhenicko“ – roč.2009 – srpnové vydání č.8)
Dávno již tomu, co ze lhenického chrámu sv. Jakuba Většího vyšel malý průvod svatebčanů, aby po
chvilce dalších veselých gratulací novomanželé a svědci nasedli do vyzdobené bryčky. Popojeli o
kousek dál do Krumlovské ulice k nevěstinu domu čp. 74, kde se lhenickými přáteli, příbuznými a
několika přespolními hosty zasedli k slavnostnímu obědu. Oddávající toho mladého páru, důstojný
pan farář P. Matěj Pužej, zatím opatrně odložil matriční knihu se svým novým krasopisným záznamem
a chvilku se těšil zaslouženému klidu před polednem. Psal se 10. říjen roku 1904.
Novomanželkou se v ten den stala dvaadvacetiletá Mařenka Trnková, narozená 26. ledna 1882 v čp.
74 u Pepků neboli Elhenických (později Rosenfeldrů), dcera tehdy již zemřelého obuvnického mistra
Jana Trnky a Marie rozené Elhenické. Maminka se Mařenčiny svatby dočkala a dobře ji
vypravila.Vždyť sama bývala čipernou dcerou hostinského pana Aloise, na place se uměla otáčet a není divu, že se Jan
Trnka do toho domu kdysi rád přiženil. Nechme úvahy a představme ženicha. Nevysoký, sportovně stavěný, třicítka let na
krku, ve slušivé důstojnické uniformě šikovatele císařského a královského pluku zemské obrany č. 29 z budějovických
kasáren. Jmenoval se Jan Koller a pocházel rovněž ze Lhenic, kde přišel na svět 23. prosince 1874 v domě čp. 181, kde žili
jeho rodiče tkadlec Josef Koller, stávkařský mistr se ženou Barborou, dcerou obuvníka Matěje Steinochera z čísla 59
(Kolářů).
Za nějaký čas po svatbě si Jan a Marie Kollerovi našli byt v Českých Budějovicích a z rodného městečka se
přestěhovali. Na budějovickém Lineckém předměstí, ulici se tenkrát říkalo Prýzlovka (Prieselgasse, Prieselova, dnes
Heydukova), se jim 15. dubna 1905 v domě číslo 214 narodil první syn - Rudolf Karel Koller. Také on se stal vojákem z
povolání. Přípisem Zemského národního výboru v Praze ze 3. 8. 1918 mu byla povolena změna příjmení z "Koller"
na "Kolář" (vybíral nejspíš po babičce Báře Steinocherové, rodačce z domu Kolářů), ale o jeho vyučení nebo vojenských
studiích bohužel zatím nevíme nic. V letech 1932 - 1938 však prokazatelně brázdil vody Dunaje na kapitánském
můstku. Byl posledním velitelem československé válečné lodi "President Masaryk".
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Z odborného tisku lze dodat, že vzorem pro stavbu této hlídkové lodě byl rakousko-uherský projekt člunu typu
WELS (1914). Konstrukční práce na "Masarykovi" zahájily Škodovy závody v Plzni na jaře 1928. Oficiální objednávku na
stavbu lodě za 6 992 600 Kč obdržela Škodovka v únoru 1929. Vlastní stavba lodního trupu začala v pronajaté loděnici v
Komárně v srpnu 1929. Řada konstrukčních nedostatků vedla k průtahům při stavbě a tak ke spuštění na vodu došlo až 19.
10. 1930. Stavba se i nadále vlekla, loď nedosahovala projektovaných výkonů a vojáci ji nepřevzali. Následovala výměna
turbín a lodních vrtulí, přičemž se loď z jednokomínové proměnila ve dvoukomínovou (každá turbína získala svůj vlastní
komín). Druhá kolaudace se uskutečnila 8. 8. 1932 a loď konečně zahájila svou aktivní službu. Domovským kotvištěm byl
bratislavský zimní přístav a z něj vyplouvala na cvičné plavby po čs. úseku Dunaje. Délka lodě byla 47,5 m, šířka 6 m,
ponor 1,07 m. Celkový výtlak dosahoval 214 tun. Hlavní výzbroj tvořila 4 děla ráže 66 mm a 4 kulomety 7,92 mm. Lodní
boky a palubu chránilo pancéřování o síle 5 mm. Turbíny o celkovém výkonu 2 300 koňských sil zajišťovaly rychlost 26
km/h.
Po okupaci Československa 1939 byla loď na základě dohody mezi novou
Slovenskou republikou a Velkoněmeckou říší odtažena v polovině května 1939 do Lince a
vřazena do stavu německé Donauflottille pod názvem Bechelaren. Bojových akcí se poprvé
zúčastnila v dubnu 1941, kdy působila jako velitelská loď flotily minolovek na srbskorumunském úseku Dunaje. Dne 10. května 1945 se vzdala Američanům, od roku 1954 kotvila
v Komárně, odstrojena, sloužila jako pracovní ponton. K sešrotování trupu došlo v roce 1978.
Prameny a literatura
Matriky římskokatolického farního úřadu Lhenice (sbírka SOA Třeboň,
http://digi.ceskearchivy.cz - Kovařík, Jiří: Poldina huť a válečná loď President Masaryk.
Slánský obzor. Historická ročenka kladenského a slánského regionu.
Ročník 9, 2002, Slaný 2002 - Hubert, Miroslav: Hlídková loď President Masaryk z pohledu
technika. Publikace řady Lodě v české minulosti, vydalo nakladatelství Mare-Czech v koedici
se Spolkem přátel plavby a nakladatelstvím Ares, Praha 2004.
Obě uvedené publikace bohužel neobsahují žádné informace o veliteli ani o posádce.
Na snímku vlevo je pohled na kapitánský můstek hlídkové lodi "President Masaryk",
odkud velel co kapitán R.K.Kolář, původem „Lheničák“ .

Fota – vlevo loď „Prezident Masaryk“ po dokončení – vpravo při vojenské přehlídce v roce 1938
JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURÍHO DĚNÍ
OPUSTLI NÁS …
Děkujeme všem příbuzným, přátelům,
sousedům a známým
za účast na posledním rozloučení
s naší maminkou
paní GENOFÉFOU ŠÍMOVOU,
které se konalo 24.8. 2021
Rádi bychom také poděkovali všem
za květinové dary a smuteční kondolence.
Syn Vašek s rodinou.
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Letos se Ovocnářský jarmark, pořádaný
v rámci Slavností plodů 2021, uskuteční 23.10.2021 v Chelčicích.
Podrobnosti na webových stránkách obce Chelčice.

Slavnosti plodů v Chelčicích 23. 10. 2021 – PŘEDPRODEJ na úřadě Městyse
ANTI-COVID
Akce bude realizována v souladu s platnými protiepidemiologickými opatřeními.
Covid-bezinfekčnost bude kontrolována před vstupem do objektu prostřednictvím aplikace
"Tečka" nebo písemného potvrzení o očkování nebo provedeném PCR-testu.
Děkujeme za pochopení, chráníme tak především naše uživatele.

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Stolní tenisté již znají své soupeře v novém soutěžním ročníku
- po proběhlém rozlosování příslušných pěti soutěží, ve kterých i v nové sezóně budou opět startovat (v šesti družstvech)
s jedinou změnou – s přeřazením A družstva v krajské soutěži ze skupiny A do B skupiny s týmy, s nimž se ještě lheničtí
stolní tenisté povětšinou neutkávali (viz soutěže níže).
Druhá liga sk.A – ženy – soutěžní ročník 2021/22
Účastenská družstva – celkem 10
TTC Kovářov A, Sokol Lhenice A, Slavoj Praha B, TJ Lomnice, TTC Elizza Praha B, Sokol Plzeň V, TSM Kladno, AC
Sparta Praha C, SKST Vlašim B, SF-SKK-EI Niňo Praha B
Divize – ženy – soutěžní ročník 2021/22
Účastenská družstva – celkem 6
KST ZŠ Vyšší Brod B, Sokol Lhenice B, TTC Kovářov B, TJ VS Tábor A,
Jindřichův Hradec 1930 A, Sokol Č.Budějovice A
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Krajská soutěž skupina B – soutěžní ročník 2021/22
Účastenská družstva – celkem 11
ČZ Strakonice Elektrostav C, Sokol Lhenice A, TJ Osek A, Sokol Vodňany C, Sokol Milevsko A, TJ Třebohostice A, ST
Svatá Maří A, Sokol Mirotice A, Slovan Černý Dub A, Sokol Písek A, Sokol Strakonice B
RP-I (regionální přebor) Prachaticka – soutěžní ročník 2021/22
Účastenská družstva – celkem 10
Křišťál Lenora A, SK Arbore Volary A, TJ Netolice A, Sokol Lhenice B, Sokol Lhenice C, Tatran Volary A, Aptar
Čkyně/Zálezly A, Šumavan Vimperk B, Ederstav Prachatice, TTC Libín Prachatice C
RP-II (regionální přebor) Prachaticka – soutěžní ročník 2021/22
Účastenská družstva – celkem 10
TJ Netolice B, TJ Slavia PT-B, Slavia PT-C, Sokol Lhenice D, Aptar Čkyně/Zálezly B, SPV Strunkovice A, Šumavan
Vimperk C, Sokol Zdíkov A, TTC Libín PT-D, Křišťál Lenora B
Soupisky hráčů a hráček pro šest družstev Sokola Lhenice, potřebných pro účast v pěti soutěžích v novém soutěžním
ročníku 2021/22, nejsou zatím oficiálně potvrzeny. Rovněž termín zahájení soutěží, jakož i termíny hracích kol s rozpisem
zápasů v nich, nejsou ještě k dispozici.

Co nového ve lhenickém SK
Jaký byl vstup do nové sezóny - tentokrát
v I.B třídě sk.B v soutěžním ročníku 2021/22
Lhenický tým po třech vítězných přípravných zápasech (doma 24.7. se Strunkovicemi 2:1, 31.7. s Křemží 2:1, venku 7.8.
s Vimperkem 2:3) pokračoval ve vítězném tažení i ve dvou úvodních utkáních nového sout.ročníku 2021/22 v I.B třídě ve
skupině B. V premiéře na svém hřišti 15.8. „bral“ všechny body za výhru 2:0 se strakonickým Juniorem B, které 21.8. potvrdil
venku na Stachách nejtěsnějším vítězstvím 0:1. Další dva zápasy (3. a 4.kola) měl odehrát doma, ale hned ten první (28.8.)
s Dražejovem, pro nezpůsobilou hrací plochu neodehrál a po dohodě obou týmů byl přeložen na 28.9. – na den svátku
svatého Václava. Ten následující druhý domácí zápas (4.9.) s Bavorovem, po zápasovém „výpadku“ s Dražejovem,
znamenal pro lhenický tým, za jen „uhranou“ remízu 2:2, první bodovou ztrátu a také i první dvě obdržené branky v nové
mistrovské sezóně (po190 minutách bez inkasovaného gólu).

Fota: z domácí mistrovské premiéry SK Lhenice – Junior Strakonice B 2:0 (0:0) – 15.8.2021

Zatím odehrané zápasy v I.B třídě ve skupině B podrobněji
1.kolo –SK Lhenice – Junior Strakonice B 2:0 (0:0) – sehráno 15.8 –branky za Lh,: Mrkvička (59.´), Burda (81.´)
Sestava Lhenic: Plojhar – J.Prenner, Tůma (K), Ryšánek, Trojan – Mrkvička (86.´ Dominik Kiš), Beran, Rosa,
Šindelář (56.´ Balogh) – Fišer – Vincik (77.´ Burda) - do hry připraveni: P.Šindelář, Sura
2.kolo – Sokol Stachy – SK Lhenice 0:1 (0:0) – sehráno 21.8.-branka za Lh.: Rosa (68.´)
Sestava Lhenic: Dvořák – J.Prenner, Tůma (K), Ryšánek, Trojan – Mrkvička (42.´ Dom.Kiš), Beran, Rosa,
Jirkovský – Fišer (84.´Sura) – Vincik (65.´D.Šindelář) – do hry připraveni: Plojhar – Kopf, Čech
3.kolo – SK Lhenice–TJ Dražejov – nesehráno–pro nezpůsobilou hrací plochu přeloženo na 28.9.od 15.30 hod.
4.kolo – SK Lhenice – Sokol Bavorov 2:2 (1:1) – sehráno 4.9. – branky za Lh.: Mahák (2.´), Tůma (61.´)
Sestava Lhenic: Plojhar – Dom.Kiš (77.´ Vincik), Kopf (46.´ Mrkvička), Ryšánek – J.Prenner, Beran, Rosa,
Jirkovský – Mahák, D.Šindelář - do hry připraveni: P.Šindelář, Trojan, Burda.
Postavení SK Lhenice v tabulce I.B třídy sk.B k 6.9.2021
5.místo – 3 zápasy (o jeden méně), 2 výhry, 1 remíza, 0 proher – skóre 5:2 – 7 bodů.
Naši fotbaloví benjamínci již také vstoupili do soutěže – do OP Prachaticka – ml.žáků
Postoupili z „přípravky“ do kategorie o stupeň vyšší – mladších žáků – opět ve společném týmu lhenického SK a
strunkovického Blaníku. Zatím v soutěži sbírají zkušenosti „nováčka“ mezi družstvy povětšinou s hráči věkově o něco
staršími, zvykají si na hřiště s většími rozměry. Časem se jistě pro ně novým herním podmínkám přizpůsobí.. K 6.září zatím
odehráli první mistrovské utkání.
1.kolo – 2.9. – OP Prachaticka – mladší žáci – Lhenice/Strunkovice – Husinec/Lažiště 0:12 (0:6).
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Fotbalový program lhenického SK v září a v samém počátku října
I.B třída skupina B - muži
Ne 12.9. v 10.30 – Prachatice C – Lhenice – na hřišti v Záblatí
So 18.9. v 16.30 – Lhenice – Bělčice
So 25.9. ?
- Sedlice – Lhenice – čas bude upřesněn
Út 28.9. v 15.30 – Lhenice – Dražejov – přeloženo z 28.8.
So 2.10. v 16.00 – Lhenice – Vacov
OP Prachaticka – mladší žáci
St 8.9. v 16.00 – Vimperk B – Lhenice/ Strunkovice
Čt 16.9. v 16.00 – Lhenice/Strunkovice – Volary
St 22.9. v 16.00 – Husinec/Lažiště – Lhenice/Strunkovice
Čt 30.9. v 16.00 – Lhenice/Strunkovice – Vimperk B
Společný tým mladších žáků Lhenice/Strunkovice hraje všechny své domácí zápasy na hřišti ve Lhenicích.

JB, JM

INZERCE
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
725441310 a nebo na email 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 telefoním 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: 29.9./27.10./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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