MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIX, číslo 2, cena 9,- Kč

ÚNOR 2021

Vychází za pokračujících přísných protikoronavirových opatření a nouzového stavu.

Radost „prvňáčků“ z prvního vysvědčení – spolu s „druháky“ jej převzali ve škole (28.1.) jako jeho výpis za první
pololetí školního roku 2020/21 – žáci ostatních tříd tentokrát dostali pouze elektrotechnickou informaci o
výsledcích a výpis z vysvědčení obdrží až při návratu do školy.

MASOPUST
Jó – ten mi držíme,
nic se nevadíme – pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali –poznovu.

V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli – pospolu.
Dříve než se rozejdem,
ještě sobě zapějem – poznovu !

Z únorových pranostik
Únor bílý – pole sílí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, poleze v březnu za kamna.
2.2. - na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout
3.2. – na svatého Blažeje – slunce ještě nehřeje
14.2. – na Valentýna svatého všeho od srdce dobrého
16.2. – na masopustní úterý užijem si veselí
(letos připadá na toto datum)
24.2. – na svatého Matěje do závěje naleje
26.2. – svatá Dorota stromy sněhem ometá

Z evidence obyvatel Městyse Lhenice za rok 2020
Počet obyvatel k 31.12.2020: 1924
Průměrný věk obyvatel: 43 let
Věkové rozložení obyvatel:
dospělí-muži: 41 %, dospělí-ženy: 42 %, děti: 17 %
K trvalému pobytu se přihlásilo: 52 občanů
Z trvalého pobytu se odhlásilo: 46 občanů
Počet narozených dětí: 22 – z toho 7 dívek a 15 chlapců
Počet zemřelých občanů: 23 – z toho 9 žen a 14 mužů
OA
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JB, JM

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 25

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 28.1. 2021
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Přijatá usnesení:
Usnesení č. 294/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
11 PRO
Usnesení č. 295/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 v položkách
1 - 3 ze dne 14.01.2021.
11 PRO
Usnesení č. 296/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) výsledky inventarizace k 31.12.2020
b) vyřazení majetku v celkové hodnotě 148.716,91 Kč
11 PRO
Usnesení č. 297/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej požární stříkačky PS 8 p. K. T.,
Nové Město na Moravě za cenu 10.500,--Kč.
11 PRO
Usnesení č. 298/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí pracovní návrh rozpočtu městyse
Lhenice na rok 2021 a doporučuje jej k vyvěšení na úředních deskách.
11 PRO
Usnesení č. 299/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje v rámci vyrovnání po realizaci stavby
„ČOV, kanalizace a vodovod Horní Chrášťany“
a) směnu pozemku parc.č. 577/1 o výměře 108 m2, k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví Městyse Lhenice za
pozemek parc.č. 600/31 o výměře 7 m2 a nově oddělený pozemek parc.č. 600/34 o výměře 17 m2, k.ú.
Horní Chrášťany ve vlastnictví p. M. H., Radošovice; rozdíl výměry bude dle vzájemné dohody vyrovnán
finančně za cenu 100,--Kč/m2
b) nákup pozemků parc.č. 600/29 o výměře 59 m2, parc.č. 600/30 o výměře 5 m2 a nově odděleného pozemku
parc.č. 600/35 o výměře 105 m2, k.ú. Horní Chrášťany od p. J. B., Mahouš za cenu 100,--Kč/m2
11 PRO
Usnesení č. 300/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc.č. 39 o výměře 68 m2, k.ú. Hoříkovice za minimální nabídkovou cenu 100,--Kč/m2 + náklady s tím
spojené.
11 PRO
Usnesení č. 301/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodej pozemků parc.č. 885/103 o
výměře 11 m2 a parc.č. st. 467/2 o výměře 80 m2, k.ú. Lhenice z důvodu, že žadatelé manž. V. a L. H.,
Skříněřov nejsou majiteli stavby stojící částečně na těchto pozemcích.
11 PRO
Usnesení č. 302/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Plynofikace městysu Lhenice – 2. et.“. Jedná se o distribuční soustavu – STL
plynovod a přípojky na pozemcích parc.č. st. 383, 136/62, 886/13, 886/21, 1080, 1360/3, 1361/20, 1361/32,
1361/65, 1361/66, 1382/5, 1414/8, 1414/9, 1483/2, 1483/4, 1483/5, 1483/9, 1487/1 v k.ú. Lhenice. Rozsah
věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 1087-190089/2020 zhotovený firmou Hrdlička spol. s r.o.
Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 11.000,--Kč bez DPH. K této částce bude
připočítána platná sazba DPH.
11 PRO
Usnesení č. 303/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni zřizování a provozování vedení kanalizační přípojky přes pozemek parc.č. 1470, k.ú. Lhenice
s p. K. K., Lhenice a p. P. P., Lhenice. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou.
11 PRO
Usnesení č. 304/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Kupní smlouvu č. 44/2020 mezi Městysem
Lhenice a p. A. N., Sedlíkovice. Předmětem smlouvy je 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 za kupní cenu 750.000,--Kč. Pozemky mají pro městys
strategický význam z důvodu výrazného scelení a zpřístupnění majetku.
11 PRO
Usnesení č. 305/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na VZMR na akci „Terénní automobil pro Městys Lhenice“, kdy se na
1. místě umístila firma Autoprofi s.r.o., České Budějovice s nejnižší nabídkovou cenou 733.979,--Kč s DPH
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítěznou firmou Autoprofi s.r.o., České Budějovice.
11 PRO
Jednání opustil P. Pořádek.
Usnesení č. 306/25/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí zprávu zástupců firmy Bohemia Deposits a.s. o stanovení průzkumného území Třebanice v
k.ú. Třebanice pro ložiskový průzkum vyhrazeného nerostu – vltavínonosná hornina
b) pověřuje komisi pozemkovou a životního prostředí provést místní šetření na místě samém, zajistit potřebné
doplňující informace a podat návrh stanoviska k uvedené žádosti.
10 PRO
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NÁVRH seznamu oprav, investic a příspěvků pro rok 2021

Tento návrh i návrh rozpočtu pro rok 2021 je též na webových stránkách
obce a ve vývěsních skříňkách před budovou úřadu městyse.
3

INFORMACE OBČANŮM
Občané, kteří si kupují kupony na vývoz popelnic,
si mohou na podatelně ÚM Lhenice
(v prostorách Pošty Partner) vyzvednout
zdarma kalendář na rok 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 únor 2021 bude knihovna z důvodu epidemických nařízení
UZAVŘENA. Výpůjčky budou automaticky prodlouženy. Knihovna je přestěhována 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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KAM U NÁS 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.

Jak to teď bude s očkováním v našem kraji?
Na tuto otázku odpověděl hejtman Jč kraje MUDr.Martin Kuba 1.2.2021

Tady jsem to pro Vás zkusil sepsat. Tak jestli Vás to zajímá a máte dvě minuty, tak na to
koukněte.
Na jihu Čech jsme od začátku ledna očkovali velmi rychle. Díky tomu jsme byli jedním z prvních
krajů, který měl naočkované všechny zdravotníky v nemocnicích, seniory v domovech pro seniory,
sestřičky a pečovatele v domovech pro seniory a záchranáře, kteří o očkování měli zájem.
V pátek 15.1. stát spustil registraci pro seniory nad 80 let. My jsme ten den neotevřeli
žádné termíny, protože jsme měli všechny vakcíny vyočkované. Ukázalo se, že to bylo dobře. Ze
slibovaných 7 tisíc vakcín nám jich nakonec dorazilo jen 3,5 tisíce. Na ně jsme okamžitě vypsali
termíny pro seniory 80+ ve všech okresech a během tří dnů jsme je naočkovali. Neumím si
představit, že bychom vypsali 7 tisíc termínů a 3,5 tisíce museli rušit.
Foto: MUDr.Martin Kuba, hejtman Jč kraje

Bohužel v minulém týdnu od 25.1. jsme dostali pouze 4,8 tisíce vakcín, které jsme museli použít na
podání druhé dávky zdravotníkům z nemocnic, které jsme začali očkovat na začátku ledna, abychom dodrželi
druhou dávku v rozsahu 21-28 dní. V tomto týdnu, tedy od 1.2. do 5.2. se situace bude opakovat. Od
společnosti Pfizer dostaneme jen 5,8 tisíc dávek, které nám opět stačí jen na přeočkování těch, které jsme
očkovali v lednu. To nám bohužel neumožňuje otevřít žádné nové termíny na vakcínu Pfizer pro seniory nad 80
let.
Tato situace se bude opakovat ještě v dalším týdnu tedy od 8.2. do 14.2. Je to bohužel to, co jsem
ministrovi a premiérovi dlouhodobě říkal, že se očkování nových lidí v únoru prakticky zastaví. Považuji to vůči
seniorům, kteří se zaregistrovali s tím, že čekají na svůj termín očkování za nefér, ale tohle neumíme na úrovni
kraje změnit. I když tohle nejsou úplně pozitivní zprávy, tak tvrdím, že je třeba si je říkat na rovinu a nelhat.
A teď pojďme na ty zprávy POZITIVNĚJŠÍ !
V budoucích dvou týdnech by nám
teď takhle: Č. Budějovice 3700,
měly dorazit nějaké dodávky od
Tábor 1993, J.Hradec 1079,
společnosti Moderna. Na ty
Strakonice 975, Písek 1045,
můžeme otevřít termíny pro
Prachatice 342, Č.Krumlov 579.
seniory. Dnes už nám dorazilo 300
Dnešní
dodávku
tedy
vakcín a příští týden by jich mělo
rozdělíme po 150 mezi Strakonice
přijít 600. Rozdělili bychom je tedy
a Písek. Teď už se spouští
během těchto dvou týdnů do těch
termíny
v těchto
očkovacích
okresů, kde je zaregistrováno
centrech. Systém už je nastaven
nejvíce jihočeských seniorů a tak,
tak, že by měl sám oslovit prvních
aby to zapadlo do provozu OČEK
150
seniorů,
kteří
jsou
v okresech.
v registračním systému seřazeni
V téhle
chvíli
máme
podle věku. Takže v těchto
v našem kraji zaregistrováno ještě
chvílích už by v okrese Strakonice
cca 9 700 seniorů nad 80 let, kteří
a Písek měly chodit upozornění na
čekají na termín. Po okresech je to
termíny. Pokud Vám upozornění
Prosím všechny, na které se osobně
nedostalo nebo všechny z Vás pokud se na Vaše
rodiče, babičky a dědy v těchto dvou týdnech
nedostane, abyste byli v klidu. V týdnu od 14.2. už
by nám mělo přijít větší množství vakcíny Moderna a
to v jednotkách tisíc. Také Pfizer by měl dodat snad
větší dodávky, abychom mohli otevřít další termíny
pro další seniory a zdravotníky, kteří také čekají
v registračním systému. Tím, že máme připravená
OČKA, budeme pak očkovat velmi rychle a jsme
schopni všechny naočkovat během pár dnů. Takže, i
když to je zatím komplikované nedostatkem vakcín,
tak věřím, že v druhé polovině února se dodávky
zvýší a my na jihu Čech pak budeme očkovat
opravdu v tisícovkách denně.

nepřišlo,
tak
se
prosím
nezkoušejte hlásit, systém by už
opravdu měl postupně vždy oslovit
vybraný počet seniorů seřazených
podle věku.
Nyní by nám mělo dorazit
600 vakcín Moderny a ty
rozdělíme po 200 do okresů
Č.Budějovice, Tábor a J.Hradec.
Opět nemusíte sedět u počítačů a
“soutěžit” o termíny. Systém Vám
pošle upozornění, že termíny pro
Vás, Vaše rodiče nebo prarodiče
jsou už otevřena a Vy si jen
vyberete.

Foto: prachatické „OČKO“ je umístěno ve VTS Prachatice
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Doplnění ze dne 6.2.2020
Na devět a půl tisíce jihočeských seniorů nad 80 let, kteří se zaregistrovali na očkování proti koronaviru,
stále ještě nemá termín. Zatím totiž do kraje nepřišlo dost vakcín. Hejtman Martin Kuba (ODS) má
zhruba představu, kdy kraj dostane dávky ve větším množství, a přiblížil, kdy přijdou konečně na řadu.
Kdy se senioři dočkají? Hejtman věří, že ve druhé polovině února se dodávky vakcín zvýší a na jihu Čech se
začne očkovat po tisících. „Prosím všechny, na které se nedostalo, a jejich příbuzné, aby byli v klidu,“ říká
Martin Kuba. „V týdnu od 14. 2. už by nám mělo přijít větší množství vakcíny Moderna. Také Pfizer by měl zvýšit
dodávky.“
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Vzhledem k pandemické situaci byla za zvýšených hygienických opatření v provozu krom
čtyř dnů (od 26.1. do 29.1.), kdy z důvodu pozitivního nálezu „covidu-19“ byla uzavřena se
znovuotevřením 1.2.2021.
Na třídu „Broučků“ v Mičovicích toto karanténní opatření nedopadlo.

Zprávičky z naší mateřinky
Pro všechny děti začal leden opravdu zimně. Sotva odešli Tři králové, pustili jsme se do „sněhových
témat“. A sněhu nám napadlo dost na to, abychom si ho dostatečně užili. Pobyty venku probíhaly v duchu zimních
radovánek. Bobovali jsme, stavěli sněhuláky, malovali jsme do sněhu vodovkami, tvořili barevné koule a dělali jsme zimní
pokusy na sněhu a se sněhem. Broučci byli dokonce na prohlídce opravdového iglú. To bylo něco!
A aby toho nebylo málo, zkusili jsme i o sněhu a mrazu také něco zjistit a na Ledové
království si i ve školce zahrát. V centrech Pokusů a objevů jsme např. zjistili, že sníh neukrývá
tolik vody, kolik jsme si mysleli.
Broučci si v lednu také povídali o ptáčcích, kteří přilétají na krmítka a naučili se, jak jim
připravit krmení.
Motýlci si vyzkoušeli, jaké to je bruslit po papíře. Povídali si totiž o zimních sportech a o
zimní krajině. Krásně zasněžené stromy se jim velmi povedly. Žabky měly za úkol prozkoumat co
nejvíce lidské tělo. Složily si kostru, měřily různé části těla a objevovaly, co je pod kůží.
Nechyběly ani písničky, cvičení a veselé hry.
Rybičky se naučily písničku o planetách a s tématem Nesmírný Vesmír cestovaly
v centrech aktivit. Zkoumaly vzorky z planet, měřily a vážily, hrály si na sluneční soustavu
s velkými nafukovacími planetami, malovaly ji na několikametrový papír.
Škoda, že nám nepříznivá situace uzavřela na 4 dny mateřskou školu ve Lhenicích do karantény.
Nezbývá nám, než popřát si opět hodně zdraví, neboť ve zdravém těle - zdravý duch!
Kolektiv MŠ

Foto nahoře vpravo – z tělocvičení v MŠ; vlevo dole – u vybudovaného iglú,
vpravo dole - radost z postaveného sněhuláka

Od pondělí 1.2.2021 obnoven provoz tříd v MŠ Lhenice
Vzhledem k současné epidemické situaci Vás žádám, abyste dítě, které jeví příznaky virového onemocnění
(rýma, kašel, zvýšená teplota…), do školy nedávali. Děkuji Vám za pochopení a spoléhám na Vaši
zodpovědnost.
Stravování v MŠ
O jarních prázdninách (od 8.2. do 12.2.) vaří školní jídelna pouze pro školkové děti závazně přihlášené do
1.2.2021
Mgr. Vl.Trnková – ředitelka ZŠ a MŠ Lhenice.
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Základní škola

LEDNOVÉ KALENDÁRIUM
Vzhledem k epidemickým opatřením proběhly na škole pouze níže uvedené akce – to proto,
že na prezenční výuce se vzdělávali jen prvňáci a druháci, žáci z ostatních tříd (třetí až
deváté) na výuce distanční.
14. 1. - Dějepisná olympiáda – okres. kolo (online) - účast – L. Čechová (8. roč.) – 5. místo
21. 1. - vycházka na „Tříkrálovou stezku“ – s výkladem Mgr. M. Grillové – pro žáky 1. roč.
14. – 22. 1. - online třídní schůzky a individuální konzultace pro rodiče žáků všech tříd
28. 1.- vydání pololetního vysvědčení v 1. a 2. ročníku ve škole – žákům ostatních tříd pak
v podobě elektronické informace s tím, že výpis vysvědčení obdrží při návratu do školy.
Pololetní prázdniny na naší škole od 8.2. do 12.2.2021

Foto vlevo: z „Tříkrálové stezky“ – foto vpravo: prvňáčci přebírají své první pololetní vysvědčení z rukou
zástupkyně ředitelky ZŠ Mgr.Zdeňky Petráškové

Hodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021
K 31. lednu 2021 máme v
naší základní škole zapsáno 205
žáků - 104 chlapců a 101 dívek. V
1. pololetí prospělo 118 žáků s
vyznamenáním, 73 žáci prospěli.
V průběhu celého pololetí bylo
zameškáno
průměrně
27,7
hodiny na jednoho žáka, celkem
5 411 vyučovacích hodin.
Během prvního pololetí
se
všichni
žáci
prezenčně
vzdělávali pouze 30 dní (od 1. 9.
do 13. 10. 2020). Vzhledem k
epidemické situaci měli pouze ti
nejmladší žáci 1. a 2. ročníku
většinu výuky prezenčně (76%),
žáci ostatních ročníků 1. stupně a
9. ročníku strávili výukou ve škole
pouze
polovinu
všech
vyučovacích dnů. Nejméně dnů
prezenční výuky měli žáci 6. – 8.
ročníku (6. + 8. roč. 45%, 7. roč.
pouze
39%).
Vzhledem
k
uvedené situaci bylo poměrně

těžké žáky v pololetí hodnotit.
Doporučení k hodnocení zaslalo
MŠMT školám až 5. ledna 2021,
tedy 16 dní před ukončením
klasifikace. V něm doporučuje
„zaměřit
se
především
na
posilování odpovědnosti žáků za
vlastní učení, práci s časem a
plnění svých povinností, protože
právě tyto dovednosti jsou
stěžejním předpokladem nejen
pro úspěšné zvládání distanční
výuky. Na vysvědčení je možné
hodnotit klasifikací, slovně i
kombinací obou způsobů.“ (citace
z dokumentu MŠMT). Tak, jako
většina škol jsme dle platných
pravidel hodnocení prospěchu a
chování zvolili dosavadní způsob
hodnocení, hodnocení známkou
(podle
ankety
Pedagogické
komory tak jednalo 91% škol).
Variantu slovního hodnocení jsme
zcela nezamítli, na základě

platného školního řádu mohou
zákonní zástupci písemně o
slovní hodnocení požádat. Žádný
zákonný zástupce však této
možnosti nevyužil.
Výpis
z
pololetního
vysvědčení byl 28. 1. 2021 vydán
pouze žákům 1. a 2. ročníku.
Všichni ostatní dostali pouze
elektronickou
informaci
o
výsledcích a výpis z vysvědčení
obdrží až po návratu do školy.
Věřím, že to nebude trvat dlouho.
Způsob distanční výuky je
velmi náročný pro všechny žáky,
jejich rodiče i vyučující. Děkuji
rodičům za trpělivost a všem
dětem, které pečlivě pracovaly a
plnily dané úkoly, za svědomitý
přístup ke školní práci. Přeji všem
pevné zdraví a dětem školou
povinným
hodně
studijních
úspěchů ve 2. pololetí letošního
školního roku.

PROVOZ ŠKOLY OD 1.2. do 14.2.2021
Na základě informace MŠMT sděluji, že provoz školy od 1. 2. 2021 je ve stejném režimu jako nyní (prezenčně
se budou ve škole vyučovat pouze žáci 1. a 2. ročníku). Ostatní žáci se nadále vzdělávají distančně.
V týdnu od 8. do 14. 2. 2021 mají žáci naší ZŠ jarní prázdniny.
Mgr.Vladimíra Trnková – ředitelka ZŠ a MŠ Lhenice
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Zavedení aplikace „Strava.cz“
V rámci zkvalitňování služeb školní jídelny pro
Vás od února zavádíme novou službu objednávání stravy online prostřednictvím
aplikace „Strava.cz“.
Více informací k registraci a funkčnosti
aplikace naleznete v dokumentech na webu
školy – www.zslhenice.cz.

Nabídka letních táborů DDM
Netolice 2021
Viz plakátek vlevo.

JB, JM

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Nastal „Suchý únor“ ?!
Bez alkoholu!

- podle komentáře M.Komárka v „Deníku“ z 3.2.2021
(kráceno, upraveno)
Nejprve jsme měli únor bílý, co pole sílí, potom únor rudý – vítězný (1948), nyní máme „Únor
suchý“. Bílý už je a ještě snad bude, rudý doufejme, že už ne. Suchý již začal a otázka stojí
jasně. Mámě se připojit k zástupu, který se trýzní nucenou abstinencí?
Křižovatka je to takřka hamletovská. Na jednu stranu by se řeklo: Kdo si musí dávat měsíční pauzu, vlastně
přiznává, že je alkoholik. Na tu druhou: ať už člověk pije málo, nebo moc, přestávka jeho zdraví a zejména
týraným játrům to bodne. Je tu ale ten covid. Z dotazníků se zjistilo, že nejméně pětina lidí pije nyní více než
dřív. Nemajíce hospod léčí deprese doma. Domácí alkoholismus je pak mnohem nebezpečnější než ten veřejný.
Jeho kontrola je jen ve vlastním svědomí. Tak a co teď? Hodil by se patrně závěr mravoličný. Něco jako: proč se
nepřidat k davu, který to v únoru bere za správný konec. Avšak právě ta masovost odrazuje. Není každý dospělý
člověk svéprávný a zodpovědný za své zdraví a není úplně jen na něm, jestli abstinuje trvale nebo vůbec anebo
si dá raději třeba „suchý“ říjen či květen?
JB, JM

V roce 2020 nejteplejší únor a druhá nejteplejší zima
od roku 1775. V Klementinu padl rekord !

(podle ČTK – kráceno)
Jak tomu bude letos?
Loňská zima byla v pražském Klementinu druhá nejteplejší od roku 1775, kdy tam
začala soustavná měření teplot. S průměrnou teplotou +5,1°C se zařadila za zatím
rekordní zimu 2006/2007. Únor 2020 ale rekord pokořil, s průměrnou teplotou
+6.9°C, a odsunul na druhé místo únor 1990, kdy průměrná teplota dosáhla
+6,5°C. Meteorologická zima, která začala 1.12.2019 a skončila 29.2.2020, patří podle meteorologů mezi jedno
procento nejteplejších zim. Větší teplo naměřili pouze v zimě 2006/2007 a to +5,8°C. Na třetí místo se odsunula
zima 2015/16 s průměrnou teplotou +4,9°C. Naopak nejchladnější zima od roku 1775 byla na přelomu let 1829 a
1830 s průměrnou teplotou -6,1°C. Samotný únor 2020 byl podle českých meteorologů nejteplejší od roku 1775.
Předstihl i velmi teplé únory z let 1990, 1995, 2002, 1998 a 2007. Nejvyšší průměrná denní teplota byla v únoru
2020 naměřena 23.2., a to +12,3°C.
Jak dopadne ta letošní zatím rozmarná zima 2020/21, kdy se zatím během ní u nás, na Lhenicku počasí
proměnlivě dosti rychle mění od poměrně teplých slunečních či polojasných dnů (jako třeba 22.12. a 23.2.
s teplotami +10°C či 3.2. +11°C) k těm mrazivým (s nejnižšími teplotami např. 16.1. -6°C, 17.1. – 7°C, 31.1.
-6°C), také za sněhových pokrývek (nejvyšší 11.1. až 14.1. do 15 cm) vbrzku však při oblevách mizících, ale též
i za dešťů, mrholení, námrazy, náledí, jinovatky, mlh i větrů. Bude i ta letošní zima také něčím výjimečná?
JB, JM
-

Covid necovid – na jihu stále nejvíce frčí česká jména

podle „Deníku“ z 28.1.2021 (z článku vybráno a doplněno)

V covidovém roce 2020 se v Jihočeském kraji narodilo 6 456 dětí (z toho 3 341 chlapců a 3 115 dívek), což je o
209 miminek méně než v roce 2019 (v něm celkem narozeno 6 665 dětí, z toho 3 387 chlapců a 3 278 dívek).
V roce 2020 také v našem kraji přišlo na svět o osm dvojčátek méně než v roce 2019 (v roce 2020 – 80, v roce
2019 – 88). Nad počtem narozených dívek mají standardně převahu narození chlapci.
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A jaká jména nově narozeným Jihočechům byla v roce 2020 nejčastěji vybírána?
Mezi nejoblíbenější u hochů to byl Jakub, Jan a Matyáš – u dívek Adéla, Anna
a Viktorie – mezi další tradičně vybírána patří nadále u chlapců i Lukáš, Tomáš
či Martin – u děvčat Tereza, Anežka a Ema.
Co u nás, na Lhenicku?
V minulém roce 2020 se narodilo 22 našich občánků – 15 chlapců a 7 dívek. I u nás byli hoši v převaze, a to
více než o polovinu. Ze jmen pro ně vybraných (pro hochy i dívenky) jen Jakub „kopíruje“ ta početně
nejoblíbenější zvolená loni pro novorozence v jihočeském kraji, neboť jméno Jakub bylo vybráno lhenickými
rodiči 3x, David a Matěj 2x (ale ta u jihočechů nejsou ta nejoblíbenější), ostatní zvolená chlapecká a dívčí jména
jen pouze 1x.
JB, JM

Jedenáct měsíců s koronavirem v Česku za milionu nakažených a sedmnácti tisíc
s ním zemřelých - přesto je 21 obcí, kterým se covid vyhýbá
–
–
–
–
–

(podle „Deníku“ z 4.2.2021)
Koronaviru se nejvíc dařilo v Královéhradeckém kraji – v okresech Trutnov a Náchod s přes 125 tisíci
prokázaných případů na sto tisíc obyvatel
Z jednadvaceti obcí, jejichž obyvatelům se nákaza doposud vyhýbá, je jich nejvíc – hned devět – na
Vysočině, a další pak čtyři ve středních Čechách
Oproti původním očekáváním nejsou hlavními ohnisky „covidu-19“ velká města. V Praze byla dosud
zaznamenáno prozatím 8,3 tisíce nakažených na sto tisíc obyvatel. V Brně je to 7,7 tisíce a v Ostravě 9,4
tisíce.
Smutné prvenství mezi městy s více než 10 tisíci obyvatel pak drží podkrkonošský Trutnov s 15 tisíci na sto
(hypotetických) tisíc obyvatel.
Celkový počet případů nákazy v okresech (od 1.3.2020 do 2.2.2021) na sto tisíc obyvatel byl nejnižší
v Břeclavském – 6 838 případů, v jihočeském Českokrumlovském – 6 909 případů a Chomutovském –
6 913 případů.

Aktuálně u nás, ve Lhenicích bylo uváděno k 9.2.2021 – 18 pozitivních nálezů „covidu-19“

- v okresu Prachatice celkem 421, v Prachaticích 113, v Netolicích 17, v Mičovicích 3, ve Ktiši 0 …
(podle webu www.obce.nery.cz – Covid-19 ve městech a obcích)
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Rok 2020 v KČT Lhenice
Na začátku nového roku bývá
zvykem sejít se na výroční
schůzi, zhodnotit ten uplynulý a
naplánovat činnost na novou
turistickou sezonu. Bohužel v
této pandemické době plné omezení a zákazů to
není možné, a tak si aspoň připomeňme rok 2020.
Do března se nelišil od těch předcházejících. Začal
novoročním výstupem na Stráž a několika krátkými
výlety do okolí Lhenic. Z Hrbova jsme se vydali do
Netolic a zpět, podívali se do Brusné a okolních
lesů, navštívili Dobčické rybníčky a na začátku
března zašli na Mastnici u Vrbice ke známé lokalitě
bledulí. Ještě předtím 22.2. proběhl ve lhenické
sokolovně tradiční country bál. V půlce března přišel
covid19 a turistická činnost se zastavila. Na začátku
května jsme už nevydrželi sedět doma. Přes určitá
omezení jsme se vypravili z Křišťanovic na
zříceninu hradu Hus a 17.5. pak tradičně

do Kralovic. Červen už byl turisticky příznivější.
Uspořádali jsme výšlap ze Zbytin do Volar a
zúčastnili se také dvou výletů pořádaných
netolickými turisty. První směřoval do bývalého
vojenského prostoru v Brdech a druhý k
Hamerskému potoku na Jindřichohradecku. V
červenci, týden před lhenickou poutí, proběhlo
dvoudenní setkání netolických a lhenických turistů v
Truskovicích. Vydali jsme se na rozhlednu
Haniperk, zašli na Lomec a navštívili místní
pivovar. Letní týdenní zájezd ve dnech 8.- 15. srpna
nás zavedl na Broumovsko. Navštívili jsme skalní
města a vápencové útvary v Broumovských
stěnách, Teplických skalách a polské Hejšovině.
Prohlédli jsme si Náchod, Jiráskovu chatu architekta
Dušana Jurkoviče, vojenská opevnění ze 30.let
minulého století a při návratu domů jsme se zajeli
podívat do kláštera v Broumově.

Zbytek roku 2020 ovlivnila druhá vlna pandemie. Stihli jsme ještě v září uspořádat náhradní
Loučení s létem (místo tradičního Vadkova). Výlet vedl přes Velký Hrádeček, Hrbov,
Brusnou a Vodici zpět do Lhenic ke klubovně, kde nás čekalo občerstvení a muzika. Na
začátku prosince při krátkém rozvolnění epidemických opatření proběhla schůze, která
naplánovala turistický závěr roku, ke kterému však už nedošlo. I když některé výlety se
během roku nepodařilo uspořádat, ty hlavní proběhly a vydařily se. Snad rok 2021 přinese
zlepšení. Zatím to však na to nevypadá.
Karel Majer
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Ze Sboru dobrovolných hasičů Lhenice
Výjezdy a zásahy JSDH v roce 2020
21.12. – technická pomoc – snesení pacienta – Lhenice
17.11. – požár – Vitějovice čp.135
8.11. – požár – Lhenice čp.34
15.10. – požár – Mičovice čp.36
16.10. – požár – Mičovice čp.36
17.9. – požár – Chvalovice čp.65
30.8. – technická pomoc – Mičovice – padlé stromy
31.7. – požár – Babice – pole
14.6. – technická pomoc – Lhenice čp.100 – čištění kanálu
6.4. – požár – Kralovice – les
4.3. – požár – Mičovice čp.18
28.2. – požár – Smědeček – les
23.2. – požár – Lhenice čp.321
10.2. – technická pomoc – Mičovice – padlý strom
10.2. – technická pomoc – Klenovice – padlý strom
4.1. –požár – Chvalovice čp.3
- celkem 15 výjezdů a zásahů
Fota – výjezdová JSDH Lhenice na její základně

Výzva
SDH Lhenice se obrací na zájemce o vstup do
výjezdové zásahové jednotky v rámci náboru za
účelem navýšení počtu jejích stávajících členů, kteří
se z důvodu pracovního vytížení mnohdy jen s obtížemi dostavují k nahlášeným výjezdům a zásahům (i ze
zaměstnání mimo místo základny JSDH). Podmínkou vstupu je zdravotní způsobilost, též odbornost, kterou
možno získat následně.
Zájemci se mohou obracet na velitele lhenické JSDH Františka Fencla.
JB, JM

STÍNY LHENICKA
Ke konci roku jsme předávali na Skupinu kriminální policie a vyšetřování k dalším opatřením
případ podezření z podvodu při koupi mincí na portálu Aukro, kdy jsme zjistili jako osobu
podezřelou z tohoto jednání občana Slovenska. V této době jsme také evidovali odcizení
finanční hotovosti z účtu Raiffeisenbank, kdy občanu Lhenic byla uvedeným jednáním dosud
nezjištěného pachatele způsobena škoda přesahující 90 tis. korun.
Přestupek proti občanskému soužití, spočívající ve vyhrožování mezi občany
bydlícími v bývalém "Pečovatelském" domě v ulici Prachatická, byl oznámen k projednání na Městský úřad do
Prachatic. Tam jsme postoupili i jednání řidiče vozidla, který nesprávně parkoval v ulici Krumlovská. Uložením
blokové pokuty byla vyřízena dopravní nehoda bez zranění v ulici Netolická. O více jak 2 tis. korun připravil ženu
ze Lhenic, která zareagovala na nabídku koupě dětského oblečení na portále Facebook a zaslala předem
finanční hotovost, neznámý pachatel, který poté přestal komunikovat a svůj účet na sociální síti zrušil. Dosud v
šetření je odcizení tabletu Apple iPad z vozidla, čímž dosud nezjištěný pachatel způsobil majiteli škodu téměř 10
tis. korun. Šetřili jsme narušení online vyučovací hodiny na místní základní škole a začátkem roku také naše
hlídka zasahovala u náhlého úmrtí občana v bytovém domě v ulici Netolická.
Provádíme kontrolu bezpečnosti silničního provozu, zpracováváme dopravní nehody a podílíme se na
kontrolách dodržování vládou přijatých opatření v období nouzového stavu. Spolupracujeme se samosprávami
obcí, soudy, státním zastupitelstvím a exekutorskými úřady.
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice
přijímá nové policisty.
Zájemci se mohou hlásit na personálním pracovišti Územního odboru KŘP Jčk Prachatice.
Telefon číslo: 974 236 400, e-mail: Stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz
nebo osobně u Stanislavy Vachtfeidlové na adrese: PČR KŘP Jčk územní odbor Prachatice, Pivovarská 4.
Nástupní plat 25 720,- Kč, po úspěšném ukončení odborné přípravy (12 měsíců) 31 190,- Kč
Po zkušební době za splnění daných podmínek může být přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000,- Kč.
npor.Ivo Čech, zástupce vedoucího oddělení PČR Netolice
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ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
OPUSTILI NÁS

Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s naší maminkou
paní Marií Majerovou,
která nás navždy opustila 31.12. 2020.
Též děkujeme za upřímná slova soustrasti a květinové dary.
Nikdy nezapomeneme - rodina Jany Faiglové a Miloše Majera.
Paní Marie Majerová i paní
Růžena Majerová – sestry dvojčata –
obě svého času postupně
pečovaly o návštěvníky v „Klubu důchodců“ na staré
radnici. Paní Růženka zemřela v r.1999 a paní Maruška na
konci loňského roku. Obě tety Majerů, jak jsme jim říkávali,
byly moc milé a oblíbené a patří jim naše poděkování a
vzpomínka…. Děkujeme…Sbohem…
Návštěvníci Klubu důchodců

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

Jak bývávalo ve Lhenicích
Vydejme se do našeho městečka do prvorepublikového a protektorátního období v sepsaných vzpomínkách
paní Jarmily Bártové , které poskytla do „Lhenického zpravodaje“ ročníku 1998 (nyní „Moje Lhenicko“), do
tehdejší jeho rubriky „Všichni dobří rodáci“.
Na Lhenice nikdy nezapomínala, měla je v srdci, ač pro její rodinu byl tady osud dosti krutý.
Byla lhenickou rodačkou a ve Lhenicích prožila své dětství a mládí (od roku 1920 po rok 1945), jak uvádí.
Z jejích vzpomínek vybráno:
Lhenicko bylo tehdy chudým krajem. Většina lidí sadařila – peckařila, jak se říkávalo. Když sklidili doma
v třešňovkách, vyrazili „trhat“ do světa – do „handle“ na celé léto, ba i do „tvrdýho“ (na tvrdé ovoce – jablka atd.),
jak se také říkávalo. Přes zimu dělali povětšinou kartáče, košíky, žebříky atd.
Když se urodilo, bylo dobře, když se neurodilo, přišly třeba kroupy, třela se bída….
V městečku bývalo dosti obchůdků, ale i hospůdek a dalších menších živností. Některé samy k obživě
nepostačovaly, a tak byl potřebný ještě nějaký další vedlejší přivýdělek. S nostalgií vzpomínám na obchod mého
tatínka Jana Bárty u fary na náměstí, tamtéž i na koloniál pana Elhenického pod kostelem, na drogerii pana
Kozla u Šimonů (asanováno – Bukovských čp.122), Baťovu prodejnu obuvi u Trčků (Kabátů čp.131), kde
prodával pan Markisch, tatínek mé spolužačky, na trafiku v „Antonce“ u hotelu, hned vedle ní na prodejnu elektro
a mechanickou dílnu pana Jana Trnky, holičství a lazebnictví pana Černého, řeznictví pana Kalíška – vše u Hálů
(dnes v místě samoobsluhy COOPu), v „Lanštrósu“ (v Krumlovské ulici) pak na obchod Jana Hošny a Trnků
cukrárnu (obé nyní dům Ondráků čp.68), řeznictví u Kloboučníků (Šlesingerů čp.121), kupectví u Trmků
(čp.120), dále na pekařství u Košíčků (nyní Hylenů čp.69) a Horáků (Podlahů čp.71), prodejnu textilu u
Rosenfelderů (čp.74), na Vejrově (ve Svatojánské ulici) na Majerů „Konzum“ u Martinů (Mušků čp.112), koloniál
u Melicharů (čp.81), na Chrastovně (v Prachatické ulici) obchůdek u Klauzrů (Padalů – asanováno). Též se mi
vybavují pohostinství a místní hospody – na náměstí hotel „Hansa“, hostince u Šturmů (Mášlů čp.130) a u
Jedličků (Schönů čp.199), v „Lanštrósu“ u Kloboučníků (čp.121), u „Vašků“ (v čp.67), kde se 2x do roka na pouť
a posvícení pořádaly tancovačky, též u památné lípy hostinec u „Pepíčků“ (Grzywaczů v čp.193), kde se také
tancovávalo, a na Chrastovně (v Prachatické ulici) hospůdka u Bísků (v čp.20).
Někteří Lheničtí se zaobírali také pletařinou. A tak byly pletárny ve Svatojánské ulici u Majerů (v čp.75),
u Trnků (Janů v čp.105), v Krumlovské ulici u Bromů (v čp.195), v „Pěti domkách“ u Fialů (Hulánů)…
Náš koloniální obchod, jak jsem se již zmínila, se nacházel v pronájmu v domě mezi hotelem „Hansa“ a
farou na náměstí. Tatínek s maminkou tam prodávali galantérní zboží, školní potřeby, uzeniny, likéry, barvy,
fermeže, také střelivo, cukroví, prostě smíšené zboží.
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Nebyla žádná vymezená prodejní doba. Prodávali jsme podle potřeby lidí, od ranních hodin, než šli na
pole a také až pozdě do noci. Největší kšefty byly o nedělích, když byl kostel a farníci šli na mši. To býval tak
plný krám, že by jablko nepropadlo. Pamatuji si to, neb jsem v obchodě pomáhala. Bylo nás 7 dětí. Tatínek byl
podnikavý a maminka moc a moc pracovitá. Chtěli pro nás, jako všichni rodiče, to nejlepší. Tatínek celé noci
úřadoval, maminka zase dělala rodinné práce a točila se kolem obchodu. Na přání lidí koupil otec nákladní auto
a počal jezdit do Č.Budějovic. Sedělo se na prknech pod plachtou, což nebylo nic pohodlného. A tak v roce 1928
zakoupil autobus, což na tehdejší dobu byla vymoženost. Autobusová doprava vykazovala dobrý zisk a tak
tatínek koupil autobus větší, značky Waltr, který jezdil na lince do ČB po trase: Lhenice, Hrbov, Netolice,
Podeřiště, Sedlec, Pištín, Dasný, Plástovice, Češnovice, Čt.Dvory, Č.Budějovice. Pasažéři byli moc spokojeni a
moji rodiče také. Ale ne dlouho…..

Fota: autobus a jízdenka z linky Lhenice - Č.Budějovice autodopravy Jana Bárty
Mezi tím zemřel náš dědeček, tatínkův otec a my zdědili starou doškovou chalupu v Brusné. Tatínek ji
opravil za 80.000 Kčs a vysázel do okolí 600 kusů třešní, které měly stavbu do 10ti let splatit. Obchod nám šel
dobře, autobusová doprava rovněž. Dařilo se. Měli jsme celkem 3 šoféry: Cipína od Č.Krumlova, Karla Simotu,
který se pak osamostatnil a měl svou autodopravu, a nakonec Tomáše Ausbergera z Vlhlav. Také jezdil i můj
bratr Miloš Bárta a má sestra Vlasta Bártová vybírala peníze. Přišla však konkurence, a to z Čakova. Náš pan
domácí byl z Čakova…Jízda do ČB na Čakov byla kratší a tudíž i levnější. Byli jsme nuceni na naší lince slevit z
jízdného. Měli jsme koncesovanou dopravu, museli jsme jet, ať někdo jel, či nikoliv. Tak, jako vlak. Pravidelně.
Vydání přesahovalo příjem a my byli ztrátoví. Tatínek usiloval o zrušení koncese, ale než se vše vyřídilo, uplynul
nějaký čas a my byli zatím na mizině. Zkrachovali jsme…“
splacení byl stále majetkem firmy Walter. Ta si ho
také za pouhých 14 000,-Kč vzala zpět. Usedlost v
Brusné byla prodána za 115 000,-Kč, dosti levně, ač
tatínek měl na ni kupce „za 215 000,-Kč“. Ovšem
prodati ji nesměl, nevím proč. Kontaktoval ho
zájemce, mám o tom doma průkazné doklady.
Tatínek dával v obchodě i „na dluh“ (na úvěr),
pomáhal chudým rodinám s dětmi. Ten při exekuci
vykazoval 65 000,-Kč nedobytných pohledávek.
Suma sumárum: Dům v Brusné prodán dražbou
levně, autobus rovněž, na obchodě dlužníci. Nastaly
pro nás krušné časy. Tatínek, válečný invalida z
1.války, maminka postižená rakovinou, nás 7 dětí.
Nikdo se nás neptal, co budeme dělat, z čeho
budeme žít. Mne si chtěl adoptovat ředitel školy
J.Mařík, to proto, že jsem prý byla nadaná a bylo mne
škoda. Učil mne na měšťance. Učitelka Kalousková
vozila mi všelijaké dobroty na přilepšenou, aby
spolužáci nevěděli. Sestru Libuši zase chtěli
Moravcovi (rodina stavitele z Prahy), jezdivše do
Lhenic na letní byt. Rodiče nás ale nedali. Vyučila
jsem se švadlenou u Ludvíka a Marie Kunešových.
Byli to moc hodní lidé, byla jsem u nich jako jejich
dcera. Šití mne později v životě příliš nebavilo.
Přitahoval mne obchod a úřad. Tam jsem také
skončila. Mám velice ráda Lhenicko, miluji Lhenice.
Nikdy jsem se zde s nikým nehněvala, neměla
nepřátel. Myslím si, že mohu po příjezdu do Lhenic
zaklepat na jakékoliv dveře, že mne vpustí dál a rádi
mne uvítají, právě tak, jak ráda spatřím já je.
Vzpomínejte na rodinu Bártů v dobrém.

Konkurenční autobusová doprava nás ničila.
Přesto každé ráno o 6. hodině ranní všedního dne
vyjížděl náš autobus na linku do Č.Budějovic. A tak
již ráno „o čtvrté“ ohřívala maminka vodu do chladiče
našeho zaparkovaného vozu ve stodole, aby poté
vybíhala do ulic a zvala lidi do našeho autobusu. Ti jí
odpovídali: „My víme, že máte 7 dětí a že to více
potřebujete, ale my si nechceme dělat zle“… Obchod
by nás byl ještě zachránil, ale dostali jsme z něho
výpověď, neb jsme nebyli ve vlastním domě. Na náš
obchod na náměstí „u fary“ přišel bratranec naší paní
domácí. Byli jsme nuceni jít do privátu, kde jsme
doprodávali zboží, když jeho zbytek jsme
spotřebovali pro vlastní potřebu rodiny. Nesměli jsme
nic přikupovati. Tatínek žádal o povolení nového
obchodu ve Lhenicích a to u „Šimonů“. Bylo však
zamítnuto. Spořitelna nám navíc odmítla úvěr, i když
jsme tehdy ještě nebyli nemajetní. V roce 1933
konala se soudní dražba našeho majetku – usedlosti
v Brusné. Mám to stále před očima. Na náměstí u
kašny, před naším obchodem, vybubnoval tehdejší
obecní policajt pan T.Šíma, kdy se koná dražba
našeho majetku. Proto se tehdy říkávalo „přišel na
buben“. A to se stalo nám. Tatínek šel na domácích
půdu a chtěl se oběsit. Zabránil mu v tom náš pan
domácí Hála. Přivedl ho domů mamince za naříkání a
pláče nás všech, celé rodiny. A pak to přišlo. Byla
jsem právě ve škole, viděla jsem z lavice oknem náš
krám… Srdce mě bolelo, hrdlo se sevřelo. To pan
exekutor Lang z Krtel s doprovodem právě v té době
sepisoval náš majetek s následnými závěry: „Autobus
byl námi koupen na směnky a do doby úplného
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Foto vpravo: tzv. „Antonka“ na náměstí vedle hotelu, kde bývala trafika
Poznámka redakce:
Paní Jarmila Bártová již, žel, na žádné lhenické dveře nezaklepe. Zakrátko poté
zemřela.
Bártovi po válce ze Lhenic odešli. Paní Jarmila Bártová byla za mlada, dle
pamětníků, velice hezká. Snad i to jí v životě pomohlo.
Dobové snímky několika lhenických obchůdků a pohostinství

Foto vlevo: hotel „Hansa“ a hned vedle vpravo obchod Bártových na náměstí (vedle fary)
Foto uprostřed: vlevo hostinec „U Šturmů“, vpravo Kozlova prodejna drogerie – obé na náměstí
Foto vpravo: prodejna obuvi „Baťa“ na náměstí

Foto vlevo: obchod „Konzum“ Majerových u Martinů (Mušků) ve Svatojánské ulici
Foto uprostřed: obchůdek u Klauzrů v Prachatické ulici
Foto vpravo: pohostinství „U Pepíčků“ u památné lípy v Krumlovské ulici

-

JB, JM

Ještě k válečné letecké události na Lhenicku

tentokrát ve vzpomínkách syna bývalého lhenického četníka při návštěvě Lhenic v roce 2004 s jeho
věnováním cenného nálezu z letu sestřeleného bombardéru
zaznamenáno pro „Lhenický zpravodaj“ (nyní „Moje Lhenicko“) - ročník 2004, říjnové číslo 10
Zařazeno k 77.výročí od konce bojové mise Němci sestřeleného
amerického bombardéru B-24-D-662 A „Black Magic“ nad naším
Lhenickem 22.2.1944, který již po opuštění posádkou dopadl těsně
pod naším městečkem. Deset jejích letců, i za pomoci našich lidí,
se zachránilo, vbrzku však bylo zadrženo a skončilo v zajateckých
lágrech. Všichni útrapy přežili a po válce se navrátili domů stejně
tak, jako i několik vězněných vadkovských občanů, kteří jim po
výsadku z letounu do našeho kraje pomohli.

Mezi ty, které to i po létech táhne do Lhenic, patří i pan Jan Svoboda, žijící v současné době
v Jindřichově Hradci. Ve Lhenicích v mládí pobýval se svou rodinou po deset let. Jeho tatínek zde působil
služebně, byl místním četníkem. Po 2.světové válce se odstěhovali. Lhenice po dlouhé době navštívil 21.září
roku 2004. A nepřijel s prázdnou. Přivezl s sebou cennou dobovou relikvii, po šedesát let schraňovanou, aby
nám ji věnoval. Setkání s ním bylo zajímavé. Po představovacích komplimentech neodolal a před obecním
úřadem zavzpomínal: „Lidi tu už nepoznávám, ale sem jsme chodili do školy (a ukázal na budovu OÚ a pošty).
V tu dobu tu „řediteloval“ Mařík, z toho jsme měli pořádný respekt a to i v době mimo školu. Ten už dneska
učitelé nemají. Ten současné škole chybí. Byl pedant a puntičkář. Pamatuji na jeho heslo všude prosazované a
zdůrazňované: Pořádek spočívá v maličkostech a vše vždy na svém místě ! A támhle byl krám – drogerie,
prodával tam nějaký pan Kozel.“ (Ukázal na Šimonů dům na náměstí.) Pousmál se a pokračoval: „Tehdy se
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říkávalo: Šváby, myši,štěnice,hubí Kozel Lhenice.“ Pak se zadíval na kostel, faru a dodal: „V té době tu byl farář
Kukačka, měl nás na katechismus.“ Chvilku se odmlčel a od „Vojtěcha“ najednou ukázal směrem k hotelu: „A
tady, u Hálů, nad krámem, jsme bydleli“, a trochu zjihlým hlasem uzavřel „identifikaci“ náměstí: „Změnilo se to
tu“. A pak jsme již na radnici diskutovali zřejmě o hlavním důvodu jeho návštěvy: „Dozvěděl jsem se, že jste
pátrali po americkém letadle, které tu ve čtyřiačtyřicátém Němci sestřelili. Dost jsem o tom věděl. Vždyť můj otec
byl četník.“ A rozpovídal se o tom dramatickém dvaadvacátém únoru: „Bylo mi 20 let a celou událost jsem
prožíval dosti emotivně. Toho dne popoledni jsem slyšel hluk letadel, ba i střelbu z oblaků, a pak jsem najednou
spatřil hořící letadlo, které po chvíli za pořádné detonace a kouřového efektu dopadlo pod městečko. A taky
padáky! Ty mne „vzaly“! Šel jsem po nich . V alejích, někde tak na Farském kopci, jsem narazil na lidské stopy
v hlubokém sněhu.. Na žádného letce jsem, žel, nenarazil, ale pod velkou kaplí v Brabcích našel jsem ve sněhu
zahrabanou, krom jiných drobností, i tuto kartu.“ Podal nám ji s tím, že nám ji věnuje. „Pak jsem se vydal i na
místo dopadu letadla a jeho trosky jsem vyfotografoval. Tady je ta fotka.“ Prohlédli jsme si ji a společně
s úžasem seznali, že je to ta samá, nám všem dobře známá, uveřejněná i ve vydané knize „Operace Argument“.
A tak jsme poznali i autora tohoto fota, který zůstával až do této chvíle pro nás v anonymitě. Jak se dostala fotka
„navenek“, těžko vysvětlit. Dle pana Svobody ji on tehdy asi ještě někomu věnoval. Poté jsme pana Svobodu
seznámili se všemi vydanými materiály o této letecké události, abychom konstatovali, že causa o bombardéru
„Black Magic“ přestala již býti záhadou, že je zcela objasněna a uzavřena. Identifikovali jsme letce, jemuž jím
nalezená karta patřila. Jejím držitelem nebyl nikdo jiný, než velitel posádky na „Black Magic“, 1.pilot, poručík
Donald E.Malas. Pro zasvěcené to bylo jednoduché, neboť jeho jméno je na kartě uvedeno. Dále jsme pana
Svobodu informovali o dalších Malasových osudech i osudech jeho posádky a i o tom, že útrapy v zajateckých
táborech všech 10 letců přežilo, že se po válce živi a zdrávi navrátili do USA a že velitel Malas, ostatně jakož i
většina z posádky, již, žel, nežije. Před několika lety v Americe zemřel. Konstatovali jsme, že jeho nález potvrdil
předpoklad, že velitel, 1.pilot, poručík D.E.Malas svoji krátkou lhenickou „anabázi“ uzavřel ve Vadkově, kam byl
někde od Zahorků přiveden čeledínem A.Fialou, který právě v ten čas směřoval na „masopust“ do Mičovic, a kde
na vadkovské návsi, v domku u Hujzlů, byl ještě spolu se dvěma spolubojovníky (J.C.Hartem a V.C.Dabkem –
dopadli těsně u Vadkova) gestapem zatčen.
S panem Svobodou jsme se rozloučili s poděkováním za vzpomínkový rozhovor, za věnovanou
Malasovu spotřební kartu a i za to, že na Lhenice nezapomíná. Od jeho návštěvy uplynulo již 17 let… O panu
Svobodovi není žádných zpráv. Pokud žije, dožíval by se v letošním roce 2021 devadesáti šesti let.
A jak bylo naloženo s kartou velitele Malase darovanou panem Svobodou?
Byla poskytnuta k ofocení do vydané knihy „Operace Argument“ (pojednávající o sestřelených amerických
letadlech za 2.světové války v jihozápadních Čechách a o osudech jejich posádek) a poté na stálou expozici
výstavy leteckých bitev za 2.světové války v jihozápadních Čechách v Kovářové.

Foto vlevo nahoře: trosky Němci sestřeleného
Liberátoru „Black Magic“ po dopadu pod
Lhenicemi „Na Blažnici“ – snímek pořídil pan
Jan Svoboda 22.2.1944.
Foto vpravo nahoře: spotřební karta velitele na
„Black Magic“, prvního pilota Donalda
E.Malase – nalezená panem Svobodou –
opravňovala k výdeji hygienických potřeb,
cigaret,
žvýkaček,
žiletek,
doplňkových
trvanlivých potravin, džusů, toaletního papíru
atd.
Foto vlevo : posádka Malasova Liberátoru B24-D-662 A „Black Magic“ – velitel, první pilot
D.E.Malas stojící čtvrtý zleva
JB, JM
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SPORT NA LHENICKU
Co nového ve lhenickém SK
Fotbalové jaro by nově mělo začít až 27.března
Připravená „termínovka“ JčKFS už neplatí !

Lhenický tým pod vedením trenéra Ivo Čecha a vedoucího družstva Pavla Bošky měl rozehrát sedm
podzimních dohrávek I.B třídy sk.A již 20.února (20.2. s K.Újezdem, 27.2. s Chvalšinami, 6.3. s Frymburkem,
20.3. se Sedlecem, 27.3. se Zlatou Korunou a až 5.4. s Dřítní), a to hned v návaznosti za vstupu do jarní části
soutěže (za 13 mistrovských zápasů) utkáním 3.4. doma s Dolním Dvořištěm. Tato připravená termínová listina
však již neplatí. Zdůvodnění uvedeno níže.
Fotbalové jaro v kraji nově od 27.3.
(podle „Deníku“ z 30.1.2021)
Vzhledem ke stále trvajícím omezením v souvislosti s pandemií „covid-19“ a s ohledem na prognózu vývoje
epidemických opatření (zatím nadále i bez možnosti přípravy s tréninky), sekretariát JčKFS oficiálně oznámil, že
vydaná termínová listina krajských fotbalových soutěží i podzimních dohrávek pozbývá platnosti. Vydal novou
„termínovku“ s tím, že by dohrávání zbývajících kol podzimní části soutěží začalo 27.března. Změny termínů
podzimních dohrávek So-Ne si opět mohou oddíly provést samy, po otevření systému od 7.února do 7.března
(změny termínů místo stanovený úřední termín jen po dohodě oddílů). „Rozlosování na jarní části soutěží bude
zveřejněno cirka deset dnů před dokončením dohrávek podzimu“, potvrdil sekretář JčKFS Vladimír Eibl.

Nahlédnutí do nedávné historie lhenického SK
tentokrát
O záslužné práci s mládeží
V minulém vydání ML bylo v uveřejněném článku o druhém suverénním postupu do I.A třídy uvedeno,
že k tomuto úspěchu přispěla i dobrá práce s mládeží v předcházejících létech za existence uceleného
výchovného systému mladých fotbalistů – od přípravky, přes žáky až po dorost, i když v některých obdobích se
jej takto uceleně přeci jen nedařilo udržet. O tomto zmiňovaném postupu bylo též uvedeno, že právě pro dobrou
práci s mládeží mohl být tehdejší dvaadvacetičlenný hráčský kádr úspěšného týmu utvořen z vlastních
odchovanců (až na P.Ludačku a V.Wimberského a také J.Motze, který nedopatřením byl v minulém článku
zařazen mezi odchovance, kteří však všichni tři působili v týmu dlouhodobě, byli již u prvního suverénního
postupu do I.A v roce 1993).
Všichni, již se naší fotbalové mládeži v klubu věnovali a věnují, bývají často opomíjeni. A tak alespoň
touto cestou jim patří poděkování.
Jmenujme ty, již dle klubových záznamů (od konce šedesátých let minulého 20.století) po kratší či delší
dobu u našich mládežnických družstev působili, ať již jako trenéři či vedoucí družstev (u přípravky, žáků, nebo
dorostu).
Jejich jména dle abc pořadí:
J.Barták, J.Beran, P.Borovka, J.Bukovský, Mgr.J.Bumba, Vl.Čech, P.Dušek, J.Exner, V.Hůrský st., V.Hůrský
ml., O.Jakl, J.Jaroš, K.Jaroš, M.Jaroš, M.Kvěch, P.Ludačka, Jos.Lukač, Jos.Machart, V.Majer, V.Marek, J.Motz,
Ing.K.Muška, Mgr.J.Novotný, J.Pavlík st., J.Pícha, P.P.Pitel, F.Pospíchal, J.Prenner st., P.Prenner st., J.Stehlík,
M.Šístek, M.Špán, P.Trnka (roč.52), P.Trnka (roč.65), P.Trnka (roč.81), J.Veselý – případná omluva těm, kteří
v klubových záznamech uváděni nejsou, což jest možné.

V této souvislosti níže uveden historicky největší úspěch našich mládežnických družstev.
Dorostenecký tým vítězem I.A třídy skupiny A
v soutěžním ročníku 2005/06
- Lhenický zpravodaj o tomto úspěchu, mimo jiné, napsal (v roč.2006, v červencovém čísle 7) –
Spokojenost může být s našimi dorostenci. Ti pod vedením trenérů Pavla Borovky st. a Petra Trnky
(Meruňky), vedoucího družstva Marka Jaroše dosáhli za nováčkovského tažení I.A třídou mety
nejvyšší. Již dvě kola před jejím koncem (4.6.) se stali jejím vítězem. A tak v tento den – 4.června
roku 2006 – mohli napadat ke koupeli do kašny na lhenickém náměstí, jak káže tradice našim
šampiónům ! Škoda jen, že nemohou jako vítězové I.A třídy sk.A okusit vyšší, ještě kvalitnější soutěž
– krajský přebor, neboť striktní jeho regule – vyslat v něj dva týmy – mladší a starší dorost – nejsou
pro k tomu potřebný počet hráčů schopni naplnit. Škoda. S tímto problémem se ale potýkají i jiné
malé venkovské kluby , nejenom ten náš, lhenický. I přesto je tento úspěch dorosteneckého týmu
především nadějí pro budoucnost lhenického fotbalu.
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Dorostenecký tým SK Lhenice – vítěz I.A třídy skupiny A – soutěžní ročník 2005/06
Zleva stojící : P.Pořádek, S.Bečvář, T.Kimmel, Jar.Exner, R.Bálek, J.Schön, T.Tůma, J.Vágner
V podřepu zleva: P.Hrubiško, I.Savčenko, P.Borovka, P.Linhart, Jan Exner, J.Pokorný, M.Šnajdr

JB, JM

INZERCE
● Oblečení pro celou rodinu za super ceny – originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od
Staňka, krycí plachty a drogerie za super ceny – naproti prodejně Coop (tzv.u Kloboučníků) Lhenice.
TERMÍNY PRODEJE KUŘIC V ROCE 2021
FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
LHENICE – 13,00 hod. - u MěÚ
DNE: 17.3./14.4./12.5./9.6./7.7./4.8./1.9./29.9./27.10./24.11.
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé,
v nabídce též kohouti
stáří 20 týdnů
cena 195,- Kč/ks
tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz
● PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE - Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA
Netolice, tel: 722 339 339 - www.pujcovna-netolice.cz - Cyklo & Outdoor Sport Netolice
- Obecní ul. 73 – Netolice.
Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování.
Prodej, půjčování a servis jízdních kol. Tel. 775 449 723

„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba – členové
M.Jarošová, I.Mušková. Fota – není-li uvedeno jinak – J.Bumba, M.Jarošová, J.Klein, 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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