MOJE LHENICKO

MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XL, číslo 1, cena 9,- Kč

LEDEN 2022

Vydáno za sice slábnoucí další vlny epidemie koronaviru povětšinou za varianty „délta“,
kdy však počíná přebírat nadvládu podstatně více nakažlivá varianta „omikron“.

Lhenice pod sněhovou
pokrývkou na Štěpána
26.12.2021. Během letošní zimy
tomu tak bylo zatím čtyřikrát
(poprvé v konci listopadu, 3x
během prosince – z toho
naposledy na Boží hod vánoční
a pár dní poté – vždy nejvíce do
výšky od 4 do 10 cm), avšak
pokaždé jen nakrátko, sníh
vbrzku zmizel. Příchod nového
roku pak spíše připomínal jaro,
kdy teplota (31.12.) dosahovala
rekordních hodnot - až +15°C,
někde i více.
Foto Standa Pfefer
LEDEN
LEDEN, LEDEN,
PŘEKRYL VODU LEDEM
A KDE VČERA BYLY LOUŽE,
TAM TO DNESKA
PĚKNĚ KLOUŽE.

LEDNE, LEDNE,
S TEBOU VŠECHNO BLEDNE.
JENOM SLOUPCE Z DÁLKY
SVÍTÍ KORÁLKY,
KTERÉ VĚŠÍ VŠUDE MRÁZ
- PO NOCÍCH MU TO JDE SNÁZ…

Z významných lednových dat
1.leden 1993 – vznik České republiky – jako nástupnického státu československé
federace – též vznik Slovenské republiky
9.leden 1890 – narozen Karel Čapek – velice významný český spisovatel –
antifašista – zemřel 25.12.1938
16.leden 1969 – na Václavském náměstí v Praze se upálil student Jan Palach, který
tak protestoval proti sovětské okupaci Československa – zemřel na následky
popálenin neslučujících se se životem 19.1.1969
25.leden 1969 – pohřeb Jana Palacha – stal se manifestací odporu proti vstupu
vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR 21.8.1968
27.leden 1945 – Den památky holocaustu a předcházení zločinům lidskosti – váže
se k osvobození vězňů v Osvětimi

Novoročenka z časů minulých

Významné lednové datum pro naše Lhenicko
21.leden 1544 – povýšení Lhenic na městys českým králem Ferdinandem I. s udělením jim znaku, práva pečetit
zeleným voskem, svobody trhu s výročním jarmarkem na den sv.Jiljí (1.9.)
V tomto roce 2022 je našemu sv.Vojtěchovi na náměstí 220 let – socha vsazena v r.1802
Jubileum „Mého Lhenicka“ připadající na leden
Tímto vydáním 1/2022 vstupuje do již čtyřicátého ročníku! Minulé, prosincové číslo, roč. 2021 bylo
kulatým, v pořadí již čtyři sta padesátým !
V tomto roce nás čekají také dvojí volby, a to do Senátu ČR (kdo bude za náš volební okrsek
kandidovat nebylo ještě oznámeno, ale víme , že mezi kandidáty bude i náš současný senátor Ing.Tomáš
Jirsa, MBA, a současně s nimi se také budou konat, pravděpodobně počátkem října, komunální volby do
zastupitelstva městyse. Kdo bude v naší obci kandidovat – uvidíme….
JB, JM
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2022. Ten bude ve znamení zvyšujících se nákladů zejména za
energie, které v závěru loňského roku prudce vzrostly. Dochází taky ke zvyšování cen potravin,
nákladů na bydlení, pohonných hmot a dalšího zboží, a to nejen v důsledku zmíněného
zdražení energií. Také covidová pandemie a opatření s ní související nás asi hned tak
neopustí. Bude to náročný rok. Přesto doufám a věřím, že jej zvládneme dobře.
Co se dění na radnici týká, Městys Lhenice v současné době připravuje rozpočet na rok
2022. Budeme pokračovat v opravách místních komunikací, chceme pokračovat v investicích do nového a
energeticky úspornějšího veřejného osvětlení, chceme dále připravovat projekty na výstavbu zázemí pro
technické služby a hasiče v areálu bývalého agrochemického střediska, kde byla v loňském roce dokončena
sanace – 2. etapa. Také by v letošním roce měla být realizována zakázka na koupi nového dopravního
automobilu pro lhenické hasiče. Snad vše bude probíhat dobře a nebude docházet k velkému zpožďování kvůli
nedostatku některých náhradních dílů (např. čipů). Budeme dále pokračovat v zalesňování ploch vzniklých po
odtěžení kůrovcového dřeva. Ve škole bychom chtěli vybudovat běžeckou dráhu s doskočištěm. Přicházíme
také s návrhem vypracovat projekt na realizaci nové ČOV. V rozpočtu bude zajisté i podpora našich spolků a
věřím, že jim takto pomůžeme překonat náročnou dobu. Právě pořádání některých kulturních nebo sportovních
akcí je přínosem pro jejich pokladny a další rok budou opatření proti šíření koronaviru omezovat tuto činnost.
Například plesová sezóna opět v letošním roce prakticky nebude, protože podmínky, za jakých se kulturní akce
mohou konat, jsou velmi náročné a neekonomické pro pořadatele (maximálně 100 osob a pouze očkovaní).
Významnou kulturní akcí v letošním roce budou tradičně Slavnosti plodů, které náš městys tentokrát
pořádá. Chci být optimistkou a věřím, že na podzim bude situace okolo koronaviru příznivější a slavnosti
proběhnou bez větších omezení.
Vážení spoluobčané, i přes všechny špatné zprávy, které se dozvídáme ze všech stran, Vám přeji úspěšný rok
2022, mnoho štěstí a zdraví Vám i Vašim rodinám.
Ing.Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 34

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 21.12.2021
(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, Mgr. M. Grillová, , Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová,
Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Omluveni: F. Bláha DiS
Zapisovatelka: O. Ambrožová

Přijatá usnesení:

Ad 1) Usnesení č. 401/34/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.

10 PRO

Ad 3) Usnesení č. 402/34/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 7
v položkách 1 – 8.
10 PRO
Ad 4) Usnesení č. 403/34/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor
roku 2022 s tím, že měsíční výdaje nepřesáhnou 1/12 výdajů předchozího roku 2021
10 PRO
Ad 5) Usnesení č. 404/34/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí návrh seznamu oprav, investic a příspěvků v r. 2022
b) ukládá starostce a finančnímu výboru dopracovat a předložit rozpočet na r. 2022 v paragrafovém znění
10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 405/34/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek ke Směrnici pro tvorbu a používání
účelového sociálního fondu dle předloženého návrhu.
10 PRO
Ad 7b) Usnesení č. 406/34/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht pozemků
parc.č. 334/2 o výměře 11.743 m2, 334/16 o výměře 3.590 m2, 334/26 o výměře 2.572 m2, 334/27 o výměře 17.721 m2,
k.ú. Hrbov u Lhenic a parc.č. 715 o výměře 1.637 m2, k.ú. Lhenice s p. A. H., Chvalovice za pachtovné ve výši 2.200,-Kč/ha/rok na dobu určitou do vyřešení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrbov u Lhenic.
10 PRO
Ad 7c) Usnesení č. 407/34/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části
pozemku parc.č. 808/34 o výměře 340 m2, k.ú. Lhenice s p. Z. J., Lhenice za nájemné ve výši 7,--Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
10 PRO
Ad 8) Usnesení č. 408/34/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) Obecně závaznou vyhlášku městyse č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
b) Ceník poplatku pro právnické osoby a drobné živnostníky při zapojení do systému nakládání s odpady obce pro rok 2022
10 PRO
Ad 9a) Usnesení č. 409/34/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dohodu o partnerství a spolupráci mezi
Městysem Lhenice a spolkem destinačního managementu PRO Šumavsko, z.s., Prachatice.
10 PRO
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O čem jednali a co schvalovali lheničtí zastupitelé před 100 lety – v r.1922
- na pokračování -

Leden 1922

V měsíci lednu, konkrétně dne 2. ledna roku 1922, se na radnici uskutečnilo pouze jedno
jednání, jehož „…předmětem je spor Pavla Hambergera a Petra Harta, obou ze Lhenic.
Pavel Hamberger dopravil na obecní úřad husu mrtvou a dle jeho udání potrhanou psem
Petra Harta, následkem čehož zdechla. Týž žádá, aby byl jmenovaný Petr Hart vyzván,
aby sobě husu ponechal a jemu odškodnění nahradil. Byv vyrozuměn místním
strážníkem Karlem Šímou prohlásil, že jeho pes husu nepotrhal a odepřel husu sobě
ponechati a jakoukoliv náhradu Pavlu Hambergerovi dáti. Dle předběžného lékařského
posudku, ze dne 2. ledna 1922 panem obvodním lékařem MUDr. Josefem Buřilem, byla husa k požívání
nezpůsobilá a jelikož oškubaná je i bezcenná. V důsledku toho byla na místním mrchovišti zakopána.
Podepsáni: Kindlman, starosta Fr. Petr – zapisovatel
Jiné zasedání obecní rady či obecního zastupitelstva nebo některé komise se v tomto měsíci neuskutečnilo.
Vybral a zpracoval Ing.Jindřich Bukovský

INFORMACE OBČANŮM
Změna platby za směsný komunální odpad
Změna vychází z nové legislativy pro systémy odpadového hospodářství a vybírání poplatku. Týká se obcí,
občanů i svozových firem a sjednocuje různorodé systémy v Česku na pouhé dvě varianty - paušál za občana
a nebo poplatek za popelnici. Městys Lhenice zůstává u varianty poplatku za svoz popelnice, jen jsme ho v
souladu s legislativou museli předefinovat. Proto přijalo zastupitelstvo městyse dne 25.11.2021 novou Obecně
závaznou vyhlášku 2/2021 (viz úřední deska popř. web městyse). Snažili jsme se systém nechat co
nejpodobnější tomu dosavadnímu, nejdůležitější změny přikládáme v kostce:
‣ každá nemovitost (č.p.) musí být přihlášena pomocí formuláře (k dispozici na webu městyse, poště,
knihovně a sběrném dvoře, případně i v místních obchodech…)
‣ plátce (vlastník) musí přihlásit všechny své nemovitosti zvlášť, i ty, kde nikdo nebydlí - i za takové má nově
povinnost zaplatit alespoň minimální poplatek
‣ formulář lze odevzdat na podatelně úřadu nebo odeslat datovou schránkou (b7zbc6s)
‣ popelnice určené ke svozu se budou dál označovat známkami (240l popelnice dvěma)
‣ výše poplatku: 1 Kč/litr odpadu (příklad 110l popelnice = 110 Kč)
‣ známky se vydávají na půl roku dopředu na základě odevzdaného formuláře
‣ počet vydaných známek vychází z nahlášeného počtu vývozů a kapacity popelnice
‣ svozovým dnem je i nadále úterý 1x za 14 dní

Informace pro poplatníky daně z nemovitostí na rok 2022 jsou na webových stránkách
městyse a ve vývěsní skříňce před radnicí

https://www.lhenice.cz/urad/uredni-deska/informace-pro-poplatniky-dane-z-nemovitych-veci-na-rok2022-1092.html

PŘEDPLATNÉ

Připomínáme, že během měsíce ledna je nutné na podatelně MěÚ u p.Křížkové zaplatit předplatné
na zpravodaj „Moje Lhenicko“. Cena zůstává nezměněna – 9,-Kč/ks. Komu je zpravodaj zasílán
poštou, musí si též uhradit poštovné. Toto lednové vydání obdrží všichni odběratelé.
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Nové kalendáře na rok 2022
„Mikroregionu Chelčicko-Lhenického“ si mohou
vyzvednout zdarma občané,
kteří si koupili v loňském roce kupony na vývoz popelnic,
na podatelně úřadu městyse (v prostorách pošty Lhenice).

Informace k očkování proti Covidu-19
INFORMACE PRACHATICKÉ NEMOCNICE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Vážení pacienti,
i v novém roce 2022 bude v provozu očkovací centrum v areálu prachatické nemocnice. Za
rok 2021 bylo v našem očkovacím centru proočkováno celkem 63 777 dávek. Z důvodu
zvýšeného zájmu o očkování, je nutné se na očkování zaregistrovat do Centrálního
rezervačního systému, kde zájemce o očkování obdrží z ISINu svůj PIN na mobilní telefon.
Tuto registraci lze provést na stránce: https://registrace.mzcr.cz/, nebo na lince 1221.
Od 3. ledna 2022 mohou na tzv. posilující dávku (třetí dávku) všichni ve věku 18+, a to 5 měsíců po
druhé dávce. Registrace se provádí stejně, jako v informacích výše.
Po předchozí registraci probíhá očkování v prachatickém očku v areálu Nemocnice Prachatice a.s.,
zadní vchod, 1. patro (u laboratoří mikrobiologie). Před budovou můžete i pohodlně zaparkovat.
Od 14. 12. 2021 byla také spuštěna registrace očkování proti COVID-19 pro děti ve věkové kategorii od 5 let.
Do očkovacího centra mohou pouze objednaní klienti dle daného termínu. V očkovacím centru neprobíhá
registrace na očkování. Pro registraci k očkování, rezervaci termínů či jejich změnách, postupujte dle výše
uvedených informací, případně všechny informace k očkování najdete na webu nemocnice:
https://www.nempt.cz/…um/
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Prosinec v naší mateřince
Poslední měsíc roku jsme zahájili divadelním představením „Vánoční příběh“ v
podání Víti Marčíka mladšího. A brzy potom nás navštívili Mikuláš, čert a anděl. Děti
ve všech třídách dostaly mikulášský balíček s dobrůtkami. V průběhu prosince děti
nezapomněly ani na zvířátka v lese a donesly jim spoustu zdravých pochoutek.
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Děti z mičovické třídy
také vystoupily
u vánočního stromu na
návsi. Ze všech tříd se
ozýval zpěv koled,
doprovázený na dětské
hudební nástroje, děti
dětem hrály divadlo
o narození Ježíška.
Před vánočními
prázdninami si děti do
školky přinesly
zvonečky, se kterými
pak na náměstí u kostela
sv.Jakuba a u kapličky
v Mičovicích zazvonily
na Ježíška. Ten také do
každé třídy přinesl
dárečky, které si děti společně rozbalily.
Následoval slavnostní oběd u svátečně vyzdobených stolů a pak už jen přání šťastných a veselých Vánoc
všem dětem.Do nového roku přejeme dětem, rodičům i všem zaměstnancům pevné zdraví a hodně sil.
Eva Rajtmajerová

Foto: vlevo nahoře – „Broučci“ zvoní na Ježíška u kapličky v Mičovicích, vpravo nahoře „Rybičky“ u slavnostní
vánoční tabule; vlevo dole – Žabky“ hrají dětem divadlo, vpravo dole – „Motýlci“ zvoní na Ježíška u sv.Jakuba.

Základní škola

Prosincové kalendárium

1. 12. Adventní vycházka – betlém, historie, koledy – VI. tř.
3. 12. Beseda „Advent“ – Mgr. M. Grillová – I. tř.
7. 12. „Mikuláš“ – 1. – 4. h (příprava,
pochůzka 2. + 3.h, úklid) – 9. tř.
8. 12. Badatelská noc – spaní ve škole
(Klub badatelů)
9. 12. Vánoční pečení – VII. tř.
10.12. Etické dílny „Filmová škola“ – VIII.B
10. 12. Práce se třídou VIII.A – E. Mečířová Tobi
14. 12. Exkurze do knihovny – PT – IV. A
15. 12. Práce se třídou III. tř., V.B – E. Mečířová Tobi
17. 12. Beseda „Noe a jeho archa“ – Mgr. M. Grillová – II. tř.
17. 12. Beseda „Jan Hus“ – Mgr. M. Grillová – IV. A tř.
17. 12. „Noc plná překvapení“ – spaní ve škole – IV.A
17. 12. Beseda „Kouzlo Vánoc“ – Mgr. M. Grillová – III. tř.
21. 12. Spaní ve škole – IX. tř.
22. 12. Vycházka – vánoční stromeček pro zvířátka – II. tř.
22. 12. Vycházka – Stráž (vánoční stromek pro zvířátka) – VIII. A
22. 12. Vánoční vycházka – VIII.B
22. 12. Vánoční besídky ve třídách;
V průběhu adventu Adventní zvyky – ve třídách
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
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Fota: na str.5 – vánoční tvoření ve 2.třídě; na str. 6 - vlevo z etické dílny pro 2.třídu; uprostřed a vpravo
mikulášská obchůzka tříd – pro mladší spolužáky připravili deváťáci

Ředitelství MŠ a ZŠ informuje
Informace k preventivnímu antigennímu testování a trasování ve školách od ledna 2022
Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje
dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí.
Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že
dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let,
nosí respirátor.
Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?
Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není třeba kvůli žádance kontaktovat praktického
lékaře. Škola vás bude informovat, jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka. Existují dvě
možnosti: Dostanete SMS zprávu s číslem eŽádanky. Po obdržení této zprávy půjdete na libovolné odběrové
místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín.
Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?
Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně
vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování. Nově platí povinnost
nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například
nákazu v rámci rodiny.
Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?
Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole
zůstávají. Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv.
režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy
původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální
režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená
toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.
Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole s pozitivním na covid-19?
Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá
všechny potřebné informace krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo
eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu. Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát
z trasovacího centra. Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou k
sebetrasování. V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý
proces. Pokud je výsledek PCR testu negativní, vaše dítě se vrací do běžné výuky.
Ředitelka ZŠ a MŠ Lhenice - Mgr.Vladimíra Trnková

LHENICKÉ STŘÍPKY
Vánoční doba lhenická
Doba adventní byla, co se týče kultury, poněkud omezená. Některé akce, předem
avizované, neproběhly. Covid si vyžádal i u nás svou daň. Ovšem s blížícími se svátky
se situace přece jen trochu zlepšila. Aspoň v porovnání s loňskem. Už dvacetiletou
tradici má na lhenicku Betlémské světlo. Letos si ho lidé odnášeli domů především
23.12. ze setkání s trubači z Plzně. Ti v předvánoční podvečer hráli dokonce
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na 4 místech, mnohým lidem i pod okny jejich domova. Při závěrečném koncertu na náměstí se sešlo docela
dost lidí. Krásná vánoční atmosféra byla naladěna. V té době byl už vánočně ozdoben i kostel. V podvečer
23.12. i odpoledne 24.12. tam mohl kdokoli přijít. Zvláště dětem se líbí prastarý betlém. Další už tradiční
vánoční akcí je štědrovečerní předpůlnoční troubení koled v podání pana Milana Stehlíka a jeho přátel. Sešlo
se tam mnoho desítek posluchačů. Letos se uskutečnila i kratší půlnoční bohoslužba s nádhernými vánočními
zpěvy a hrou na varhany. Já nejvíc vzpomínám na slavnou koledu Adeste fideles na začátku. Účastníků tohoto
setkání bylo hodně. Myslím, že za celý rok nebylo tolik lidí v našem kostele. Bylo tam poněkud chladno a
nutnost respirátorů v uzavřeném prostoru není příjemná. Tak snad příští Vánoce už s odkrytými obličeji. A se
spoustou kultury. Doufejme.
Ladislav Čanda

Fota: vlevo „zlatí trubači“ před půlnočkou 24.12. - vpravo „Žesťový soubor města Plzně“ zavítal do Lhenic
s mottem : " Zákaz hraní v sálech nás nezastaví " - v pátek 23.12.2021

Plakát vlevo: tradiční tříkrálová sbírka se letos konat bude;
vpravo: sklárna oživuje tradiční činnost – možnost návštěvy celoročně
7

22.ročník „Novoročního výstupu na horu Stráže“
opět ovlivněn „covidem“
Výšlap již po druhé v řadě proběhl z důvodu
protiepidemických opatření jednotlivě či v malých
skupinách a i tentokrát v místě samém bez možnosti
občerstvení (přesto byli i tací, kteří si sami na „Sedýlku“
rozdělali ohýnek ku opékání buřtů).
Co počasí v den výstupu – v sobotu 1.1.2022
Bylo velmi příznivé – spíše jarní – přes den za převážně
polojasna, místy zatažena – za teploty +13°C – beze
sněhu.

Co počet účastníků
- oficiálně 193 – stanoven na základě zápisů na podpisový arch a počtu
vydaných účastenských listů na „Sedýlku“ - ovšem skutečný jejich počet však
byl vyšší – ne všichni se zaregistrovali – což tak mohli učinit na „Sedýlku“ mezi
11. až 17.hodinou, někteří však vystup uskutečnili i mimo tyto hodiny či neprošli
„Sedýlkem“.
Co sledovaný rekord počtu účastníků
- byl či nebyl překonán –
- ani při letošním ročníku (podruhé v historii výstupu) nemohl být z výše
uvedených důvodů sledován, natož porovnáván s tím dosud platným.
Co poslání výstupu
- bylo naplněno – uvítat nový rok za pohybu na čerstvém vzduchu, za „vyčištění hlavy“ po silvestrovském
veselí.
Příštímu již 23. „Novoročnímu výstupu na horu Stráže“ zdar! Věřme, že již za normálních podmínek!

JB, JM

Fota účastníků novoročního výletu na horu Stráže

Z REDAKČNÍ POŠTY
Z DOŠLÝCH NOVOROČNÍCH PŘÁNÍ OD NAŠICH ČTENÁŘŮ

Moc za ně děkujeme. Jsou pro nás posilující a inspirující pro další naši redakční práci. Z nich vybráno:

Od manželů Miloslava a Bohumily Trnkových

Další dobré baterky s energií k nové popularizaci historie a
vlastivědy na stránkách ML !!! Časopis a místní knihovna už
tradičně patří k místům Paměti Lhenicka, stejně jako archivy a
muzea jinde na jihu Čech. Všem váženým tvůrcům v redakci
měsíčníku Moje Lhenicko přejeme klidné vánoční svátky,
hodně zdraví a štěstí do nastávajícího roku,
čtenáři
Miloslav a Bohumila Trnkovi, Praha
Kdo je pan Miloslav Trnka
- dlouholetý přispěvovatel do našeho měsíčníku články z historie Lhenicka (naposledy přetištěn jeho článek „O
nevěstě ze zámku“ v minulém vydání ML). Před léty byl naší redakcí osloven, aby našim čtenářům o sobě něco
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prozradil, a to i o svém vztahu ke Lhenicím. Následně na stránkách „Mého Lhenicka“ tak učinil ve své
autobiografii (v ML roč.2011, v únorovém číslo 2). Z ní vybráno:
Moje návraty do Lhenic
Rozvětvený rod Trnků ve Lhenicích pochází z roku 1627. Dnes již nespočetná řada potomků žije po celých
Čechách. Mne, co by českobudějovického rodáka, zavál osud do Prahy. Narodil jsem se v lednu 1944. Moje
původní profese byla dána studiem na Státní grafické škole. Od roku 1965 do roku 1970 jsem pracoval
v reklamním oddělení pražského nakladatelství „Mladá fronta“, poté jsem se živil prací svých rukou u
severočeské a pražské Konstruktivy. Moje inklinace k jihočeské historii spolu s manželčinou oblibou práce na
počítači přinesla své první ovoce už v r.1999. kdy jsme nastartovali vydávání „Rodopisné revue“. Ta je stále
živá na stejnojmenných webových stránkách. Poněkud paradoxně tak od r.2005, kdy jsem se stal penzistou,
máme pořád co dělat.
Přímou vazbu na Lhenice a motivací pro můj srdečný vztah ke Lhenicku zůstává můj dědeček Jan
Trnka (1875 – 1909) c.k. poštovní oficiál a lhenický rodák z domu čp.5. Tím pádem mohl lhenický měsíčník
otisknout již přes stovku mých historicky
zaměřených drobností. Snad se ještě dál budu
moci dělit o své zájmy se čtenáři „Mého Lhenicka“.

Od Františka Klausera ze Sedlčan
-

jehož rodinné kořeny zasahují do Lhenic

V zaslaném mailu do redakce se, mimo jiné,
vyznává, že celý kraj od Budějovic po Ktiš a od
Temelína po Krumlov je jeho „srdcovka“. K textu je
též přiložená fotografie, pořízená před domem tzv.
„Klausrovinou“ ve Lhenicích (ta již byla asanována
a stávala na náměstíčku v Prachatické ulici – nyní
je tam parčík a parkoviště), na které, dle jeho
popisu, jsou i dvě jeho tety. Ta mladší, na snímku
v bílé zavinovačce, zemřela letos ve věku 95 let,
druhá, ta malá holčička první z leva s rukou u úst,
je Marie, jež život prožila v USA, kde zemřela
30.1.2018 v nedožitých 93 letech.
Redakční doplněk

V popisu fota pisatelem je jedna z jeho tet nazývána Marií – jedná se o paní Marii
Daubenspeck – Klauserovou, jež žila v San Bernardinu v Kalifornii. Do USA v roce
1945 následovala svého budoucího manžela, jednoho z amerických vojáků, co
osvobodili naše Lhenicko. Ve svém nitru však rodné Lhenice nikdy neopustila.
Prostřednictvím zasílaného „Mého Lhenicka“ se stále zajímala o dění v rodném jejím
městečku, jak uvedla v jednom z dopisů do naší redakce, ve kterém se podělila i se
vzpomínkami na mládí prožité ve Lhenicích, které jsme tehdy na našich stránkách
otiskli, a to v souvislosti se sbírkou na opravu varhan ve lhenickém sv.Jakubovi. Paní
Daubenspeck – Klauserová totiž přispěla do této sbírky a za výši darované finanční
částky na toto bohulibé konání se jí dostalo poděkování, krom organizátorů sbírky, i
od paní starostky Lhenic, Ing.Marie Kabátové (poděkování též otištěno v ML –
v roč.2017, prosincovém čísle):

„Děkuji naší lhenické rodačce, paní Marii Daubenspeck – Klauserové za
neobvyklou výši daru – 5.000 dolarů do sbírky na opravu varhan v
našem kostele sv.Jakuba. Vysoce oceňuji, že ač již mnoho let žije v
daleké cizině, na své rodné Lhenice nezapomíná a stále je má ve svém
srdci. S přáním paní Marii Daubenspeck – Klauserové všeho dobrého a
zejména pevného zdraví - Marie Kabátová, starostka Lhenic.“
Žel, paní Daubenspeck – Klauserová se již alespoň na dálku,
prostřednictvím dnešní techniky, jak bylo připraveno přizvání na
slavnostní koncert u příležitosti premiéry znovuzprovozněných varhan,
konaného v srpnu 2018, se již neúčastnila. Zemřela 30.ledna roku 2018.
Pan František Klauser nám také zaslal odkaz na jeho yotubový kanál,
kde je uveřejněn rozhovor se vzpomínkami p.Marie Daubenspeck, který
natočil pár let před její smrtí.
Můžete si jej poslechnout i vy - https://www.youtube.com/…77s
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Od Charity ČR
Vážení lheničtí občané,
chceme Vám z celého srdce poděkovat za to, že Vás i
v nelehkých časech zajímají potřeby lidí, stižených
nepřízní osudu. Díky Vaší podpoře jsme dokázali
pokračovat v každodenní pomoci seniorům, těžce
nemocným, rodinám ve svízelné životní situaci, lidem postiženým
přírodními katastrofami a mnoha dalším. Navíc se nám povedlo
úspěšně zvládnout i zcela nové náročné úkoly a situace, zejména
v oblasti zdravotní péči, která byla pandemií ovlivněna nejvíc.
Uplynulý rok opět prověřil sílu vzájemného partnerství a odhodlání
pomáhat. Ukázal, že ji nedokáží zastavit ani valící se covidové vlny ani
poryvy tornáda. Máme právem být na co hrdí. Děkujeme Vám za
trvalou podporu, které si velice vážíme.
Přeji Vám požehnané vánoční svátky, mnoho sil
a zdraví v příštím roce.
Mgr. Jakub Líčka, generální sekretář, Charita Česká republika

Od Lheničáků z italských Alp

Pozdrav s fotem z „lyžovačky“ v italských Alpách dolétl k nám do redakce, jako každoročně
tak i letos, od Petra Ády Lukšovského a jeho party lhenických kamarádů. Hoši, děkujeme !

Od organizátorů Tříkrálové sbírky na Lhenicku
Moc děkujeme všem lidem za milé přijetí a ochotu pomoci lidem v nouzi.
Také bych chtěla moc poděkovat všem koledníkům a vedoucím, že dokázali obětovat svůj volný čas a udělat
tak něco dobrého pro jiné lidi. Jsem ráda, že jsme se opět všichni sešli.
Zároveň se omlouvám všem lidem, které jsme nezastihli nebo jsme je nestihli navštívit, ale snažili jsme se do
posledních sil.
Mgr.Markéta Grillová
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Fota: nahoře – všichni koledníci s jejich doprovodem, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky ve Lhenicích v sobotu
8.ledna ; dole vlevo skupinka procházející Prachatickou ulicí, vpravo Zahradní ulicí, dole v bytových domech
v Sídlišti SNP

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
časosběrem na našem Lhenicku
tentokrát

O hlavních příčinách úmrtí obyvatel Lhenic
okolo roku 1800
- autor MUDr.Jan Antonín Mager Převzato z „Rodopisné revue“ – jaro 2001; přetištěno ve „Lhenickém zpravodaji“
(nyní „Moje Lhenicko“) v ročníku 2001 – v dubnovém čísle 4.
Konec 20.století vybízel k ohlédnutí za minulostí (autorem zpracováno při nástupu století nového – jednadvacátého –
redakční poznámka)
Doba před sto lety se nám, kteří překročili již padesátku, však nezdá příliš vzdálená. Její atmosféru známe
z vyprávění rodičů, případně prarodičů. Tyto rodinou zprostředkované informace již zpravidla nemáme o údobí před dvěma sty
lety. V té době žila plná čtvrtina předků mé maminky v jihočeských Lhenicích. Ale nechci v tomto příspěvku čtenáři
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prezentovat údaje, které by se dotýkaly jen několika rodin. Podrobil jsem určitému rozboru příčiny úmrtí v tomto jihočeském
městysi v údobí jednadvaceti let, ohraničených roky 1790 – 1810. Výsledky, k nimž jsem dospěl, považuji za zajímavé a
domnívám se, že pro zmíněnou dobu mají obecnější platnost.
počtu zemřelých na souchotiny nezahrnul žádnou diagnózu
hlíz, z nichž jistě většina byla tuberkulózního původu, stejná
příčina se mohla skrývat za některou vodnatelností.
Tuberkulóza smrtila povětšinou pomalu, svou daň si vybírala
každoročně a ve všech věkových skupinách.
Epidemie pravých neštovic postihovaly Lhenice
pravidelně ve čtyřletých intervalech. V letech 1792 – 1804
docházelo při těchto hromadných virových nákazách
k prvým úmrtím v měsíci lednu až dubnu, epidemie roku
1808 (s největším počtem zemřelých) vznikla na podzim a
skončila v lednu 1809. Z celkového počtu 119 úmrtí na
neštovice bylo 106 u dětí, které nedosáhly věku 4 let, 10
bylo mladších pěti let, dvě děti byly pětileté a jedno
sedmileté.

Příčiny úmrtí zapisované v matrikách před 200 lety jsou
převážně laickými diagnózami. Proto mezi nimi převládají
příznaky. Nejčastěji uváděným symptomem byl psotník. Tak
byly označovány křeče při vysokých teplotách, jejichž
důvody byly rozmanité. Ve sledovaném údobí jsou v matrice
zemřelých pro Lhenice kromě psotníku zapsány jako příčiny
smrti tyto příznaky : otok, vodnatelnost, dušnost, sešlost
věkem, píchání, kolika, vrhnutí aj. Kromě toho jsou zde
uvedeny i skutečné diagnózy chorob, jejichž příznaky byly
dobře známy i laikům a není důvod pochybovat o jejich
správnosti. Byly to především pravé neštovice, tyf a
souchotiny. Tyto infekční nemoci byly příčinou smrti
nejméně 40% zemřelých obyvatel Lhenic na přelomu 18. a
19.století. Skutečný počet byl jistě ještě vyšší. Tak jsem do

Třetí skupinu, kterou uvádím pod diagnózu tyfu, tvoří onemocnění, která jsou v matrice zapsána pod názvy horká nemoc,
horká zimnice, či hlavnička. Tehdejší doba nemohla rozlišovat mezi břišním tyfem a paratyfy, ale neodlišovala ani skvrnitý tyf
či tyf návratný. Právě začátkem 19.století v souvislosti s napoleonskými válkami probíhala v Čechách epidemie skvrnitého
tyfu, jehož původce je přenášen vší šatní. Je možné, že 11 případů úmrtí na tyf, k nimž došlo ve Lhenicích od února do
května roku 1801, byl právě tyf skvrnitý. Jinak mám za pravděpodobné, že v ostatních letech to byl břišní tyf, nebo paratyfy,
tedy alimentární nákazy šířené převážně kontaminovanou vodou. Není bez zajímavosti, že k těmto úmrtím docházelo
ponejvíce v jarních měsících. Protože tyf byl příčinou smrti jen dospělých (většinou v produktivním věku) či osob
dospívajících, lze se i zde domnívat, že úmrtí dětí na tyto choroby se skrývají pod některými „symptomatickými diagnózami“.
S pravými neštovicemi jsem se již nesetkal, ze svého mládí si však pamatuji několik lidí, kteří je prodělali a jejichž tváře byly
typicky zjizveny. V bývalém Československu zemřel na tuto nemoc poslední člověk v roce 1925. Pravé neštovice se
v současnosti považují za definitivně vymýcené, a proto se u nás již řadu let proti nim ani neočkuje.
S břišním tyfem jsem se setkal jako medik z počátků své chirurgické praxe. Vzpomínám si i na operaci žlučníku u
bacilonosiče tyfu. K likvidaci této choroby pomohla zejména preventivní opatření v oblasti komunální hygieny a aktivní
vyhledávání a léčba bacilonosičů, v neposlední řadě pak aktivní imunizace.
S tuberkulózou jsem se setkával opakovaně. Tato nákaza prostupuje difusně celým civilizovaným lidstvem a vlastně se jí
nakazil v průběhu života každý. Jen menší část infikovaných však onemocněla. V prvé polovině dvacátého století se
morbidita odhadovala na desateronásobek mortality. Tento model ovšem nemůže platit pro dobu před 200 lety, kdy léčba
tohoto onemocnění nebyla prakticky žádná, a proto byla i úmrtnost vysoká. Odhaduji, že počet nemocných tuberkulózou ve
Lhenicích tvořil na přelomu 18. a 19.století třetinu tamního obyvatelstva. Na rozdíl od neštovic a tyfu se u nás současná
medicína musí s tuberkulózou potýkat i nadále, i když tato choroba již desetiletí nepředstavuje takový problém, jako
v minulosti. Každou dobu provázejí určitá onemocnění či epidemie.
Ty spoluurčují její charakter, ovlivňují i jednání lidí a osudy mnohdy nejen jednotlivců a rodin. Informace o zdravotním stavu
obyvatelstva v dané době a místě nám proto může osvětlit mnohé z rodinné historie.

Ve Lhenicích v létech 1790 až 1810- přehled
Rok
úmrtí
celkem
z toho na
souchotiny
na
neštovice
na tyfy

1790 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1800 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1810 celkem
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30 38 29 36 34 66 34 28 25 55
24 21 24 55 12 24 28 62 15 38
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3
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2
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O autorovi článku
MUDr.Jan Antonín Mager – narozen v roce 1941, žijící v Prachaticích – emeritní primář
chirurgického oddělení prachatické nemocnice, mimo jiné s primářem ARO MUDr.Čeňkem
Adamcem prosadil vybudování chirurgické jednotky intenzivní péče, která se stala základem té
nynější celoústavní.
Historie, geografie, kulturní historie jsou hlavními zájmy, které provázejí dr.Magera od studentských
let. Staly se pro něj relaxačním prostředkem v těch málo volných chvílích, které měl při výkonu
náročného povolání. Z velmi velkého počtu zveřejněných článků a drobnějších publikací je takřka
jejich třetina věnována prachatickým tématům a polovina námětům z okolního regionu. Po odchodu
do důchodu se plně věnuje archivnímu podání, v popředí jeho zájmu je regionální historie
Prachaticka, genealogie významných osobností atd. Pan doktor Mager má osobní vztah ke
Lhenicím pro původ rodinných předků jeho maminky. Již před léty počal přispívat i do našeho měsíčníku svými články
z historie našeho Lhenicka. (Podle oficiálního webu města Prachatic)
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V závěru výše uvedeného článku MUDr.J.A.Magera je mimo jiné uvedeno, že každou dobu provázejí určitá onemocnění či
epidemie, spoluurčující její charakter a ovlivňující i jednání a osudy lidí. Tyto slova jsou inspirující k nahlédnutí do minulosti,
za obdobím po první světové válce pro tehdy běsnící epidemii, jež svým průběhem v mnohém připomíná tu současnou.

Česko za doby „španělské chřipky“
Již po dva roky současný svět mění k nepoznání pandemie koronaviru. Má své oběti, společnost si stěžuje na vládní
restrikce, které neumožňují vydělávat a dětem chodit normálně do školy. Zatímco koronavirus je nebezpečný především pro
starší a nemocné, „španělská chřipka“ si vybírala oběti hlavně z řad mladších, často umíraly i těhotné ženy a jen tak
neodešla. Vracela se ve třech vlnách, navíc v době, kdy se lidé vzpamatovávali z následků první světové války. U nás byla
nejsilněji zasažena Praha a na území českých zemí – v létech 1918-1920 – mortalita (smrtnost) překročila 44 tisíc obětí. Vir
se množil přímo v plicích a způsoboval smrtelné zápaly. Ani tehdy neměli lékaři s podobným virem zkušenost a nenacházeli
způsob obrany (na rozdíl od současnosti, kdy před covidem chrání očkování). Proč „španělská chřipka“ zaútočila v takové
míře, není do dnes zcela jasné. Začátkem července 1918 se evropská města rázem proměnila v polní nemocnice, uzavíraly
se školy, divadla, kina i továrny, nefungovala doprava, ochromeny byly pošty, telefonická spojení. Po částečném ústupu
chřipka udeřila v září 1918 znovu a v plné míře. Umírání probíhalo geometrickou řadou a šířila se ohromnou rychlostí.
Doporučení zahrnovalo nestýkat se s nemocnými, nevycházet z domu, pokud se občan necítil dobře. Doporučováno bylo
dobrovolné nošení roušek. Po první jarní mírnější vlně a druhé podzimní s vysokou mortalitou, přišla v první polovině roku
1919 třetí, již mírnější, s nižším počtem obětí. Celkové následky epidemie byly tragické a velice bolestné.
Hledat podobnosti v epidemii španělské chřipky a současné pandemii koronaviru není těžké. Stížnosti na chování vlády,
dezinformace v tisku, zlehčování situace jsou obdobné. Je však jasné, že 100 let mezi oběma epidemiemi nelze přehlížet.
Vyspělá Evropa netrpí hladomorem, naše těla oplývají vyšší imunitou, lékařská péče je daleko na vyšší úrovni, jakož i
vědecký vývoj v příslušných oborech je již úplně někde jinde. Kdyby tomu tak
nebylo, je možné, že by měla i současná pandemie fatálnější následky, co
mortality se týče. I když je pravda, že koronavirus je zcela jiný typ viru, než
ten, co řádil za „španělské chřipky“.
zpracováno podle článku z webu „Žena in“
Fota: vlevo nemocnice v Kansasu za „Španělské chřipky“; vpravo opatření
v r.1918 – muž bez roušky není vpuštěn do tramvaje.
JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Co nového ve lhenickém SK
Postřehy z odehraného podzimu v B skupině I.B třídy
- čtrnácti účastníky -

V minulém prosincovém vydání bylo v této rubrice formou statistického přehledu dokazováno, jak si lhenický tým vcelku
úspěšně vedl v podzimní části letošní sezóny v I.B třídě ve skupině B. Tentokrát je obšírně poukázáno na její průběh
prostřednictvím některých vybraných údajů, především těch z kategorie NEJ
podle webu „Fotbal u nás a i jiných zdrojů –
NEJVÍCE
NEJMÉNĚ
Celkově získaných bodů ve 13 podzimních kolech
Lhenice 32, Sedlice 28, Strakonice B 26
Stachy 3, Bavorov 9, Prachatice C 12
Uhraných výher
Lhenice 10, Sedlice 9, Strakonice B 8
Stachy 0, Bavorov 2, Prachatice C 3
Uhraných remíz
Vacov 5, Cehnice 4, Bělčice 3 + 3 další
týmy
Sedlice 1. Lhenice 2 + 6 dalších týmů
Obdržených proher
Stachy 10, Bavorov 8, Volyně 7 + 3 další týmy
Lhenice1, Sedlice 3, Strakonice B 3
Nastřílených branek
Bělčice 42, Strakonice B 31, Sousedovice 31
Stachy 9, Bavorov 15, Dražejov 17
pro porovnání – SK Lhenice 29
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Obdržených branek
nejvíce
nejméně
Stachy 52, Prachatice C 36, Dražejov 31
Lhenice 8, Vacov 15, Sedlice + Strakonice B 19
Pro porovnání:
- jen Třebětice, na 1.místě v D skupině I.B, jich o jeden gól obdržely méně – celkem 7, než Lhenice - 8
Nejvíce dosažených branek v jednom utkání
Bělčice – Stachy 9:0, Vacov – Stachy 9:0,Bělčice – Dražejov 7:2, Bělčice – Strakonice B 4:5
Utkání bez dosažených branek
Stachy – Sedlice 0:0, Vacov – Stř.Hoštice 0:0
Prováděné nařízené penalty v utkáních podzimu
Strakonicemi B 4x, Bělčicemi 3x, 1x Lhenicemi (venku se Stř.Hošticemi – proměněna), Prachaticemi C, Husincem, Stachy,
Cehnicemi a Volyní
Nejlepší střelci podzimu I.B třídy skupiny B
Baloušek (Strakonice B) – 12 branek, Janoušek (Sedlice) – 12 branek, Hanzlík (Bělčice) – 10 branek, Zitta (Vacov), Hroch
(Sousedovice), Balica a Cais (oba Husinec) – 9 branek.
- pro porovnání – nejlepší střelci lhenického SK: Mahák 6, Mrkvička 5
Udělené karty sudími v podzimních zápasech I.B skupiny B
Červené karty – celkem 16; nejvíce pro hráče Volyně – celkem 4x (Mack, Malina, Dlouhý, Hájek), Sedlice – 3x (Čabrádek
2x, Dumský), Bavorova - 2x (Folta, Šabršula), Husinec - 2x (Wágner, Vítkovský), Sousedovice – 2x (Frída, Brynda) a dále
1x pro hráče Cehnic (Frčka), Strakonic B (Boukalík) a Stř.Hoštic (Červený)
Bez červených karet - 6 týmů; Lhenice, Bělčice, Vacov, Dražejov, Prachatice C, Stachy
Žluté karty – uděleno celkem 156 – nejvíce Bavorovu 44 – nejméně Lhenicím a Stachám – shodně 15
nejvíce hráčům – Foltovi (Bavorov) – 11x (+ 1 červená), Martínkovi (Cehnice) – 8x, Wágnerovi (Husinec) – 7x (+ 1
červená), Fundovi (Bavorov) - 7x, Hovorkovi (Cehnice) - 6x.
pro porovnání – udělené žluté karty hráčům SK Lhenice: Dvořákovi 4x, Jos. Prennerovi 2x, Mahákovi 2x, Rosovi
2x, 1x P.Prennerovi, Tůmovi, Mrkvičkovi, Dav.Kišovi a Čechovi – celkem 15.
Sestava podzimu I.B třídy skupiny B (podle webu „Fotbal u nás“)
Vlk (Stř.Hoštice) – Hrčka (Dražejov), Jos.Prenner (Lhenice), Temňák (Volyně), - Balica (Husinec), Valta (Vacov), Janoušek
(Sedlice), Ráž (Bělčice), Šebesta (Cehnice), Baloušek (Strakonice B), Hrach (Sousedovice).
Několik postřehů závěrem
- ač v tabulce s posledními Stachy (bez výhry a jen se ziskem tří bodů při skóre 9:52) si některé týmy v utkáních s nimi
vylepšovaly skóre (viz Bělčice výhrou 9:0 či Vacov 9:0), s triem z čela tabulky tomu tak nebylo, neboť právě s ním uhrály
solidní výsledky – doma s prvními Lhenicemi 0:1, venku pak s druhou Sedlicí 0:0 a s rezervou strakonického Junioru 2:0
- tým lhenického SK, jako lídr B skupiny I.B třídy, se v utkáních s celky z Prachaticka obtížněji prosazoval, neboť, jak už
tomu bývá, jsou tyto mače prestižní a výsledky Lhenických v nich tomu také odpovídaly – na Stachách vyhráli těsně 0:1,
taktéž doma s Vacovem 2:1, v Záblatí s Prachaticemi C utrpěli jedinou podzimní porážku 1:0 a ve vypjatém zápase
v Husinci s tamním Slavojem zvítězili rovněž nejtěsněji 1:2. Naopak se sousedy z nejvyšších pater tabulky si Lheničtí
poradili vcelku s přehledem, bez obdržené branky – doma se třetími Strakonicemi B za výhry 2:0, venku s druhou Sedlicí
rovněž vítězně 0:3. Nelze přehlédnout, že lhenický tým, vedle získání „podzimního půlmistra“, patřil počtem udělených
karet (jen žlutých) mezi nejdisciplinovanější celky v B skupině I.B.
- jak uvedl web „Fotbal u nás“, byl na podzim hráč Folta (ze Sokola Bavorov) v I.B třídě ve sk.B s 11 žlutými kartami a
jednou kartou červenou vůbec jedním z nejtrestanějších hráčů v soutěžících.
- celkem tak s 12 od sudích obdržených kartonků málem jejich počtem „dohnal“ celky Lhenic a Stach, které jich týmově
shodně nasbíraly v barvě žluté celkem 15, nejméně v B skupině I.B.

Pro příznivce míče kopaného
Patří pivo k fotbalu?
Fanoušci řekli jasně ano !

- podle ankety v Prachatickém deníku 15.12.2021 Nezaměnitelná vůně chmele se line u klandrů i od sedaček
ochozů
hřišť.
Prostě
všude!
Pivo
je
jedním
z neoddiskutovatelných znaků fotbalu a toho českého
obzvlášť. Na lize i „v pralese“! Fanoušci ho zkrátka potřebují.
Je vyzkoušeno, že tam, kde při fotbale není pivo a dobrá
klobása, příznivců ubývá…
I v malých vískách se fotbal hraje. A zejména tady se stává
místem setkávání a to i těch, kteří si přišli při pivku
poklábosit s přáteli, kamarády a průběh mače je k tomu
takovou kulisou. Výstižný je výrok Jiřiny Jiráskové v roli
skalní příznivkyně jednoho vesnického klubu v Kachyňově
filmu „Kožené slunce“: „Kde se nehraje fotbal, tam chcípnul
pes!“
Výsledky ankety
- zúčastnilo se více než 9000 respondentů. Ti v ní uvedli,že
na fotbale si dají: jedno pivo – 19,98 %; dvě piva – 22,60 %; tři piva – 11,63 %; více než tři piva – 12,10 %. Na fotbale
celkově příznivců s pivem 66,31 % - bez piva 33,69 %. Foto: důkaz o tom, že k fotbalu pivo patří (z webu „Fotbal u nás“).
Ať již na fotbale s pivem či bez piva – zachovejte přízeň této kouzelné hře i v novém roce 2022 !
Fotbalu zdar a tomu lhenickému zvlášť !
JB, JM
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KULTURA
Už jste navštívili hezké nové prostory knihovny v budově úřadu městyse?

V lednu 2021 byla otevřena knihovna v nových prostorách v budově na úřadu městyse (bývalá pošta), která byla
přestěhována ze staré radnice. Byl to jakýsi symbolický dárek ke 100 letům lhenické knihovny. Bohužel, vzhledem
k pandemické situaci, kdy nebylo dovoleno vzhledem k lockdownu občanům se scházet, nebylo možné uskutečnit její
slavnostní otevření, které vedoucí knihovny Ivana Mušková spolu se starostkou Marií Kabátovou chystaly…
Knihovna se krásně zabydlela v novém, opravdu hezkém prostředí, které zve
k návštěvě určitě stojící za to.
A co nabízí?
V současné době 9.570 ks svazků v oddělení beletrie (pro dospělé, dětské, naučné
– s knihami žánrů krimi, Večery pod lampou, sci-fi, westernu, komiksu, též
s regionálním tématem Šumava a řadu dalších knih. Též nabízí internet pro
veřejnost na třech počítačích.
V knihovně je aktuálně registrováno 72 čtenářů, ale služby knihovny využívají i
neregistrovaní čtenáři, studenti apod.
Otevírací doba naší knihovny je: po- čt od 12.00 do 16.30 hodin.
A rarita?
Paní knihovnice instalovala na Vyhlídce pod horou Stráže „lesní knihovničku“ (viz
foto vpravo), která je hojně využívána výletníky a je stále doplňována vyřazenými
knihami a i sami občané tam knížky také nosí….
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V knihovně je organizována řada akcí zejména pro dětí a školní mládež. Poslední z nich proběhly 6. a 7. 12.
2021 v projektových dnech s dětmi ze školní družiny naší ZŠ.
Přinášíme fota a hodnocení p.družinářky Moniky Stehlíkové z tohoto projektu s pracovním názvem „ZŠ Lhenice
- Šablony II.:
“Paní knihovnice předčítala o vánočních zvycích a tradicích z knihy Český rok. Poté si děti zvolily knihu, ze
které vybraly úryvek a přečetly ho. Děti vyráběly škrábací vánoční dekorace a zpívaly koledy, nakonec si
zahrály vědomostní hry a soutěže.Těšíme se na další již naplánovanou návštěvu.“ Bc. Monika Stehlíková, Dis.

INZERCE
Firma Jan Trnka - Zámečnictví přijme pracovníka

do trvalého pracovního poměru na pozici - zámečník, opravář zem. strojů a zařízení, svářečský průkaz
výhodou. Informace na tel. 731 168 005 nebo přímo ve firmě Netolická 415, 384 02 Lhenice
- v době od 7.00 do 15.30 hod.
" 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
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.
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.
Tel : 725441310 rudix@seznam.cz Kabát Rudolf Lhenice 300
● 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

● 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.
„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, Stanislav Pfefer..
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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