MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIX, číslo 1, cena 9,- Kč

LEDEN 2021

Vychází v návratu k opatřením nejvyššího pátého stupně protiepidemického systému „PES“

Takový advent a takové Vánoce, jako tentokráte, jsme ještě neprožili. Přes mnohá koronavirová omezení
jsme se, dle možností, o některé zažité zvyklosti v tento čas nepřipravili.
Tak třeba děti z naší lhenické MŠ u vánočního stromu a figurálního betlému před sv. Jakubem zvonily
na Ježíška – viz foto – více uvnitř listu.

LEDEN
LEDEN SEDÍ NA TRŮNU,
NA HLAVĚ MÁ KORUNU.
KDO KORUNU Z HLAVY SEJME,
NA LEDOVÝ TRŮN SI SEDNE.
MRAZÍK CENÍ ZOUBKY,

CHTĚL BY DO CHALOUPKY.
CO DOVEDE, TO MY VÍME,
DOVNITŘ SI HO NEPUSTÍME.
AŤ MALUJE PĚKNĚ VENKU,
BÍLÉ KYTKY NA OKÉNKU.

Z lednových pranostik
Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o hodinu dále, na Hromnice o krok více
Jak na Nový rok, tak po celý rok
Na Nový rok je-li deštivo, potom na Velikonoce bude sněživo
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu
Suchý leden – mokrý červen

SLOVO STAROSTKY

JB, JM

Vážení spoluobčané,
dovolte mi v prvním čísle našeho zpravodaje do nového roku 2021 Vám popřát, aby byl
tento rok lepším a pokud možno bez mimořádných opatření, i když to zatím tak nevypadá.
Situace kolem pandemie se zhoršuje. Přesto, a nebo spíše právě proto, Vám chci popřát
hlavně hodně zdraví a také štěstí. Celá pandemická situace vstoupila do našich životů a
mnoho nám vzala, zejména některé druhy svobod, kulturu, dovolené, některým z nás i práci,
nemohli jsme se společně setkávat. Uzamkla naši společnost. Děti v podstatě celý rok (s
malými přestávkami) nechodily do školy. Myslím, že celou společnost tato situace zaskočila.
Říká se, že vše zlé je pro něco dobré, a tak věřím, že tato životní lekce naší společnosti
také něco dala. Možná jsme si někteří z nás uvědomili, že popřát si zdraví není jen
zdvořilostní frází, ale toto slovo má svůj veliký hluboký význam. Uvědomili jsme si, že žijeme v hektické době a
nemáme na sebe dostatek času, stále se za něčím ženeme. Zastavili jsme se. Trávili jsme více času se svou
rodinou, se svými dětmi. A to je určitě pozitivní.
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V letošním roce na nás
budou doléhat vládní opatření
a nová legislativa. Jedna z těch
významných je změna zákona
o odpadech a s tím souvisí
i nastavení nového systému
platby za komunální odpad. Již
nyní otevřeně říkám, že se bude
zvyšovat platba za komunální
odpad. Dle nového zákona

o odpadech se také zvyšují ceny
za uložení odpadu na skládkách,
zvyšují se náklady na svoz
komunálního odpadu a až do roku
2030 se budou nadále navyšovat.
Po tomto roce se již nebude smět
komunální odpad skládkovat.
V některém z příštích čísel
našeho zpravodaje se budeme
odpadům více věnovat. Otázka

likvidace odpadů by měla zajímat
každého z nás. Také bychom měli
k odpadům a jejich následné
likvidaci přistupovat zodpovědně
a snažit se vzniku odpadů spíše
předcházet,
abychom
nezatěžovali životní prostředí, ve
kterém žijeme.
Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 24

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 17.12. 2020
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni: Mgr. K. Bican, F. Bláha, DiS., P. Boška, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová,
Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Omluveni: Mgr. M. Grillová
Zapisovatelka: O. Ambrožová

Přijatá usnesení:
Ad 1) Usnesení č. 284/24/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání
9 PRO
Ad 3) Usnesení č. 285/24/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v položkách
1 – 8.
9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 286/24/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové provizorium na měsíce
leden a únor roku 2021 s tím, že měsíční výdaje nepřesáhnou 1/12 výdajů předchozího roku 2020.
9 PRO
Do jednání se dostavil P. Pořádek.
Ad 5) Usnesení č. 287/24/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí návrh seznamu oprav, investic a příspěvků v r. 2021
b) ukládá starostce a finančnímu výboru dopracovat a předložit rozpočet na r. 2021 v položkovém znění
10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 288/24/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje aktualizovaný Plán společných
zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vodice u Lhenic a části k.ú. Hrbov u
Lhenic.
9 PRO, 1 ZDRŽEL SE (Janota)
Ad 7) Usnesení č. 289/24/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek
na VZMR na akci „Oprava víceúčelové nádrže v areálu bývalého ACHP Lhenice“, kdy se na 1. místě umístila
firma Richard Fiala – stavební a zemní práce, Prachatice s nejnižší nabídkovou cenou 527.693,10 Kč s DPH.
Smlouva o dílo byla s vítěznou firmou podepsána.
10 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 290/24/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro
místní rozvoj do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na rekonstrukci skateparku ve Lhenicích.
10 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 291/24/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podání žádosti do Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje na pořízení 2 ks inteligentních ukazatelů rychlosti (radarů) z důvodu
zklidnění dopravy v obci.
10 PRO
Ad 9a) Usnesení č. 292/24/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje nákup lesních pozemků parc.č. 402/1 o výměře 5.087 m2, parc.č. 403 o výměře 493 m2, parc.č.
410/1 o výměře 10.612 m2, parc.č. 410/2 o výměře 4.443 m2 a parc.č. 424 o výměře 13.994 m2 v k.ú.
Třebanice od p.XXXXXX, Sedlíkovice do vlastnictví Městyse Lhenice; pozemky mají pro městys strategický
význam z důvodu výrazného scelení a zpřístupnění majetku
b) pověřuje finanční výbor stanovením maximální kupní ceny
10 PRO
Ad 10) Usnesení č. 293/24/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu z 8. jednání
kontrolního výboru ze dne 14.12.2020.
10 PRO

Co schvalovali a o čem jednali lheničtí zastupitelé
- tentokrát při vstupu do 20.století

- ze zápisu kroniky obce Lhenice za rok 1900 a let následných
„Zvolen co purkmistr pan Josef Kohout (Moravec), soused ve Lhenicích, volbou 7.ledna
1900 vykonanou. Ve schůzi dne 26.1.1900 poukázal na to, že jest potřeba zdejší obci
postarati se o zavedení řádného vodovodu, o vydláždění ulic, náměstí a provedení
řádného vedení kanalizačního. Ježto však náklady s tím spojené budou vyžadovati
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značných peněz, navrhl, aby za vedením nápojové dávky ve zdejší obci byly této sjednány potřebné prostředky.
Tento návrh přijat jednomyslně ve schůzi dne 1.července 1900 odbývané. S vybíráním dávky té počalo se dne
1.července 1901.
V době té byli v představenstvu městyse : Josef Kohout, purkmistr Florián Pinter co I.radní,Matěj Pinter
co II. Radní, Jan Kohout co III. radní, Alois Kohout co IV.radní, ve výboru pak dalších 13 sousedů lhenických.
Vzhledem k příjmům plynoucích z dávky nápojové mohl purkmistr Josef Kohout ve schůzi obecního
zastupitelstva dne 11.srpna 1901 nadnést, by zakoupeny byly nové věžní hodiny, kterýžto návrh došel
schválení ve schůzi dne 22.srpna 1901. Hodiny zakoupeny byly od hodinářské firmy z Brna za úhrnný obnos
800 zlatých. Dne 19.září 1901 byly pak hodiny úplně postaveny a zařízeny. Obnos za věžní hodiny byl pak LP
1902 řádně splacen.
Ježto však nápojová dávka, kteráž vynáší obci lhenické průměrně 1200 zlatých ročního čistého příjmu,
výhradně na stavby a práce původně v žádosti za povolení vybírání její výhradně věnována býti může, navrhl
purkmistr Josef Kohout, kterýž při volbě dne 30.listopadu 1903 opětně purkmistrem obce zvolen byl, by se
v obci Lhenicích postavil řádný, všem požadavkům praktickým i zdravotním vyhovující vodovod. Návrh ten
schválen většinou hlasů ve výborové schůzi obecního zastupitelstva dne 20.3.1904 odbývané.“
JB, JM

INFORMACE OBČANŮM
Občané, kteří si kupují kupony na vývoz popelnic,
si mohou od pondělí 28.12.2020
na podatelně ÚM Lhenice
(v prostorách Pošty Partner) vyzvednout
zdarma kalendář na r. 2021.
Prosím všechny návštěvníky lhenických lesů,
aby nevstupovali do oplocených ploch a nepoškozovali oplocení.
Tyto plochy jsou oploceny za účelem ochrany výsadby nového lesa
a je na ně dle Lesního zákona zákaz vstupu! Poškozením oplocení
dojde k zničení nové výsadby srnčí zvěří.
Děkuji - V.Filip, lesní správce
Vážení čtenáři a přátelé knihovny
Po celý měsíc leden 2021 bude knihovna z důvodu stěhování UZAVŘENA. Výpůjčky
budou automaticky prodlouženy. Knihovna se stěhuje do nových prostor na OÚ (v
přízemí). O termínu otevření nové knihovny vás budeme informovat prostřednictvím
webových stránek. Děkujeme za pochopení.
Ivana Mušková, knihovnice
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Platná opatření a zákazy
v 5.stupni „PES“ (protiepidemického systému)
I v novém roce platí opatření, která vláda zavedla již
27. prosince. Po prázdninách se vrátily do škol děti z
prvních a druhých tříd. Nadále platí zákaz nočního
vycházení od 21 do 5 hodin. Vedle restaurací či
kaváren musí mít zavřeno i obchody, které neprodávají
základní sortiment, stejně tak služby. Redakce přináší
přehled aktuálních zákazů a opatření.
Pohyb lidí a shromažďování
• platí zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin. Nicméně ministerstvo zdravotnictví doporučuje,
aby lidé omezili také cesty během dne pouze na vyřízení nezbytných věcí a maximálně se chránili
• lidé musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry. Zaměstnavatelé musí
využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a podmínkám vykonávat
doma
• lidé mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti,
kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků ve škole, ti by však měli dodržovat rozestupy.
• divadla, kina nebo koncertní sály zůstávají nadále zavřené pro diváky, dále platí organizační a režimová
omezení přítomných osob na zkouškách. Zavřena jsou muzea (až na výjimky), galerie či památky
• svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 15 účastníky. U bohoslužeb platí povinnost, aby sedící
účastníci měli mezi sebou v jedné řadě rozestup dva metry, naplněno může být maximálně 10 procent
kapacity. Platí zákaz hromadného zpěvu
• alkoholické nápoje se nesmí konzumovat na veřejnosti
Nošení roušky
• povinné nošení ochrany úst a nosu platí pro venkovní prostory na území obcí, pokud bude člověk blíže
než dva metry k jinému. Výjimku mají členové jedné domácnosti nebo lidé při sportování
• mít roušku je povinné i ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování
• v autě jsou povinné roušky jen tehdy, pokud v něm člověk jede s lidmi, se kterými nežije v jedné
domácnosti
• roušky jsou povinné také ve vozech veřejné dopravy i na zastávkách, nástupištích, v přístřešcích a
čekárnách
• ve výjimečných případech - kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele - je možné,
aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje
vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů
• z povinnosti platí množství výjimek: roušku nemusí nosit například zaměstnanci vykonávající práci na
jednom místě při dodržování dvoumetrového rozestupu, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné
dopravy, pokud nejsou v kontaktu s cestujícími, pacienti v nemocnicích, děti do dvou let nebo děti a pracovníci v
mateřské škole atd.
• co se týče například kadeřnictví a podobných provozoven: kadeřnice musí mít ochranu úst, nicméně
nemusí používat štít, zákazníci by měli mít rovněž roušku, pokud to charakter služby umožňuje
Obchody a služby
• otevřené mohou být pouze obchody se základním sortimentem - jde zejména o prodejny potravin,
pohonných hmot, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny
zdravotnických prostředků, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a
kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny nebo čistírny
• supermarkety mohou nabízet jen základní sortiment – například potraviny, hygienické zboží, léky, krmiva,
pohonné hmoty, kosmetika apod.
• v obchodech není povolena přítomnost více zákazníků, než je jeden zákazník na 15 metrů čtverečních
prodejní plochy. Zákazníci by měli i nadále dodržovat dvoumetrové rozestupy (pravidlo pro vstup do obchodů
a dalších provozoven má několik výjimek: u těch malých do 15 metrů čtverečních se limit zákazníků
nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U
všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nepočítají děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů
s kočárky nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu
osob)
• prodejci musí usměrňovat fronty v obchodech i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových odstupů
• v nákupních centrech dále platí zákaz provozu dětských koutků a poskytování bezdrátového
internetového připojení pro veřejnost. Stravovací zařízení v rámci obchodních center mohou fungovat jen
přes okénko
• venkovní trhy jsou povoleny, vláda je ale nedoporučuje. Je na nich zakázaná konzumace, stánky by měly
být minimálně čtyři metry od sebe
• holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných služeb
jsou od 27. prosince zavřené
• knihovny mohou knihy půjčovat a vracet jen přes výdejní okénka
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Sport
• profesionální sportovní soutěže jsou povoleny ve specifickém režimu a bez diváků, amatérské soutěže jsou
zakázány, zavřená jsou vnitřní sportoviště, bazény, sauny, posilovny či wellness centra. Venkovní
sportoviště jsou otevřená pro maximálně dva lidi
• lyžařské areály musí mít zavřeno
Restaurace a hotely
• restaurace či kavárny musí mít zavřeno. Fungovat mohou jen výdejní okénka v době mimo zákaz
vycházení. Z okénka nebude možné prodávat alkohol, prodej kávy a čaje s sebou zakázán není
• hotely či penziony musí mít zavřeno pro turistické pobyty. Povoleno je ubytovávat pouze hosty na
služebních cestách
• hotelové restaurace zůstávají otevřeny pouze pro hotelové hosty
Školy
• prezenční výuka platí pro děti prvních a druhých tříd základních škol. Fungují mateřské a speciální školy
• distanční výuka se týká žáků vyšších ročníků (3. třída a výš) základních škol
• stejně tak se distanční výuka týká studentů středních a vyšších odborných škol
• u vysokých škol pokračuje distanční výuka
• studenti mohou pobývat na internátech a kolejích
• zakázány jsou školy v přírodě
• mateřských škol se plošná omezení netýkají
• mohou se konat teoretické a praktické závěrečné testy autoškol
Úřady
• platí omezení úředních hodin na maximálně pět hodin, dva dny v týdnu
• úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné,
možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat
• propadlým řidičským průkazům se prodlužuje životnost, doklady tak nebude nutné měnit. Opatření zatím
platí po dobu nouzového stavu, ministerstvo dopravy však navrhuje jeho pokračování až do konce března. Musí
se však splnit zásadní podmínka – platnost dokladu musí vypršet v době, kdy v Česku platil nouzový stav
Zdravotnická a sociální zařízení
• návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí jsou zakázané, výjimkou je přítomnost
u porodu, návštěva pacientů nezletilých, s omezenou svéprávností, v hospicech a s pacientů v konečném
stadiu nevyléčitelného onemocnění. 7.1. vláda schválila povolení návštěv u všech pacientů, po dobu 30 minut a
za přítomnosti dvou návštěvníků s respirátorem min. FFP2, dětem do 15ti let stačí rouška.
• od 5. prosince jsou povoleny návštěvy v domovech pro seniory a odlehčovacích sociálních službách
v případě, kdy se návštěvník prokáže nejdéle 48 hodin starým negativním testem na covid nebo důkazem,
že nemoc v posledních 90 dnech prodělal. Povinně bude muset mít respirátor třídy FFP2 nebo KN95.
Výjimka platí pro uživatele nezletilé, s omezenou svéprávností, se zdravotním postižením, v posledním stadiu
nevyléčitelné nemoci a uživatelů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
Příjezd do Česka
• člověk, který pobýval déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve státech, které nejsou na seznamu zemí
s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, musí před vstupem do Česka vyplnit on-line příjezdový
formulář
• v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací
obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) musí člověk neprodleně oznámit tuto skutečnost
na dálku (například telefonicky či e-mailem) svému praktickému lékaři
• při přechodu státní hranice se musí člověk podrobit kontrole na příznaky covidu-19, pokud se u něj potvrdí,
musí spolupracovat se zdravotníky při odběru vzorku
OČKOVÁNÍ
Jihočeském kraji se začal očkovat proti covidu-19 na konci prosince. Jako první vakcínu využila nemocnice,
dále očkovat se budou lidé ve zdravotnickém a sociálním systému. Veřejnost by se mohla dočkat v druhé
polovině února. Kraj plánuje vakcinační centra v každém okrese.
KAM NA ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
Na odběr je nutné se objednat přes objednávkový formulář http://planner.nempt.cz/ antigen (na webových
stránkách Nemocnice Prachatice a.s.) Na test je nutné se objednat vždy alespoň předešlý den do 11.00 hodin.
Testování probíhá v odběrovém stanu v areálu Nemocnice PT – u zadního vchodu. K odběru je možno přijet
autem (DRIVE IN). Vyšetření provádí proškolení zdravotnický personál stěrem z nosohltanu. Výsledek testu je
do 30 minut.

Adventní potravinová sbírka
Probíhala na lhenické faře v sobotu 28.11. a neděli 29.11.
a organizace se ujaly Markéta Grillová a Pavlína Žofková.
Do sbírky přispělo překvapivě velké množství lidí s dobrým srdcem,
kterým patří poděkování, stejně i jako její organizátorkám.
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Moc děkujeme všem dárcům, kteří darovali potraviny a hygienické potřeby v rámci „Adventní
potravinové sbírky“ lidem v nouzi. Povedlo se dát dohromady 123 kg mouky, 44 kg cukru, 32 kg rýže 58
kg těstovin, 13 kg luštěnin, 110 ks dětské výživy a mnoho dalších potřebných věcí, které byly předány
sestrám Boromejkám v Prachaticích. Odtud vše potřebné putuje do rodin, které se ocitly ve stavu
nouze, především k matkám samoživitelkám. Pokud by někdo z vás věděl o někom, kdo by jejich pomoc
potřeboval, ozvěte se sestře Aleně Bártové 723 842 422.
Ještě jednou moc děkujeme za Vaši podporu, přejeme šťastný a požehnaný nový rok 2021.

Foto vlevo: ze lhenické potravinové sbírky na faře – vpravo: takto naplněná dvě auta organizátorky sbírky
odvezly na Farní charitu do Prachatic

Tříkrálová sbírka se letos na Prachaticku koná
jako každý rok.

Zrušena nebyla, jen má letos trochu jiná pravidla.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta a Boží požehnání přinášejí koledníci Tříkrálové sbírky
každoročně do Vašich domovů. V roce 2021 se sbírka uskuteční z důvodu pátého
stupně systému PES převážně online. Dárci mohou přispět na území našeho okresu
Farní charitě Prachatice nebo Oblastní charitě Vimperk.V prachatické charitě budou
podpořeny azylové domy pro maminky s dětmi, pro muže a terénní program Most
naděje. V kostele sv. Petra a Pavla v Prachaticích proběhlo v neděli 3. ledna žehnání
koledníkům Tříkrálové sbírky.
Dárci mohou přispět prostřednictvím:
webu https://www.prachatice.charita.cz/ (buď přes menu – odkaz „Tříkrálová sbírka“
nebo přes hlavní banner – přesměrování na Tříkrálovou sbírku ČR) nebo do kasiček na
obecních úřadech Strunkovice nad Blanicí, Nebahovy, v Prachaticích v lékárně Dr. Max, v Galanterii – Svět korálků na
Kostelním náměstí, v květinářství Lea ve Zvolenské ulici, Pekárna ZZV Kostelní náměstí nebo v obchodu Kaprál
v Jánské ulici.
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Roční předplatné měsíčníku „MOJE LHENICKO“
Nutno uhradit na podatelně ÚM Lhenice, a to do
konce ledna – cena zůstává nezměněna (108,Kč za rok). Předplatitelé za loňský rok ještě
obdrží letošní lednové vydání, únorové bez
předplatného na rok 2021 již nikoliv.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Zprávičky z naší mateřinky
V předvánočním čase se Broučci vydali přichystat vánoční pohoštění pro zvířátka do lesa.
Spolu s rodiči jim přichystali ovoce, zeleninu a nezapomněli ani na kaštany. Čerstvě
napadaný poprašek sněhu sice nevydal na bobování, ale na stavbu sněhuláka to
Broučkům stačilo. Zpívání koled u kapličky i zvonění na Ježíška byly jasné apely k tomu,
aby se u nás ve třídě zablesklo a rázem byla nadílka pod stromečkem. Sice si děti daly
práci s jeho zdobením, ale shozené ozdoby dokázaly hravě zavěsit zase zpět. Poslední
den ve školce děti strávily v duchu „výšlapu na Stráž“, i když vrchol přímo nepokořily
Kolektiv MŠ

.
Foto vlevo – Vánoce ve školce, vpravo – také broučci v Mičovicích zvonili u jejich kapličky na Ježíška

Základní škola

PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM
Vzhledem k epidemiologické situaci proběhly na škole pouze níže uvedené akce:
1. – 22. Národní testování SCIO – v IX. Tř.
8. 12. Zimní vycházka – pro žáky IV.A Tř.
11. 12. Beseda s Mgr. M. Grillovou „Procházka adventem“ – pro žáky I. Tř.
18. 12. Beseda s Mgr. M. Grillovou „Vánoce“ – pro žáky II. Tř.
18. 12. Zeměpisná olympiáda – školní kolo – VIII. Tř.
18. 12. Vánoční besídky ve třídách s následujícími prázdninami

·- Zeměpisná olympiáda – školní kolo 18. 12. 2020, účast – 15 žáků 8. ročníku.
Do okresního kola postupují: L. Čechová a A. Mikešová

Fota – vlevo vánoční besídka 1.třídy, vpravo – vánoční besídka 9.třídy
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Vážení zákonní zástupci, milé žákyně, milí žáci.
Vzhledem k neuspokojivé epidemické situaci se rozhodnutím Vlády ČR opět omezuje osobní přítomnost žáků
3. – 9. ročníku ve škole. Od pondělí 4. 1. 2021 se budou prezenčně ve škole vyučovat pouze žáci
1. a 2. ročníku. Ostatní žáci se budou do odvolání vzdělávat distančně.

PROVOZ ŠKOLY OD 4. 1. 2021

Provoz mateřské školy
• Provoz MŠ je plně zachován za dodržení zvýšených hygienických pravidel.
• Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby
pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
• Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu). Vstup třetích osob mimo děti a
zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových
opatření minimalizujících styk s dětmi.
Provoz základní školy
• Od 4. 1. 2021 je umožněna prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.
• Od 4. 1. bude pro zapsané žáky 1. a 2. ročníku zajištěn provoz školní družiny. Po celou dobu provozu ŠD
budou žáci rozděleni do dvou oddělení podle ročníků.
• Žáci 3. – 9. ročníku se povinně vzdělávají distančním způsobem podle rozvrhu (zasílán třídními učiteli).
• Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický
pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Konzultace je nutno předem domluvit
s příslušným vyučujícím.
Školní stravování
• Od 4. 1. 2021 je provoz školní jídelny organizován takto:
• V prostorách ŠJ se mohou stravovat pouze žáci účastnící se prezenční výuky (1. a 2. ročník ZŠ) a
zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby
konzumace stravy.
• Všichni žáci 3. – 9. ročníku mají od 4. 1. odhlášeny obědy. V případě, že mají zájem odebírat stravu do
jídlonosiče, musí si oběd přihlásit u vedoucí ŠJ (tel. 388 321 214).
• Žáci na distanční výuce, zaměstnanci školy a ostatní strávníci mohou oběd odebrat do jídlonosiče podle
pravidel stanovených v říjnu 2020.
Možnost zapůjčení digitální techniky k online výuce
- v případě, že Vaše dítě nemá k dispozici potřebné zařízení pro distanční výuku, máte možnost požádat
školu o zapůjčení digitální techniky.
Chybná prosincová platba ve školní jídelně
- dne 20. a 21.12.2020 došlo k chybné zdvojené platbě za stravování ve školní jídelně. Přeplatek Vám bude
vrácen převodem na Váš bankovní účet. Za komplikace se omlouváme.
Mgr.Vladimíra Trnková – ředitelka ZŠ a MŠ

LHENICKÉ STŘÍPKY
Paní doktorka MUDr.Věra Staňková se loučí se Lhenicemi

Po dlouholetém působení v zubní ordinaci našeho zdravotního střediska
- její dopis na rozloučenou otiskujeme v plném znění – zaslán do redakce ML 16.12.2020
Vážení pacienti,
dovolte mi,abych se s vámi touto cestou rozloučila. Ve Lhenicích jsem pracovala necelých 40 let. Nikdy
nezapomenu na den 1.září 1981, kdy jsem jako čerstvá absolventka vystoupila na autobusovém nádraží ve
Lhenicích a celou cestu do střediska vyhrávala hudba. Vyhrávala prvňáčkům, ale vlastně i mně, protože jsem se
jako prvňáček cítila. Určitě jsem měla stejnou trému,taky jsem nevěděla co mě čeká. A jak šel čas,z prvňáčků
se stali dospělí a ze mě důchodkyně. Ani tomu nemohu uvěřit,jak to uteklo Měla jsem svou práci zde moc
ráda,řada mých pacientů se stala i mými přáteli. Tím víc mne teď trápí,že tento obvod bude bez náhrady. Věřte
mi,že jsme se s manželem snažili lékaře najít, kde se dalo. Již před rokem 2015, kdy mi vznikl nárok na důchod,
jsme intenzivně hledali nástupce. Zřídili jsme i s.r.o., aby dotyčný nemusel řešit pojišťovny, ani jinou
administrativu a mohl mne tedy okamžitě vystřídat. Oslovili jsme mnoho lékařů (zaměstnanců) v Č.B. i na
severu Čech, kde má manžel vazby. Nakonec se dostal až k tehdejšímu ministru zdravotnictví Adamu
Vojtěchovi,který písemně slíbil dotaci na obvod Lhenice. Bohužel, vše marně. Je mi líto,že opouštím tak pěkné,
nyní zrekonstruované středisko,které je nyní vlastně nevyužité. Jsem z celé situace unavená a nyní mě už čeká
další životní etapa. Přeji Vám, aby se vám každému podařilo najít kvalitního zubního lékaře.
Přeji Vám pevné zdraví a ať vás zuby nebolí.
Vaše Dr.Věra Staňková

Paní doktorce MUDr.Věře Staňkové, za dlouholetou péči o pacienty u nás, děkujeme !
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Advent a Vánoce 2020 v zajetí koronaviru
- vánoční ozdoba v podobě „covidu-19“ – výstižný to symbol „Vánoc 2020“
O tom, jak se neobvykle adventní čas u nás ohlásil a o jaké tradiční zvyklosti jsme v něm
protiepidemiologickými opatřeními tentokrát přišli, je popsáno v minulém prosincovém vydání ML.
Přesto některé z nich částečně omezeně proběhly i s těmi nově zavedenými, co splňovaly „proticovidová
pravidla“. Ta jsou uvedena v kapitole „Informace občanům“ v tomto vydání ML.
Svítící adventní kalendář v oknech úřadu městyse
V nich se rozsvěcovaly datumy probíhajících adventních dnů, z nichž bylo i patrno, kolik dní ještě zbývalo do
Vánoc (viz foto).
Adventní procházka
Vedla od lhenického hřbitova po křížové cestě k velké kapli v „Brabcích“, při níž bylo možno se na jednotlivých
jejích zastaveních dozvědět mnohé zajímavosti o adventu, a to ve dnech až do příchodu vánočních svátků (viz
foto).
„Radosti Vánoc“ na lhenickém náměstí
Pod tímto názvem se jednalo o něco obdobného, jako byla „Adventní procházka“ v Brabcích, ovšem se
zastaveními na náměstní ploše s tématickým zaměřením na Vánoce a jejich přinášející radosti (se zvyky a
obyčeji, tradicemi, koledami, pečením cukroví, betlémy apod.), obohacenými kresbami dětí z naší ZŠ (viz foto).
Betlémské světlo dorazilo i do Lhenic
I v koronavirové nelehké době, díky Skautům, se po dlouhé cestě z Vídně dostalo až k nám jako rozsvícená
naděje do lepších časů. Zájemcům bylo rozdáváno v hlavním vchodu do kostela sv.Jakuba před Štědrým dnem
(23.12.) od 16 do 18 hodin. To proto, aby nedocházelo ke shromažďování našich lidí.
A nastaly vánoční svátky
Tentokrát trávenými jen mezi blízkými v rodinách a za povolených návštěv příbuzných. U nás na „Štědrý večer“
bez „půlnočky“ s tradičním troubením koled před sv.Jakubem (z důvodu obtížného dodržení stanoveného počtu
příchozích do kostela na tuto vánoční mši), avšak za možnosti večerního navštívení domu Páně veřejností
k prohlídce tamního betlému.

Foto vlevo – adventní kalendář v oknech radnice; uprostřed a vpravo „Radosti vánoc“ – procházka lhenickým
náměstím s úkoly a zajímavostmi nejen pro děti

Foto vlevo a uprostřed – „Betlémské světlo“ v kostele sv.Jakuba; vpravo – lhenický betlém mohli občané
navštívit v našem kostele během Štědrého dne
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Předvánoční a vánoční částečné rozvolnění, umožňující nákupy v obchodech a o svátcích návštěvy v rámci
příbuzenstva, též živelné výpravy za sáňkováním a bobováním do horských středisek (ač byla uzavřena),
přispělo k celkovému zhoršení epidemické situace. „Napomohl“ tomu i následující Silvestr již opět za
zpřísněných opatření (od 27.12.) se zákazem nočního vycházení od dvaceti jedna hodin do pěti hodin ranních
(což mnohde nebylo za oslavování respektováno). Za dodržování protiepidemiologických opatření byl u nás
1.ledna 2021 uskutečněn v pořadí již jednadvacátý „Novoroční výstup na horu Stráže“ nad naším městečkem –
tentokráte však jen za individuálních výšlapů či v možných malých skupinkách účastníků,
Poté, hned v samém počátku nového roku 2001, začal „PES“ pořádně cenit zuby, což znamenalo znovu návrat
do jeho nejpřísnějšího pátého stupně protiepidemického systému (od 27.12.)
JB, JM

Lhenice se dočkaly konečně bankomatu
Řadu let se lhenická radnice snažila domluvit
s různými bankami na instalaci bankomatu
u nás. Toto se nepodařilo ani tehdy, když byla
u nás zrušena pobočka České spořitelny…
Problémem byl údajně malý počet obyvatel.
Až nyní, s příchodem roku 2021
jednadvacátého století !
Dne 14.12.2020 byl na náměstí instalován a
zprovozněn ATM (automatic teller machine)
bankomat - zařízení určené
k výběru hotovosti prostřednictvím platební
karty. Dočkali jsme se…
JB, JM

21.ročník „Novoročního výstupu na horu Stráže“ ovlivněn koronavirem
Výšlap tentokrát z důvodu dodržování protikovidových opatření uskutečněn pouze jednotlivě či v malých,
většinou rodinných skupinkách.
Počet účastníků – 146 - zaznamenáno na základě zápisu účastníků a počtu vydaných účastenských listů
v místě na „Sedýlku“.
Počasí v ten den – v pátek 1.1.2021 – za místy sněhového poprašku – ráno skoro jasno -2°C, přes den
polojasno, občas opět skoro jasno 0°C až +2°C – večer polojasno -1°C, později -2°C.

Fotokoláž – “Novoroční výstup na horu Stráže 2021”

S
ohlédnutím
na
poslední
novoroční výstupy, kterým přálo vždy pěkné
počasí, jsme i letos s napětím očekávali,
jaké bude to letošní. Sledovali jsme nejen
toto, ale daleko větší pozornost jsme
věnovali zprávám o situaci šíření koronaviru
nejen v republice, ale i po celém světě. V
době výstupu byla naše republika zařazena
do nejvyššího stupně napadení.
Pro letošní výstup byly evidenční
listy včetně kartiček již dopoledne
připraveny na Sedýlku na odpočívadle.
Kartičky opět zhotovila paní Mušková
Ivana, líbily se všem. Že rekord v
návštěvnosti nepadne, bylo jasné z výše
uvedených důvodů. Jaké bylo ale milé
překvapení, když poslední vyplněná řádka
podpisem účastníka se zastavila na čísle
jedno sto čtyřicet šest. Výborně!!! Číslo by
bylo vyšší, kdyby se zapsali i ti, kteří minuli
Sedýlko a pokračovali na vrchol Stráže. Co
se týče pohlaví a věku účastníků, nelze tyto
údaje zhodnotit, protože jsou některá jména
na evidenčních listech nečitelná. Navíc z
důvodu pandemie nebyl otevřen ani stánek
s občerstvením. Snad příště. Jan Machart
JB, JM
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O příchodu nového věku - 21.století a 3.milénia
- před dvacetiletím -

Jen z mála pokolením se naskytne býti u toho. Tomu našemu to bylo dáno…
Tehdy i vyvstalo, kdy příchod nového věku vlastně uvítat, zda-li na přelomu roku 1999 – 2000 či 2000 – 2001…
Podle historického letopočtu totiž končilo 20.století uplynutím roku 2000 - tedy 31.12.2000 ve 24 hodin, podle
astronomického letopočtu již 31.12.1999 ve 24 hodin. Jakému dát přednost, podle historiků či podle astronomů?
Dle posouzení bylo dáno spíše na historiky, neboť počátek letopočtu, stanovený Dionysiem Exiguem, je obecně
přijímán, třebaže zcela nesplňuje původní záměr – počítat roky od Kristova narození (narozen byl již o něco
dříve). Kdo však dal na historii, ctil tradice a věděl, kdy náš letopočet opravdu započal, ten s oslavou počkal na
půlnoc 31.12. LP 2000.
Tak tomu bylo i u nás, na Lhenicku.
Podle publikace Pavla Příhody „Kdy končí 20.století“ – Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy – Praha 1999)

Pamětníci, vzpomínáte?
Příchod 21.století a 3.milénia byl u nás okázale uvítán již v květnu roku 2000, a to slavnostmi svěcení a vsazení
nového zvonu jména svatého Jana Nepomuckého do věže kostela sv.Jakuba a srazem rodáků za bohatého
kulturního programu ve dnech od 12.5. do 14.5. (viz fota). Křtem a uložením nového zvonu Jana do
svatojakubské věže tak bylo vysláno i poselství lhenickým generacím příštím o tom, aby nový zvon Jan, spolu
se zvonem Jakubem, jim vyzváněl jen v časech pokojných a dobrých. (Průběh oslav i s jejich přípravami je
podrobně popsán v ML – v lednovém a dubnovém čísle ročníku 2000).

Foto vlevo – zvon Jan na vyzdobeném voze přivezl na náměstí vůz s koňským potahem pana Fr.Schöna;
uprostřed – zvonu žehná českobudějovický biskup P.Liška; vpravo – zvon vyzvedává jeřáb do věže sv.Jakuba.
V ten čas, na prahu jednadvacátého století, naše obec Lhenice (znovu nabyla status městyse až v roce
2006) čítala 1755 trvale přihlášených obyvatel (z toho bylo 1429 dospělých a 326 dětí) včetně i těch žijících
v přináležejících osadách Vadkově, Tř.Újezdci, Vodici, Horních a Dolních Chrášťanech, Brusné, Hrbově,
Hradcích, Třebanicích a Hoříkovicích, pobývajících tehdy v 728 domech, byla ve věcech veřejných spravována
jedenáctičlenným zastupitelstvem a obecním úřadem se starostou Vlastimilem Čechem, v místě se základní
školou s 277 žáky a s ředitelem Mgr.Karlem Bicanem, mateřskou školou (v objektu ZŠ) s ředitelkou Alenou
Novotnou, s hudební školou (umístěnou „U Vašků“) s kantory Markovcovými – Janem starším (již ve výslužbě),
Janem mladším a paní Věrou, na lhenické farnosti s duchovním správcem, P.Janem Tampírem (zakrátko
v měsíci únoru 2001 odešel na zasloužený odpočinek do domova důchodců pro kněze v ČB), ve zdravotním
středisku s obvodním lékařem MUDr.Antonínem Kocnou, dětskou lékařkou MUDr.Jitkou Kocnovou a v zubní
ordinaci s MUDr.Věrou Staňkovou, v místní knihovně (na staré radnici) s knihovnicí a kulturní pracovnicí Marií
Jarošovou, v městečku s poštovním úřadem (v budově OÚ), spořitelnou (v domě na náměstí), s několika
místními provozovnami a hospůdkami (u Vašků, u Tomáše, v sokolovně) a Hotelem pod Stráží a aktivními
místními spolky a organizacemi – hasičů (v SDH), myslivců (v ČMS), chovatelů (v ČCHS), včelařů (v ČSV), žen
(v ČSŽ), turistů (v KČT), sportovců (v Sokole a SK) – v té době většina našich lidí vyjížděla za prací mimo
Lhenicko a za většími nákupy do blízkých měst.
Co počasí v ten čas
Jakoby i ono ve své výjimečnosti chtělo upozornit na příchod nového věku. Již celkově dosti teplý podzim roku
2000 a především listopad a poté i polovina prosince lámaly teplotní rekordy, a to za 250ti leté sledování počasí
v pražském Klementinu. Tak například 13.prosince LP 2000 bylo naměřeno až +14,5°C a příroda si s tím
nevěděla rady. Naši lidé nalézali v tyto dny v lesích houby (ba i hřiby), na zahrádkách rozkvétaly sněženky,
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bledule, petrklíče, v sadech pak i některé ovocné stromy. Zmatení čápi mnohde neodlétali a ornitologové měli o
ně obavy z náhle možné přišedší zimy. Ta se také ozvala v den termínu jejího astronomického příchodu –
21.12. (meteorologická zima začíná 1.12.) sněhovým popraškem a teplotami klesajícími při nočním vyjasnění k
-10°C, aby tím vánoční zimní idyla přeci jen nastala, na Štěpána (26.12.) za sněžení, (jakož i v noci z 29. na
30.12.), a tak příchod Nového roku 2001 byl za sněhové pokrývky dosahující výšky 15 cm a i pořádného mrazu
o síle -15°C.
Posbíráno o Lhenicku z přelomového roku 2000
narodilo se tehdy 14 občánků (5 chlapců a 9 dívek), zemřelo 13 spoluobčanů (7 mužů a 6 žen)
k trvalému pobytu se přihlásilo 33 lidí (z toho 20 mužů a chlapců a 13 žen a dívek)
Úřad práce v Prachaticích evidoval 46 žadatelů o zaměstnání – tzn. 5,08% z počtu ekonomicky aktivních
obyvatel v obci
- Lhenickou radnicí bylo v roce 2000 uděláno: opravy komunikací v Sídlišti SNP, v Tylově a Bavorovské ulici,
též v Brabcích a na „zkratce“ do Vodice, dále chodníků na náměstí, v Sídlišti SNP a kolem kina, vjezdů
k domům v Tylově ulici, bylo provedeno zastřešení dalšího z pavilonů v objektu školy, byla renovována
kaple v Třešňovém Újezdci a kaplička u sv.Anny u starého hřiště v lese, byl zrekonstruován a vyměněn
topný kanál v sídlišti, vybudována autobusová čekárna ve Vadkově a postavena kolna na stavebním dvoře,
byla zahájena obnova obrazů na křížové cestě v Brabcích, byla zprovozněna místní internetová síť
s přístupem na Internet, včetně jeho veřejně přístupného místa v místní knihovně, instalovány byly antény
pro mobilní telefony.
Naopak nedošlo na plánovanou opravu vodovodního řadu v Prachatické ulici – byla přesunuta na první pololetí
roku 2001, v němž mělo býti především pokračováno v opravě komunikací a kulturních památek
- ve lhenickém kině bylo v roce 2000 promítnuto 54 filmů, zhlédlo je 29 660 diváků a byl v něm přivítán
stotisící návštěvník od zahájení provozu v něm v roce 1987
- čestný občan Lhenic, spisovatel Adolf Branald ( 1910 † 2008) byl v „Anketě století Lidových novin“
zařazen mezi deset českých nejvýznamnějších osobností za jednotlivá jeho desetiletí – Adolf Branald za to
druhé – 1910 – 1920
- ve lhenické obřadní síni obecního úřadu se 1.1.2001 uskutečnila první svatba (v ČR – v pořadí vůbec
druhá) v novém století a tisíciletí. Své „ano“ si řekli manželé Martina a Aleš B. O tomto svatebním obřadu
informovala ve svém vysílání i televize „Nova“ krátkým šotem
- za rok 2000 bylo ve lhenickém obvodu příslušníky Policie ČR z obvodního oddělení Netolice šetřeno 41
trestných činů, z nichž 13 do konce tohoto roku nebylo objasněno. Dále zde došlo k 16 dopravním nehodám
bez ztrát na životech a k 35 přestupkům v dopravě řešených blokovými pokutami. Nebyl šetřen žádný
požár. I když v obvodu Lhenice byl v roce 2000 zaznamenán mírný nápad trestné činnosti, bezpečnostní
situaci bylo možno i přesto hodnotit jako uspokojivou
- fotbalový tým lhenického SK se v roce 2000 suverénně navrátil do I.A třídy, po dvou sezónách
odehrávaných v nižší soutěži I.B třídě (1998/99 – 1999/2000), a to po všech peripetiích, které překonal,
způsobených podjatostí v řízení rozhodujícího zápasu o udržení v I.A, za ovlivnění výsledku s prohrou,
znamenajícím sestup (v samém konci soutěž.roč.1997/98). O druhém suverénním postupu do I.A třídy (v
sout.roč.1999/2000) více v tomto vydání ML, v rubrice „Co nového ve lhenickém SK“

-

Co závěr roku 2000
Advent se ohlásil vánočním osvětlením v ulicích
městečka, kterému dominoval ve štítě staré radnice
neon s letopočtem „2001“, upozorňující na první rok
již v novém století a miléniu a následně již postupně
probíhajícími ustálenými u nás zvyky – s Mikulášem,
anděly a čerty na mikulášské besídce pro děti
v sokolovně, ale i v domácnostech, v základní i
mateřské škole (5.12.), po novu též s „Živým
betlémem“ ve Vadkově (23.1.), bohoslužbami
v našem kostele svatého Jakuba, a to i s hojně
navštívenou půlnočkou, které, jak jinak, předcházelo
troubení koled ze svatojakubské věže (24.12.).
Předvánoční čas obohatily firemní večírky jejich
zaměstnanců v našich hospůdkách – U Tomáše,
v Pivnici u Vašků, ale i v „Třešňovém květu“
(Agromechaniky,
Dřevovýroby
Pešek,
Stery,
Jednoty), též obecní úřad u příležitosti vstupu do
nového století a milénia uspořádal setkání
současných a bývalých jeho zaměstnanců, aby se
následně v sokolovně uskutečnilo další setkání pod

názvem „Vánoce s Listy Prachaticka“ – redaktorů
tohoto deníku s jeho odběrateli a čtenáři (20.12.), ve
svatém Jakubovi poté proběhl vánoční koncert
komorního
orchestru
Collegium
mussicum
Budvicence a Jihočeského pěveckého sdružení
(22.12.), v sále sokolovny zase setkání se skupinou
Sušárenka, která jej při zdařilém napodobování
nejznámějších rockových kapel opět zcela zaplnila
(29.12.), na témže místě se uskutečnil „Štěpánský
vánoční turnaj v softenise“ (26.12.). V samém konci
posledního roku ve 20.století přeci jen přišla zima,
jak má být, z čehož měla radost především naše
omladina, která se saněmi, boby i lyžemi obsadila
kdejaký svah, s bruslemi a hokejkami zase rybník
„Vejrovák“ i vodní nádrž pod Agromechanikou.
V tento čas (30.12.) si to na sněhem pokrytém hřišti
vzájemně rozdali fotbalisté místního SK v mači –
slávisté versus sparťané – na rozloučenou se
starým rokem, stoletím i miléniem.

Co očekávaný „Silvestr 2000“
Krom jeho prožití za oslavování doma v rodinných kruzích měli našinci možnost strávit jej v hospůdkách – „U
Tomáše“ s heligonkáři, v „Pivnici u Vašků“, s Vodáky – místní to country skupinou, též v hotelu či kantýně
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v „Třešňovém květu“ a se sokoly a fotbalisty v sokolovně na diskotéce, a to i se zábavným humorným
programem, uváděným DJ šaškem – fintilem, u krku se žlutým motýlem, za panování skvělé nálady. Silvestr
rovněž probíhal i ve Vadkově „Na Šanci“, či v penzionu na vodickém „Hanušáku“. A nastala tolik očekávaná
půlnoc s nezbytnými přípitky, všeobecným objímáním a sbratřováním, aby vráz dostala šanci pyrotechnika
všeho druhu, burácející ve všech koutech městečka a ozařující oblohu, což to samé bylo k vidění a slyšení i od
blízkých osad, aby hned současně došlo i na ohňostroj připravený na hřišti SK, který svými světelnými i
hromovými efekty signalizoval do kraje širého, že jsme právě vstoupili do nového roku, nového století a nového
tisíciletí !
Bujaré veselí pokračovalo až do ranního kuropění, u mnohých podstatně ještě déle. Přesto nejeden
z nich neopomněl zúčastnit se prvního ročníku novoročního výšlapu na horu Stráže nad městečkem – vždyť byl
1.leden roku 2001 !
Tak jsme u nás uvítali nové století a milénium.
JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Co nového ve lhenickém SK
Fotbal má znovu totální „STOP“
– únorový restart amatérských soutěží je v ohrožení !
KDY SE ZAČNE DOOPRAVDY ?
Glosa Vladimíra Klímy – PT deník 4.1.2001
Zní to v této chvíli tak trochu jako sci-fi, ale již jen čtyři týdny chybí do restartu fotbalové divize, kraj má
naplánované dohrávky odložených zápasů o týden později. To jsou termíny, ke kterým musejí hledět v klubech,
které tyto soutěže hrají. PES však štěká na plné obrátky a společné tréninky či soustředění původně
„přeplánovaná“ na začátek ledna, se nekonají, tedy kromě dvou nejvyšších republikových soutěží. Na mysl
logicky přicházejí otázky, zda je vůbec možné v plánovaných termínech soutěže od divize dolu začít. Prakticky
bez herní přípravy a pokud by se začalo, tak dozajista s mnoha omezeními a pravidelnými antigenními testy. A
ty také nejsou zadarmo, především ve chvíli, kdy by se museli účastníci zápasů testovat každých pět dní.
Nechtělo by to raději počkat na lepší situaci a dohrát „podzim“ později, aby byly splněny podmínky pro postupy
a sestupy? A to pak i v A a B třídách i okresech ?
Naději
na
opětný
fotbalový
rozjezd
dávalo
v počátku prosince částečné
rozvolnění podle třetího stupně
protiepidemického
systému
„PES“, které již umožňovalo
tréninky, ovšem za dodržování
nařízení,
ba
i
sehrání
přípravných zápasů dvou týmů,
ale bez diváků a jen při
celkovém počtu padesáti do
utkání zainteresovaných osob.
Vidinu
pokračování
soutěží
v kraji
posílil
Jihočeským
fotbalovým svazem schválený
rozpis již únorových dohrávek
mistrovského podzimu hned
s návazností utkání mistr. jara.
S blížícím se závěrem roku však
nejprve přišlo zpřísnění podle

čtvrtého stupně systému „PSA“,
aby ten hned následně přešel do
stupně pátého s nejpřísnějšími
opatřeními, znamenajícími pro
fotbal úplné „stop“ tréninkům i
zápasům. Na jak dlouho?
I lhenický tým, pod
vedením trenéra Ivo Čecha a
vedoucího
družstva
Pavla
Božky, je proto nucen zatím
upustit od naplánované lednové
přípravy do uvolnění příslušných
opatření.
Včasné
zahájení
přípravy je nezbytné. Vždyť
první podzimní dohrávku by měl
tým, dle připraveného rozpisu,
sehrát již 20.února s Kamenným
Újezdem,
následující
pak
27.února s Chvalšinami, 6.3.
s Loučovicemi,

13.3. s Frymburkem, 20.3. se
Sedlecem, 27.3. se Zlatou
Korunou (dle domluvy zřejmě
na zvolených „umělkách“), aby
hned poté 3. či 4. dubna měl by
doma již vstoupit utkáním I.B
třídy sk.B s Dolním Dvořištěm do
mistrovského jara, a to i
s poslední
třetí
podzimní
dohrávkou
o
Velikonočním
pondělí 5.4. v Dřítni.
(Více o stanoveném rozpisu
zápasů v minulém prosincovém
vydání ML).
Jak vše dopadne, kvůli
v současné době nadále se šířící
pandemii „covidu 19“, toť
otázkou…

„Stop veškerých aktivit“ – zápasových i tréninkových znovu platí i pro všech šest družstev oddílu
stolního tenisu lhenického Sokola, startujících v regionálním přeboru až po druhou ligu. Také stolní
tenisté s nadějí očekávají brzké opětné zahájení tréninků i znovu rozehrání soutěží právě tak, jako i
fotbalisté v SK v týmu mužů i fotbaloví benjamínci v přípravce.
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Nahlédnutí do nedávné historie lhenického SK
Vstup do nového století a milénia za návratu do I.A třídy

Fotokoláž z oslavy postupu při posledním mistrovském utkání sout.roč.
1999/2000 na lhenickém hřišti s Tatranem PT B a i z přijetí na radnici –
11.6.2000

O druhém suverénním postupu do této vyšší krajské soutěže před 20 lety
Když v červnový čas LP 1998 strhla se na hřišti místního SK lhenická
„fotbalová apokalypsa se sestupem z I.A do nižší „třídy“ i se všemi důsledky
v podobě odečtených devíti trestných bodů po skončení soutěžě v následující
„budějovické“ skupině I.B, kam ke všemu byl lhenický SK zařazen (v soutěžním
ročníku 1998/99), se všemi vysokými indiv. tresty pro hráče (P.Žofku,
V.Hůrského) a vysokými pokutami pro lhenický klub (cca 10.000-Kč), zřejmě
málokdo předpokládal, že návrat do I.A třídy je vbrzku reálný. V tak tíživé
situaci se nalézal lhenický fotbal. Tu se peckářům podařilo „ustát“ a přišel
následující soutěžní ročník 1999/2000 již v prachaticko-strakonické skupině I.B
a v něm i spanilé lhenické fotbalové tažení, při kterém peckáři dorazili již 5 kol
před závěrem soutěže do postupového cíle vůbec jako první v jihočeském
fotbalovém regionu. Dejme však slovo dnes již „lhenické fotbalové historii“.
Je 13. květen LP 2000. Lheničtí borci v dny oslav svěcení zvonu „Jana“
a srazu rodáků vyrážejí k jednadvacátému kolu I.B třídy skupiny B do
Strunkovic již se třináctibodovým náskokem na 1. místě v tabulce. Nálada ve
výpravě je tudíž skvělá. Snad ji trochu kazí představa o tom, že v dny oslav
mohli se Lheničtí „v plné parádě“ představit na svém hřišti nejenom místním,
ale i rodákům, známým, příbuzným a vůbec milovníkům míče kopaného
zdaleka – široka, již se do Lhenic sjeli. Nestalo se. Škoda. Fotbalový los je
neúprosný. Slavnostní „předváděčku“ doma obstará lhenická rezerva v mistrovském utkání okresního přeboru
Prachaticka se Svatou Máří. To nemění nic na věci, že lheničtí „áčkaři“ odjíždějí s pocitem „jedné nohy v I.A
třídě“ a s nesmělou odvážnou myšlenkou o možném rozhodnutí a postupu již v tomto soutěžním kole. Peckáři
zde, dle očekávání, vítězí 2:3 ( brankami V. Hůrského, P. Lukšovského, D. Bolecha), aby s napětím očekávali
výsledek utkání ve Stachách, kde startuje v tabulce druhá Čkyně. Zpráva ta příznivá dolétá do Lhenic o
sobotním podvečeru oslav zvonu „Jana“.
Už je to tady! Čkyně ztrácí na Stachách
body za prohru 2:1! Ať žije I.A !!!“
Pozápasová radost v ten den nezná mezí.
A tak Lheničtí, jakož i všichni dobří rodáci
a vůbec účastníci oslav, jsou svědky
tradiční postupové koupele v kašně na
náměstí. V jejích vodách končí hráči i
trenér, do vody je strženo i celé vedení.
Do vzduchu létají zátky od šampusu,
„fernet“ teče proudem, a to vše se děje za
hráčského zpěvu hymny lhenického SK,
v jejímž závěru se zpívá o tom, že SK
Lhenice vítězí, sláva mu,proto sláva
mu,fotbalová…
Foto vpravo – po přijetí starostou přišly před radnici pozdravit úspěšný postupový tým manželky s dětmi a
přítelkyně hráčů v jejich dresech za zpěvu hymny lhenického SK – 11.6.2000.
Dobový článek z bulletinu vydaného k postupu do I.A třídy lhenickým SK – v červnu 2000.
Dovětek:
Oslava postupu pokračovala i při závěrečném mistrovském utkání soutěžního ročníku 1999/2000 (11.6.)
s Tatranem Prachatice B za vítězství 6:4, v jeho úvodu za slavnostního nástupu na hrací plochu s „děkovačkou
s pugéty“ pro všechny, kteří se o postup zasloužili, s vystoupením malých roztleskávaček a pozápasovém
přijetí starostou Vlastimilem Čechem v obřadní síni s jeho poděkováním za dobrou reprezentaci a propagaci
Lhenic, s převzetím z jeho rukou pamětních listů hráči, vedením týmu i klubu. Postupová oslava poté gradovala
při bujaré volné zábavě a občerstvení v sále sokolovny.
O postup se zasloužili
trenér Jan Veselý, asistent a manažér Jan Bumba st., vedoucí týmu Milan Kvěch, prezident SK Vladislav Burda.
Hráči [dle abc pořadí – v závorce rok narození] :
Golmani P.Boška (72), P.Ludačka (63) – a dále do pole B.Bárta (62), J.Bárta (82), D.Bolech (77), P.Bumba
(79),Vl.Burda (82), M.Cabaj (66), M.Fencl (79), V.Hůrský (71),O.Jakl (78), M.Jaroš (72), J.Lukač – K (65),
P.Lukšovský (72), J.Motz (72), K.Muška (79), J.Neužil (74), P.Pavlík (72),J.Pešek (71), M.Šístek (65), P.Trnka
(81), V.Wimberský (66).
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Za povšimnutí stojí, že všichni hráči tvořící tehdy kádr, až na P.Ludačku a V.Wimberského – ti ale v týmu
působili dlouhodobě, byli domácími odchovanci, a to díky v té době ucelenému výchovnému systému mladých
fotbalistů v SK (od přípravky, přes žáky, po dorost). Z této „fotbalové líhně“ bylo tak možno doplňovat A tým…

Fota: vlevo - lhenický SK do nového století a milénia při návratu do I.A třídy – roku 2000 – společný snímek
týmu – „áčka“, „béčka“, žáků, přípravky a jejich vedení. Foto vpravo - při nezbytné postupové koupeli v kašně na
lhenickém náměstí – 13.5. LP 2000
JB, JM

INZERCE
● 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. 775449723
REALITNÍ SLUŽBY JAKÉ SI PŘEJETE
Nabízíme Vám kvalitní služby při prodeji, pronájmu či koupi bytů, rodinných domů a pozemků.
Zaručujeme Vám masivní inzerci, právní ošetření obchodních případů, příjemné jednání a snahu vyjít
Vám vstříc. Postaráme se o Vaši nemovitost , stanovíme správnou prodejní cenu. Poskytujeme finanční
poradenství pro financování nemovitostí, oceňování nemovitostí a pozemků, vyhotovení průkazů
energetické náročnosti budov a mnoho dalšího. RE/MAX Profil, Eva VESELÁ - mobil 724 719 444,
e-mail: eva.vesela@re-max.cz, www.re-max.cz/profil

NOVOROČENKA OD NAŠICH HASIČŮ DOŠLÁ DO REDAKCE ML
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Konečně přišla zima, jak má být
- s patnácticentimetrovou sněhovou pokrývkou a mrazivými dny –
Lednové zasněžené Lhenice vylákaly mnoho místních k procházkám
a zimnímu fotografování (viz koláž níže)

„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, S.Pfeffer.
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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