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MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIX, číslo 6, cena 9,- Kč

ČERVEN 2021

Při příznivě se vyvíjející pandemii „covidu-19“ se život i na Lhenicku postupně navrací k „normálu“ – jak patrno
z fotokoláže - vlevo ze Dne dětí na naší škole (4.6.), vpravo ze cvičení v Elite gym, z nácviku hasičského
družstva, z malování výtvarného kroužku v přírodě, z her na hřišti v sídlišti…

Červenavý červen
V ČERVNU MODRÉ ZVONKY ZVONÍ,
ČERVENOU SE ČERVEN PYŠNÍ,
KVĚTY BEZU Z DÁLI VONÍ.
JE TO BARVA TŘEŠNÍ, VIŠNÍ,
ČERVENÁ SE V SADĚ RŮŽE,
AŽ Z TÉ KRÁSY BOLÍ ZRAK.
V ŽITNÉM POLI VLČÍ MÁK.
ČERVEŇ MALIN – KDO JI ZKUSÍ –
ROZMAŽE SE KOLEM PUSY.
A CO BÍLÉ KALINY?
TAK V TOM JE ČERVEN BEZ VINY!

Krásně rozkvetlá kalina v jedné z našich zahrad

Z červnových pranostik
Pranostiky pro celý měsíc
- je-li červen deštivý, krásný červenec nás navštíví
- v červnu mokro a chladno způsobí neúrodu snadno
- často-li v červnu hřímá, kalné léto potom bývá
- je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný
Pranostiky pro jednotlivé dny
8.6. – Medardova kápě – čtyřicet dní kape
24.6. – na svatého Jana otvírá se létu brána
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
skoro by se dalo říci, že v současné době prožíváme „déja vu“, protože před rokem jsme byli
v téměř stejné situaci. Blíží se prázdniny a čas dovolených a stejně jako vloni se uvolňují
i mimořádná protiepidemiologická opatření. Opět můžeme navštěvovat restaurace, můžeme
chodit na různé kulturní a sportovní akce, ubytovávat se, využívat další různé služby
(kadeřnictví, masáže, wellness …), ale tady je oproti loňsku rozdíl. Musíme prokázat, že
jsme očkovaní nebo jsme prodělali onemocnění COVID a nebo máme právě provedený
antigenní test, lépe PCR test. Chci být optimistou a věřit, že se nebude opakovat situace z
loňského podzimu. Věřím, že proočkovanost populace a počet osob s protilátkami po
prodělání COVIDU budou dostatečné k vytvoření společné imunity proti koronaviru, který nás již dost potrápil.
Jak jsem již uvedla, začínají dovolené, kdo je očkovaný může i vycestovat za hranice, ti neočkovaní to budou
mít asi trochu těžší, ale s PCR testem to jistě také půjde.
Mnoho z nás však bude trávit
dovolenou v Čechách, a tak se
zaplňují volné kapacity hotelů,
penzionů i chat a chalup. Všimla
jsem si, že také u nás jsou
nabízeny
chaty,
chalupy
a
penziony k ubytování na různých
portálech na internetu. Také jsem
si všimla, že v podmínkách
ubytování není u cen zmíněn
poplatek z ubytování. Přitom již v
loňském
roce
Zastupitelstvo
městyse Lhenice přijalo Obecně
závaznou vyhlášku 1/2020, o
místních
poplatcích,
která
zahrnovala i zmíněný poplatek z
ubytování. Na základě novely
zákona o místních poplatcích
koncem roku 2020 byla vydána
nová OZV městyse Lhenice č.

1/2021, o místním poplatku z
ubytování. Vyhláška je vždy
zveřejněna na úřední desce a také
platné OZV jsou na webových
stránkách městyse Lhenice. Vím,
že po většinu roku bylo ubytování
víceméně
zakázané
(vyjma
ubytování na pracovní cestě).
Nicméně je zde platná vyhláška a
je
potřeba
ji
dodržovat.
Ubytovatelé
mají
ohlašovací
povinnost a také povinnost vybírat
a odvádět místní poplatek z
ubytování správci poplatku, kterým
je Úřad městyse Lhenice (p.
Křížková na podatelně úřadu).
Poplatek
je
ve
výši
20Kč/osoba/den. Chtěla bych jen
všechny ubytovatele upozornit, že
tento poplatek stejně jako ostatní

místní poplatky jsou vybírány dle
daňového
řádu
a
správce
poplatku, tj. Úřad městyse Lhenice
také musí dle tohoto řádu
postupovat, případně poplatek
vymáhat. Chci tedy touto cestou
upozornit všechny ubytovatele,
aby dle přijaté OZV městyse
Lhenice č. 1/2021, o místním
poplatku z ubytování, splnili
ohlašovací
a
poplatkovou
povinnost co nejdříve. Navíc se
jedná o poplatek, který všichni
známe. Kamkoliv přijedeme u nás
nebo v zahraničí, tak je vždy
ubytovatelem doúčtován. Poplatek
bývá pod různými názvy (poplatek
z ubytování, městský poplatek,
městská/obecní daň,…) a jeho
výše se pohybuje okolo 1-2 €.

Vážení spoluobčané, užijte si své dovolené ať již doma nebo v zahraničí, hlavně buďte na sebe opatrní a
doufejme, že podzim bude lepší, než ten loňský. Dětem pak přeji krásné slunečné prázdniny.
Ing.Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 28

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 27.05.2021
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. K. Bican, P. Boška, F. Bláha DiS., Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota,
Ing. M. Kabátová, Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Zapisovatelka: O. Ambrožová
Přijatá usnesení:
Ad 1) Usnesení č. 329/28/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
10 PRO
Do jednání se dostavil Ing. Milan Hölcl,
Ad 3) Usnesení č. 330/28/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za
1. čtvrtletí 2021.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 331/28/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
11 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 332/28/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem pozemku parc.č. 136/72 o výměře
17 m2, k.ú. Lhenice manželům J. a M. D., Lhenice za minimální nabídkovou cenu 50,--Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 333/28/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje směnu pozemku parc.č. 189/6 o výměře 373
m2, k.ú. Lhenice ve vlastnictví Městyse Lhenice za pozemky parc.č. 181/5 o výměře 198 m2 a parc.č. 182/6 o výměře 220
m2, k.ú. Lhenice ve vlastnictví p. J. K., Lhenice. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání.
11 PRO
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Ad 5c) Usnesení č. 334/28/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 1470 o výměře
cca 35 m2, k.ú. Lhenice.
11 PRO
Ad 5d) Usnesení č. 335/28/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemku parc.č.
217/13 o výměře 1.972 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 2.200,--Kč/ha/rok na dobu určitou do vyřešení
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhenice.
11 PRO
Ad 5f) Usnesení č. 336/28/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 669/36 o výměře
cca 200 m2, k.ú. Vadkov specifikované v žádosti manž. J. a H. M., Vadkov.
10 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE (Trnka)
Ad 6a) Usnesení č. 337/28/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na VZMR na akci „Oprava MK Třebanice–Žitná a Hoříkovice–Ratiborova Lhota“,
kdy se na 1. místě umístila firma Strabag a.s., PJ Prachatice s nejnižší nabídkovou cenou 1.809.885,72 Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou Strabag a.s., PJ Prachatice
11 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 338/28/2021:
a) bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek na VZ na akci „Výměna zdroje tepla v ZŠ Lhenice“ s tím, že dle
dosavadního hodnocení nabídek se na 1. místě umístila firma TO SYSTEM s.r.o., Příbram s nejnižší nabídkovou cenou
2.362.796,--Kč bez DPH
b) pověřuje starostku po ukončení administrace veřejné zakázky podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou.
11 PRO
Ad 7) Usnesení č. 339/28/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí informaci společnosti EG.D, a.s. týkající se
stanovení jednoznačných pravidel pro oceňování věcných břemen a parametrů přiměřenosti poskytování náhrad za věcná
břemena.
11 PRO
Ad 8) Usnesení č. 340/28/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí zprávu z 9. jednání kontrolního výboru ze dne 24.05.2021
b) schvaluje plán práce kontrolního výboru na r. 2021 dle předloženého zápisu z jednání.
11 PRO

INFORMACE OBČANŮM
Stručně o pandemických opatřeních, která platí od 8.června 2021
Děti ve školách bez roušek
Od úterý nemusí při výuce nosit roušky žáci ani učitelé s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého kraje.
Děti předškolního věku úplně bez roušek
Obecná výjimka z povinnosti nosit roušku dosud platila jen pro děti do dvou let.
Bez roušek i v zaměstnání
Stejně tak není povinné nosit roušku v zaměstnání, pokud lidé mají své místo v kanceláři a pokud je člověk na
jednom pracovním místě a jsou tam pouze spolupracovníci. Změna se ovšem netýká společných prostor, jako
jsou šatny či jídelny, a opět neplatí v epidemicky horším Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji.
Sjednocení testování
K prokázání bezinfekčnosti od úterý všude platí všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo
čestné prohlášení. Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je potvrzení o prodělání nemoci v posledních
šesti měsících nebo uplynutí nejméně 22 dní od podání první dávky vakcíny. Kromě potvrzení, které dostanou
lidé na očkovacím či testovacím místě, si mohou certifikát stáhnout také z webu Očkovací portál občana.
Kapacita na kulturních akcích
Od úterý 8. června se může zvýšit počet diváků na kulturních akcích na 1000 uvnitř a 2000 venku. Při zvýšení
maximálního možného počtu návštěvníků od 8. června zatím stále platí, že je možné naplnit jen polovinu
hlediště venku i uvnitř. Od 14. června pak bude kapacita venku už bez omezení, pro vnitřní sály stále budou
moci pořadatelé využít jen polovinu kapacity.
Uvnitř budou moci i nadále být jen usazení diváci, venku bude možné od 14. června prodávat i lístky na stání
s tím, že na každého diváka musí vyjít čtyři metry čtvereční.
Stále bude pro návštěvníky platit nutnost mít zakryté dýchací cesty a prokázat se buď certifikátem o očkování,
negativním testem, či dokladem o prodělání nemoci covid-19.
Občerstvení na kulturních akcích
Na kulturních akcích je možné konzumovat občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou s výjimkou
konzumace v hledišti.
Cestování do Česka
Od 21. června budou moci do Česka bez omezení lidé z celé Evropské unie a Srbska, pokud splní pravidla pro
očkování, testování či prodělání nemoci.
Podobný režim aktuálně platí pro občany Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska či
Chorvatska. Do Česka mohou přijet bez omezení, pokud jsou alespoň 22 dní po podání první dávky vakcíny
proti covidu-19, což bude platit nyní pro celou EU a Srbsko. Lidé musí být schopni očkování doložit národním
certifikátem. Od 1. července budou uznávány pouze certifikáty Evropské unie, takzvané covid pasy.
Bazény, wellness a sauny
Bazény, wellness centra či sauny mohou od úterý naplnit kapacitu na 50 procent. V provozech návštěvníci
nemusí nosit roušky, prokazovat se není nutné výhradně profesionálně provedeným testem na koronavirus, ale
například i potvrzením o jeho podstoupení ze zaměstnání.
Kratší interval u druhé dávky Moderny
Druhou dávku vakcíny Moderna je možné podat 25 až 35 dní po první dávce, dosud to bylo 38 až 42 dní.
U očkovací látky Pfizer/BioNTech, kterou dostaly více než tři čtvrtiny očkovaných, zatím změna není.
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Ministerstvo zdravotnictví snižuje maximální cenu testů na covid-19 pro samoplátce.
Ministerstvo zdravotnictví s účinností od úterý 8. června vydává nový cenový předpis, který stanovuje maximální
cenu PCR a antigenních testů pro samoplátce. Lidé tak nově za PCR test zaplatí nejvýš 814 Kč a za antigenní
test maximálně 201 Kč. Doposud byla cena PCR 1 310 Kč a antigenního testu 351 Kč.
V současné době má každý občan hrazené dva PCR testy měsíčně a jeden antigenní test týdně.

Jak to teď bude s očkováním v našem kraji?
Na tuto otázku odpovidá hejtman Jč kraje
MUDr.Martin Kuba 2.6.2021

Foto: MUDr.Martin Kuba, hejtman Jč kraje

„Milí Jihočeši, tak tady zase pravidelný přehled, jak očkujeme v tomto týdnu.
Máme k dispozici vakcíny od Pfizer 38 040 dávek. Očkovací látkou Moderna a AstraZeneca už v
jihočeských OČKÁCH první dávky neočkujeme. Tyto vakcíny už dlouhodobě necháváme k
dispozici praktickým lékařům. Obě očkovací látky však stále potřebujeme na druhé dávky. Celkem
v tomto týdnu na první i druhé dávky vyočkujeme 40 070 dávek vakcín.
Na ty druhé potřebujeme celkem 13 046 vakcín. 11 016 Pfizeru , 1 680 Moderny a 350
AstraZenecy.
Takže tento týden zvládneme v našich OČKÁCH nově prvními dávkami naočkovat 27 024
Jihočechů.
Praktičtí lékaři už si objednávají vakcíny sami mimo kraj, takže kolik jich dostanou už neumím říct.
V našich OČKÁCH před závorou na PIN čeká cca 4 300 Jihočechů a na konci týdne se bude moct začít hlásit poslední
skupina nad 16 let. V té je cca 90 tis Jihočechů. Podle dodávek na další týdny musíme počítat s tím, že počet vakcín na
první dávky bude nižší, protože tam vychází opravdu hodně těch druhých. Tak se nikdo nelekejte, že třeba na PIN budete
čekat týden. Náš kraj stále patří na špičku v ČR mezi pár krajů, které mají nejvíce naočkováno a nejmíň čekajících „před
závorou“. Teď se ukazuje síla OČEK, která fungují super. Potřebujeme teď co největší dodávky vakcín a už vidíme na
konec.
Mimochodem musím říct, že nemocnice jsou už téměř bez pacientů a je přesně vidět jak očkování funguje. Je to super a
věřím, že teď už se opravdu vrátíme k normálnímu životu! A znovu díky všem jihočeským zdravotníkům a dobrovolníkům,
kteří se na tom podílejí!“

Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku textilu a ostatních věcí do domácnosti, která
se uskuteční od 7. června do 19. června ve Sběrném dvoře ve Lhenicích v pracovní době tj. pondělí,
čtvrtek a sobota od 13,00 hod. do 17,00 hod. Přinést můžete např. letní a zimní oblečení, látky, domácí potřeby,
menší elektrospotřebiče, obuv a hračky – vše nepoškozené. Knihy v současné době nejsou přijímány. Věci
zabalte do igelitových pytlů, nádobí do krabic, aby se nepoškodily transportem. Bližší informace naleznete
na vývěskách nebo na webu městyse Lhenice.
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Od 24.května je základní škola opět v plném provozu (i školní družina), za již jen prezenčního vzdělávání žáků prvního a
druhého stupně (bez rotací), při testování všech antigenními testy 1x týdně. Od 10.května je také v plném provozu i
mateřská škola, a to již pro děti všech tříd bez testování (více v kapitole „Ředitelství ZŠ a MŠ informuje“ níže.)

Mateřská škola
Zprávičky z naší mateřinky
Motýlci se v květnu slétli na kytičkách. Naučili se básničku o paní lišce Pampelišce. Z květin
přeletěli na stromy, ze zahrádek do lesa. V lese jsme poznali spoustu kamarádů - veverku, srnečka a
jezevce, kteří nás provázeli všemi činnostmi. Děti se také naučily taneček a písničku se spoustou
lesních zvířátek a uměly najít jejich obrázky na kartičkách. Jen had se jim někam ztratil. Tak si ho
vymodelovaly z modelíny a hadi vypadali jako živí.
Květnem třídu Broučků provázela témata Mravenci, Země, vzduch a voda, která dětem trochu
přiblížila naoko skrytý život kolem nich. Prozkoumané mraveniště v lese si samy zkusily následně postavit a pomáhat si
„jako mravenci“, výbuch sopky na naší louce a jeho následné malování pro ně už nebyl žádným oříškem, ale možná nejvíce
je pohltilo objevování života v našem potoce Melhutka. Křik: „Já mám blechu (blešivce potočního), špešťuli (splešťuli
blátivou) či: „Hele, paní učitelko, chrostík a žába (skokan hnědý)“ se nesl asi po celém údolí a všichni v Mičovicích o naší
přítomnosti určitě věděli. Samozřejmě si děti vodu okusily tzv. i „na vlastí kůži“, a tak se díky nedočkavosti a strkání kolem
břehu potůčku za chvíli ždímaly tepláky a voda s bahnem se vylévaly ze tří holin. To ale dalšímu objevování pranic
nezabránilo…..
Rybičky si v květnu povídaly o knihách a jednu opravdovou si i vytvořily. Prošly tématem Můj domov, moje rodina a
přehouply se do povolání. Tak jsme si povídali o tom, kdo čím chce v budoucnu být. Zajímavým tématem byl Polibek Múzy.
Tento týden děti proplouvaly výtvarným uměním, hudbou a poezií. Vznikly kopie obrovských obrazů starých mistrů, při nichž
děti spolupracovaly ve skupinách. Také hudba starých Mistrů měla velký úspěch. Ať už jen při poslechu nebo i při vyjádření
hudby pohybem.
Žabky také hned na začátku května začaly s tématem povolání, děti se ale také seznámily s životem dětí v jiných
kulturách. Přichystali jsme oslavu Dne matek a v tématu Cestou necestou jsme si povídali o dopravě. Poslední týden v
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květnu jsme si hráli na muzikanty a vyráběli hudební nástroje. Také jsme se seznámili s novými netradičními hudebními
nástroji, na něž může hrát úplně každý.
1.června na Den dětí se sešly děti z celé školky v kině na představení pana kouzelníka Martina Čejky. Nemohli
jsme z něj spustit oči. Kouzlil, zval si pomocníky z řad dětí. Z plyšového zajíce se stal živý, z vajíčka vyletěla holubička,
kterou si všechny děti mohly pochovat a pohladit. A paní učitelka dokonce létala. Děti si svůj den moc užily.
Kolektiv učitelek MŠ

Fota: z dubnových činností v naší MŠ – vlevo na představení kouzelníka v kině, uprostřed „Pojďte do naší pizzerie“,
vpravo „My jsme muzikanti“

Ředitelství ZŠ a MŠ informuje
Zápis do mateřské školy
Vzhledem k mimořádné situaci probíhal i v letošním roce zápis do mateřské
školy bez osobní přítomnosti dětí. Ve dnech od 2. do 16. května 2021 jsme
zaevidovali celkem 24 žádostí o přijetí. V průběhu května přišly dodatečně
ještě dvě žádosti. Do mateřské školy bylo přijato celkem 26 dětí, z toho pět
do MŠ v Mičovicích a 21 do MŠ ve Lhenicích. V příštím školním roce bude
plně využita kapacita heterogenní třídy v Mičovicích (Broučci - 20 dětí), kam
jsou přednostně přijímány děti ze spádového obvodu obce Mičovice. Děti
přijaté do MŠ ve Lhenicích budou rozděleny do tří tříd – věkově homogenní
třída pro nejmladší děti (Motýlci) a dvě heterogenní třídy pro děti od 4 let
(Rybičky a Žabky). Ve všech třídách naší mateřské školy pokračuje
vzdělávání v programu Začít spolu.
Schůzka rodičů pro nově příchozí děti do MŠ
Zveme všechny rodiče nově příchozích dětí na informativní schůzku,
která se uskuteční 15.6.2021 v 16:00 ve Lhenicích /16.6.2021 v 16:30
v Mičovicích

Omezení provozu MŠ v době hlavních prázdnin

Oznamujeme, že ve dnech 19. 7. – 13. 8. 2021 bude provoz mateřské školy zcela přerušen.
V období 1. – 16. 7. a 16. – 31. 8. 2021 bude provoz MŠ omezen na jednu třídu mateřské školy v Mičovicích
z důvodu rekonstrukce podlahových krytin ve třídách MŠ ve Lhenicích.

Základní škola
KVĚTNOVÉ KALENDÁRIUM
Vzhledem k trvajícím epidemiologickým opatřením, k jejichž většímu rozvolnění pro školy
došlo až 24.5., a tak proběhly na naší ZŠ pouze níže uvedené akce.
1. 5. - Krajské kolo biologické olympiády – online formou - účast L. Čechová (8. roč.),
Š.Eybl (6. roč.)
19. 5. - Preventivní program pro třídu IV.B s okresní metodičkou prim. prevence
20. 5. – „Veselé zoubky“ – program pro 1. roč. (organizuje DM drogerie)
24. – 28. 5. – „Dnes jím jako Ekvádorec“ – poznávání rozvojových zemí v rámci výuky zeměpisu v 8. a 9.
ročníku
31. 5. - Třídní schůzka – pro rodiče žáků 9. třídy
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Den dětí na naší škole tentokrát proběhl za již krásného počasí v pátek 4.6. na nádvoří a zahradě školy,
též na hřišti SK (viz fotokoláž na titulní straně tohoto vydání)– blíže v příštím vydání ML.

Fota – vlevo z výukového projektu „Veselé zoubky“ v 1.třídě, vpravo z výukového projektu „Učíme se
geometrická tělesa“ v 1.třídě, vpravo dole vyrobené dárky pro maminky k jejich svátku (9.5.) čtvrťáky

Ředitelství ZŠ a MŠ informuje

Návrat k plnému provozu školy od 24. 5. 2021 – na základě došlé zprávy z MŠMT škola od 24. 5. obnovila plný provoz =
prezenční vzdělávání pro žáky 1. i 2. stupně (bez rotací) a plný provoz ŠD.
Všichni jsou testováni antigenními testy 1x týdně (v pondělí).
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Kaplička sv.Anny září novotou do našeho kraje

Při výšlapu na „Vyhlídku“ pod Stráží či jen na staré hřiště nad naším městečkem je nyní nepřehlédnutelná. Krásně opravená
našimi obyvateli, rodinou z „Chrastovny“, je opět ozdobou tohoto místa na kraji lesa. Za tento bohulibý čin jim patří
poděkování.
Kdo byla svatá Anna ?
S manželem sv.Joachimem nemohla mít děti. Teprve ve vysokém věku vyslyšel Bůh její modlitby a obdařil ji dcerou Marií,
matkou Ježíše Krista. V českých zemích dostalo se jí kultovní obliby a jméno Anna patřívalo k nejběžnějším (i v současnosti
opět získává na oblibě). Svaté Anně byly zasvěceny četné kostely, na její svátek se konaly pouti, též byla patronkou
horníků. (Podle Wikipedie)
Dostala se i do pranostik:
Sv.Anna – svátek 26.června – „svatá Anna - chladna zrána“.
Fota: kaplička sv.Anny v novém
JB, JM

Potravinová sbírka a sbírka oblečení ve Lhenicích

Moc děkujeme za dary všem, kteří přispěli do „Potravinové sbírky a sbírky oblečení“, která probíhala o prvních sobotách v
měsíci dubnu, květnu a červnu (3. 4., 1. 5. a 5. 6.) na faře ve Lhenicích. Díky spolupráci se sestrami Boromejkami z
Prachatic se podařilo zprostředkovat pomoc rodinám, které se ocitly v nouzi. Všechny rodiny byly z našeho regionu a část

6

oblečení byla darována matkám s dětmi v azylovém domě v Prachaticích. Bylo úžasné vidět rozzářené oči dětí, když dostaly
tričko, mikinu nebo nějakou dobrotu navíc. Díky Vám neměla spousta rodin alespoň na pár dní starost o to, co dětem uvaří k
večeři. Každý pytlík těstovin, rýže, konzerva masa nebo vlastnoručně vyrobený kompot, každé balení plen nebo zubní pasta
měly svoji platnost a svůj smysl. Každým darem jste udělali ohromnou radost ostatním lidem a za to Vám patří VELKÉ DÍKY.
Markéta Grillová a Pavlína Žofková (viz fota níže)

JB, JM

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Slavnosti připomněly 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého
– 31.5. 1721
- sdělovací prostředky o nich informovaly následovně (z nich vybráno) -

Praha - sobota 15.5.2021
po mši svaté ve svatovítské katedrále, jež byla celebrována arcibiskupem Dominikem Dukou,
vydalo se procesí směrem na Karlův most do místa svržení těla Jana Nepomuckého do Vltavy. Poté
vzpomínková slavnost pokračovala večerním koncertem na hladině Vltavy. Zároveň se v tento den k
uctění jeho památky rozezněly zvony v 300 kostelích po celém světě.
Fota: vlevo kostel sv..Jana Nepomuckého v Nepomuku, vpravo – jeho socha
na Karlově mostě v Praze
Nepomuk - sobota 15.5. a neděle 16.5.2021
- oslavy ve městě, kde se Jan Nepomucký narodil, připravovaly radnice,
farnost, „Matice sv. Jana Nepomuckého“ a další místní spolky. V sobotu 16.5.
slavnosti pokračovaly oslavnou mší svatou v místním kostele sv. Jana
Nepomuckého, kterou sloužil arcibiskup Dominik Duka spolu s českými a
moravskými biskupy. Poté v Nepomuku následoval další připravený program.
O svatém Janu Nepomuckém
- narodil se mezi léty 1340 až 1350 v Pomuku (dnešním Nepomuku), od roku 1389 působil v
Praze jako generální vikář pražského arcibiskupa, později uctíván jako svatý mučedník katolické
církve a jeden z českých zemských patronů – blahořečen 31.5. LP 1721 a poté 19.3. 1729
svatořečen – v katolické církvi se svátkem 16. května
Mučednická smrt sv. Jana Nepomuckého
- spor krále Václava IV. s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna vedl až k umučení jeho generálního vikáře Jana
Nepomuckého s následným svržením těla Janova do Vltavy 20.3.1393. Po jeho nalezení na pravém břehu vltavském
pohřben 17.4. 1393 v pražské katedrále Víta, Václava a Vojtěcha. Legenda o jeho životě a zejména smrti vedla k utváření
jeho kultu. Tak tomu bylo i u nás, na Lhenicku.
(Podle Wikipedie)
Lhenicko a svatý Jan Nepomucký
Z písně z „Janské slavnosti“ za starých časů:
„SVATÝ JANE Z NEPOMUKU, K OCHRANĚ DRŽ NAD NÁMI RUKU. NECHŤ K NAŠIM SADŮM
TVÁ VLÍDNÁ TVÁŘ SE STÁČÍ A NA PRŮVOD S VÍROU NAŠÍ V TEBE HLEDĚTI RÁČÍ…“
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Kdy počal být i u nás uctíván a oslavován? Snad po prohlášení papežem Benediktem XIII. LP 1729 za svatého. K jeho poctě
bylo vytvořeno mnoho obrázků a soch, které zdobí různá místa naší země. Ve Lhenicích byla roku 1732 pořízena jeho
socha a umístěna do vhodné lokality nad městečko, posléze obestavěna kaplí s procesími k ní. Když se roku 1782 přestalo
pohřbívat kolem kostela sv. Jakuba na náměstí, bylo k tomuto účelu vybráno právě toto místo, a to do roku 1844, kdy pro
obtížnou dostupnost v zimními období seznáno jako nevhodné. Hřbitov proto přemístěn na jižní okraj městečka za boží
muka u památné lípy, avšak pouze jen na 11 let, neboť z důvodu zde přílišné vlhkosti půdy byl roku 1855 navrácen ke kapli
sv. Jana Nepomuckého po dosaváde časy. Od kdy je počátek konání „Jánské slavnosti“ s průvodem datován, není známo.
Třeba z dochovaných písemných pamětí pana Václava Majera (z čp. 74) možno vyzvědět, že po jeho návratu ze světové
války se v květnu roku 1919 již konala, a to za obdobného průběhu jako tomu jest v současnosti. Také ne náhodou dostala
ulice směrující ke kapli sv. Jana z Nepomuku pojmenování „Svatojánská“ (na „Vejrov“).
Lhenická májová „Jánská slavnost“ – po lhenicku „na Jána“
Má již od nepaměti (za konání vždy o neděli kolem svátku sv. Jana Nepomuckého 16.5.) tradiční ustálený průběh – na jejím
počátku za vynášení historických hasičských praporů z požární zbrojnice za tónů české hymny při nástupu hasičů ze sborů
lhenického hasičského okrsku, následujícího jejich pochodu s hudbou na náměstí k položení věnce k pomníku padlých v
první světové válce (dříve i za střelby), dále pak již průvodem městečkem s panem farářem a i našimi lidmi na hřbitov ke
kapli sv. Jana Nepomuckého k celebrované pobožnosti za zpěvu svatojánských písní. Rázným pochodem hasičů s hudbou
zpět do městečka k jejich společnému posezení v některé z hospod slavnost končívá, jak rovněž káže tradice… Tak jest
tomu u nás „na Jána“ od starodávna.

Ilustrační fota z tradiční májové „Jánské slavnosti“, která je díky místnímu sboru dobrovolných hasičů i těch ostatních ze
Lhenicka a naší farnosti zachovávána. Jen v nynější „koronavirové době“ se žel pro covidová opatření již druhým rokem
(2020-2021) nekonala. Jakmile se život opět navrátí do „normálu“, zajisté na tradici jejího konání bude opět navázáno.
(volně čerpáno z publikace „Lhenice – zahrada jižních Čech“ – V. Starý a kolektiv i z dalších zdrojů)

Z REDAKČNÍ POŠTY

JB, JM

Vážení lheničtí přátelé,
v minulých dnech jsme dokončili sčítání finančních darů ze všech
kasiček Tříkrálové sbírky, které letos kvůli nepříznivé epidemické situaci
musely nahradit tradiční koledníky a které byly rozmístěny napříč naší
republikou, na úřadech, v obchodech nebo v různých charitních pobočkách,
a tímto bychom se s Vámi chtěli podělit o výsledek.
Ptáte se, proč až nyní? Ačkoli nese sbírka jméno podle svátku Tří králů, její účet zůstává
stále otevřený a možnost do ní přispět trvá po celý rok. Letošní 21. ročník Tříkrálové sbírky
byl oficiálně uzavřen k 30. dubnu, následovalo rozpečetění kasiček, sčítání, kontrola všech
kanálů, kterými dárci mohli letos přispět, a čekání na výsledek se zatajeným dechem...
Ani tento rok jste Vy, naši dárci, nezklamali a Tříkrálovou sbírku jste podpořili téměř 81,5 milionem korun! A to
ve chvíli, kdy se celá sbírka musela přizpůsobit mimořádné situaci a přesunout z velké části do online prostoru. Štědrost a
důvěra všech našich přispěvatelů, kteří se sami často museli potýkat s mnoha životními změnami a obtížemi, nám vyrazila
dech!
Vybrané finanční prostředky pomohou prostřednictvím sítě diecézních a místních Charit těm nejzranitelnějším –
seniorům, rodičům samoživitelům, lidem bez domova a mnoha dalším.
Sbírka umožnila například otevřít na Olomoucku novou zdravotní službu – nízkoprahovou ambulanci psychiatra pro
lidi v nouzi a bez domova. Darované peníze ze sbírky pomohly dofinancovat Domácí hospic Porta Vitae v Tišnově, kde též
umožnily provoz bezplatného sociálněprávního poradenství lidem, kteří řeší obtížnou životní situaci a nedokážou ji zvládnout
vlastními silami. V Rumburku jsme podpořili provoz Občanské poradny, která pomáhá lidem v nouzi třeba při hledání cesty z
dluhové pasti. Mamince tří dcer, která se kvůli klíšťové meningoencefalitidě ocitla na pokraji smrti a musela se znovu učit
jíst, psát, chodit i mluvit, jsme financemi ze sbírky pomohli překlenout toto nesmírně složité období. A tak bych mohla
pokračovat…
Vážení přátelé, i díky daru některých z Vás a díky tomu, že Vám nejsou lhostejné osudy ostatních, je možné
pomoci mnoha lidem, kteří si sami pomoci nemohou nebo neumějí.
Děkuji Vám proto i za ně a přeji Vám vše dobré!
S úctou - Gabriela Víšová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, Charita Česká republika
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PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěl za celou TJ Sokol Lhenice poděkovat za perfektně odvedenou práci panu Františku
Kasalovi, který opravil parketovou podlahu v celé sokolovně. Díky jeho pečlivosti je výsledek opravdu skvělý a
věřím, že to ocení nejen sportovci, ale i účastníci kulturních akcí pořádaných v sokolovně.
Václav Hůrský - starosta TJ Sokol Lhenice

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Za příznivě se vyvíjející pandemické situace a s ní i přicházejícímu většímu rozvolňování
protiepidemiologických opatření obnovují svoji činnost.

Lheničtí plameňáci zaútočili na Plamen!
Rok se s rokem sešel a naše družstvo mladých hasičů se mohlo opět setkat na tréninku - poprvé 11.května. Mladí
hasiči se setkávají každé úterý, převážně na starém hřišti.
V letošním roce jsme na přípravu na závody nedostali příliš času. Okresní sdružení hasičů Prachatice rozhodlo
pořádat jarní kolo hry Plamen již 22. května ve Svaté Máří u Vimperka. Pro naše závodníky, kteří se této soutěže v
předchozích letech neúčastnili, byl tedy start novinkou. Hra plamen je celoroční hasičská soutěž s mnohaletou tradicí, která
zahrnuje mnoho dovedností i disciplín. Na soutěž trénovala obě družstva - starší (u nás 4.– 7. třída) i mladší (2. - 3.třída).
Bohužel se část družstva starších ocitla před závody v karanténě, a tak se závodů mohlo zúčastnit jen družstvo mladších
hasičů.
V jarním kole hry Plamen se závodilo ve dvou disciplínách. První disciplína 4x 60m je složena ze čtyř drah, přičemž
v každé dráze má závodník svůj úkol (přeběhnout kladinu, přeskočit překážku 70cm vysokou, přenést pěnový hasicí přístroj
a zapojit hadice k rozdělovači a proběhnout cílem.) V této disciplíně jde především o společnou práci týmu a rychlost
provedení disciplíny. Disciplína 4x60 přinesla našim závodníkům krásné sedmé místo z jedenácti týmů.
V druhé disciplíně - „štafetě dvojic“ - si závodníci vyzkoušeli spolupráci při rozhazování a motání hadic. Tuto
disciplínu musí mít závodník opravdu natrénovanou, dá se i říct, vrytou pod kůži. Vzhledem k tomu, že naše podmínky pro
trénink nejsou ideální, musíme se o to více zaměřit právě na trénink. My se ovšem nevzdáváme a těšíme se na další
tréninky a závody.
V létě nás čeká Prachatická liga, kde budeme bojovat v požárním útoku. Držte našim dětem palce!
„Ohni zmar a požárnímu sportu zdar“ přeje kolektiv mladých hasičů Lhenice.
Vedoucí lhenických Plameňáků

Foto ze soutěže „Plamen 2021“

SDH Vadkov informuje
Po dlouhé zimě naše staro-nové složené mužstvo kluků i s místní
mladou, velice tolerantní slečnou, která to s námi nemá vůbec lehké,
se náš tým rozhodl pro nadcházející okresní kolo PS I i nadcházející
okresní kolo, které každoročně pořádá Tatran v Prachaticích. Ale z
důvodu situace kolem coronaviru se soutěž uspořádá v sobotu 5.6.2021
na fotbalovém hřišti v Nebahovech společně s kategorií PS II.
Foto - sportovní tým SDH VADKOV.
Bohužel, podle prozatimních informací bude tato soutěž bez diváků.
Což náš tým velice mrzí, protože vaše okolní podpora by nám pomohla
pro lepší výsledek. Je pro nás pocta reprezentovat jako družstvo
lhenický hasičský okrsek.
Naše družstvo i sbor doznaly v průběhu přelomu roku velkých změn.
Koupě sportovního vybavení v hodnotě 15 000 KČ, nový příjezdový
asfaltový povrch u hasičské zbrojnice, za který bychom chtěli

9

poděkovat našemu pomocníkovi pro tým a kamarádovi Pepovi Štěpánů z Vadkova.
Jako další bychom chtěli zmínit aktuální počin, a to opravu naší výjezdové PS 12 (viz. foto) + při příležitosti i generálku
PS 16 financovanou sborem a u opravce hasičských mašin Ing. Karla Gábi ze Zlínského kraje, financovanou obcí Lhenice.
Tímto paní starostce i obci Lhenice moc DĚKUJEME! A jsme moc rádi, že Vadkov má znovu po letech aktivní výjezdovou
jednotku.
Naše mužstvo má pro tento rok cíl odjet celou PHL. Také bychom chtěli zavítat do okolních okresů, a to na Strakonickou
ligu, Podboubínskou ligu a Krumlovskou ligu či Velkou cenu Českobudějovicka.
Doufáme, že se pandemie coronaviru znovu nerozjede v plných obrátkách a dovolí nám i okolním družstvům odjet své
naplánované hasičské soutěže.
Bohužel, pandemie znemožnila vadkovskému sboru uspořádat každoroční okrskové kolo, které probíhalo v okolních třech
okresech.
Samozřejmě tuto imunitu využijeme a v r.2022 se snad už všechny sbory zase potkáme na závodní trati u nás, ve Vadkově!
Jako náhradu se družstvo rozhodlo uspořádat svoji netradiční soutěž za pomoci členů sboru, kterou máme naplánovanou na
začátek srpna. O soutěži vás budeme informovat, ale ještě se rozhodne při větším rozvolnění opatření a povolení diváků
na soutěžích.
Tímto bychom vám chtěli poděkovat za případnou podporu a s aktuálním výsledkem z plánovaného okrsku tuto sobotu
(5.6.), tak i z budoucích soutěží vás budeme zde informovat.
Děkujeme a opatrujte se!
Za SDH Vadkov – Filip Sýkora

Květnová turistika v KČT Lhenice
V měsíci květnu jsme se konečně dočkali
postupného
rozvolňování
protiepidemických
opatření a mohli se ve větším počtu vydat na
turistické výlety.
V sobotu 15. května se několik lhenických
turistů zúčastnilo zájezdu na hrad Rabí,
pořádaného netolickými turisty. Po prohlídce hradu
se vydali na 13 kilometrové putování přes Velké
Hydčice a zříceninu hradu Prácheň do Horažďovic.
Hned nato v neděli 16. května pořádal KČT
Lhenice odpolední vycházku, která vedla přes
Vodici vzhůru lesní cestou k mysliveckému
přístřešku a odtud na Vysokou Bětu (804m). Z ní
jsme sestoupili k rozcestníku Pod Vysokou Bětou a
po turistické značce doputovali do Horních
Chrášťan.
Na víkend 22. a 23.května byly
naplánovány dva výlety. Pro nepřízeň počasí se
uskutečnil jen ten sobotní. V 10 hodin dopoledne
nás auta dovezla do Zdenic, kde náš výšlap
začínal. Počasí se umoudřilo a čekal nás sice
chladný ale pěkný den. Po necelých dvou

kilometrech jsme se napojili na modrou turistickou
značku vedoucí z Prachatic do Lhenic a po ní přes
Jelemek a Kněžský les došli do Frantol. Po krátké
svačině nás lesní cesta zavedla k zaniklé obci
Maloniny. Na upraveném místě jsme se z vývěsní
tabule dověděli, že zde bývalo 14 chalup a žilo přes
80 obyvatel. Nebyla sem zavedena elektřina a po
odsunu Němců byla obec v roce 1957 srovnána se
zemí. Z Malonin jsme loukou sešli ke Keplově
mlýnu a po spadlém stromu překonali Zlatý potok.
Jen malý kousek cesty nás vedla zelená značka.
Následovalo prudké půlkilometrové stoupání lesem
na Doubravu zakončené pěknými výhledy do
krajiny. Pak už nezbývalo než sestoupit do Jámy a
po prohlídce výstavy traktorů doputovat do Lhenic.
V sobotu 29. května pořádali netoličtí turisté
zájezd na Vlašimskou pahorkatinu rozkládající se
nedaleko Milevska. I několik našich turistů se
vydalo na tento zajímavý výlet, který začínal v
Cunkově a vedl přes Javorovou skálu a Chválov do
Chyšek. Krátká zastávka v Milevsku pak tento výlet
zakončila.
K.Majer

Foto: ze sobotního výšlapu lhenických turistů – 22.5.2021
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NAPSALI O NÁS
Lheničtí chtějí vrátit sochu Karla IV. na kašnu
Prachatický deník – úterý 2.6.2021 – autor Jana Vandlíčková

Náměstí ve Lhenicích je
sice opravené, ale místním
lidem tam chybí sousoší tvořené
sochou
sv.
Vojtěcha
na
podstavci před starou radnicí a
sochou otce vlasti Karla IV.
uprostřed kašny.
Rozsáhlá rekonstrukce
lhenického náměstí skončila
v roce 2018, trvala tři roky.
Právě při ní došlo také na
opravu kašny. Celá kašna i se
sochou
Karla
IV.
byla
restaurována. Kašna zase zdobí
centrum Lhenic, ale socha se na
své původní místo nevrátila.
„Socha byla nejprve
zapůjčena na výstavu do

Pootavského
muzea
ve
Strakonicích. Odtud se nám ale
vrátila a našla dočasný domov
v kostele svatého Jakuba s tím,
že v budoucnu bude umístěna
do vstupní haly obecního
úřadu,“ popisuje Jan Veselý,
lhenický rodák a patriot, který se
nehodlá smířit s tím, že by
kašna zůstala i nadále bez Karla
IV. Smířit se s ním nechce ani
mnoho dalších Lheničáků.
„Kašna se sochou tvořila
dominantu náměstí,“ dodává.
Na základě jejich názoru a
i ankety lheničtí zastupitelé před
dvěma lety začali pracovat na
studii návratu alespoň repliky

sochy Karla IV. na kašnu.
A vypadá to, že se ledy konečně
pohnou.
Někteří
lheničtí
zastupitelé
vyslyšeli
hlasy
obyvatelů
městečka
a
s umístěním
souhlasí.
Na
náměstí ve Lhenicích by se tak
co nejdříve mohly objevit opět
sochy obě. Jak sv. Vojtěch před
budovou staré radnice, tak
i replika Karla IV. na kašně před
kostelem sv. Jakuba.
„Slavnostní
odhalení
soch by bylo ideální o jarmarku
na sv. Jiljí,“ myslí si Jan Veselý.
Ten ve Lhenicích bývá v září.
„Stihnout by to šlo,“ uzavírá.

Náš redakční doplněk k výše otištěnému článku v Prachatickém deníku

Karel IV. a svatý Vojtěch na lhenickém náměstí od nepaměti spolu
Již od poloviny 19.století neodmyslitelně ke lhenickému náměstí patří, krom dominantních staveb kostela
svatého Jakuba a staré radnice, též sochy velikánů české historie – na kašně Karla IV. (vsazena LP 1853) a na
kamenném stupňovitém podstavci svatého Vojtěcha (vsazena LP 1802). Proč se tehdy lheničtí radní rozhodli
vsadit v tato místa právě sochy „otce vlasti“ (ze 14.století) a již dříve posledního Slavníkovce (z 10.století),
zahynuvším mučednickou smrtí, není nikde v dochovaných záznamech zdůvodněno. Za ta léta je Lheničtí, jako
neoddělitelně patřící k sobě, dávno přijali za své, o čemž např.svědčí v jejich tvořivosti vzniknuvší úsměvná
smyšlená konverzace mezi Karlem IV.s nataženou rukou a přísahajícím svatým Vojtěchem (místní patrioti ji
znají). To proto, že jejich postavení na náměstní ploše čelně proti sobě, ač na „dištanc“, k tomu našince
nápaditě vybízelo. A tak po dobu dlouhou více než půldruhého století je již oběma společnou domovinou
lhenické náměstí, kdy za jejich nadhledu „shůry“ se odvíjela významná, tak i bezvýznamná dění v našem
městečku. Zdá se býti slibné, že tomu tak bude i nadále!
JB, JM

Fota: vlevo původní socha Karla IV. (z roku 1853) ještě na kašně; uprostřed již zrekonstruována – zatím umístěna ve
lhenickém kostele; vpravo též zrekonstruovaná socha sv.Vojtěcha (z roku 1802) před starou radnicí
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O ničivých požárech u nás zastara
i o tom nejničivějším z nich před 160 lety - LP 1861
Dávno již tomu, kdy i u nás požáry vzbuzovaly panickou hrůzu a strach, neboť se často šířily lavinovitě, při kterých mnohdy
stavení postupně vzplanula jedno od druhého do velké jejich početnosti. Způsobovala je stěsnaná zástavba příbytků
převážně s doškovými či šindelovými střechami, s uskladněným senem a slámou na půdách a ve stodolách, se zásobami
dříví k topení v kůlnách, též používaní otevřeného ohně při svícení (svíček, loučí, luceren), nedokonale zajištěná topeniště,
rovněž I nedostatečná protipožární ochrana, v počátcích za málo účinných, jen živelných zásazích proti vzniknuvším ohňům
– bez hasičské techniky (nejčastěji s použitím pouze věder) a mnohdy i za nedostatku vodních zdrojů k hašení….

Velké požáry ve Lhenicích
- ten největší vzplanul 10.9. roku 1861
Městečko v jeho dávné historii sužovaly rozsáhlé ničivé požáry. Tak tomu bylo ještě i v průběhu druhé poloviny 19. století. 5.
srpna roku 1861 ve 21 hodin vypukl požár, při kterém vyhořely čtyři domy v sousedství (čísla popisná 145, 146, 147 a 148).
O málo více než za měsíc vzplanul další, zaznamenaný v zápisech jako nejničivější. Stalo se tak 10. září LP 1861, kdy o 20.
hodině se na střeše domu čp.5 usadil „červený kohout“ a vráz během dvou hodin stačil přeskočit celkem na 23 stavení!
(postupně z čp. 5 až na čp. 14, z čp. 41 až na čp. 48, z čp. 50 až na čp. 53 a na čp.181). Nebývale ničivý rozsah tohoto
požáru vedl na různých místech Čech, ba i v Praze, ke sbírkám na pohořelé ve Lhenicích (o tom níže v dopise od Adolfa
Branalda do Lhenic). O častých velkých požárech v městečku svědčí i ten z blížícího se konce 19. století, z roku 1895, při
němž shořelo 6 obytných a hospodářských usedlostí. Časté požáry s velkými škodami vedly Lhenické v jejich městysi
k zavádění opatření k ochraně před nimi.

O nalezeném dokumentu o sbírce uspořádané v Praze pro pohořelé ve Lhenicích
- z dopisu spisovatele, čestného občana Lhenic Adolfa Branalda (*1910 +2008) z roku 1972, adresovaném tehdejšímu
lhenickému obvodnímu lékaři, Mudr. Antonínu Čermákovi – (kráceno)
Drahý příteli,
dočetl jsem se o požáru lhenické sokolovny (23.1. 1972 při hasičském bále - pozn.redakce) a je mi to moc líto, že moje
Lhenice postihla taková pohroma. Vzpomněl jsem si při té neblahé příležitosti na objevený zajímavý dokument z minulosti,
který přikládám a věnuji Lhenickým. Je na něm za výbor podepsán Fügner (spolu s Tyršem zakladatel Sokola - pozn.
redakce), a tak to má vztah k Sokolu I k vaší sokolovně, žel nyní vyhořelé.
Text dokumentu:
„Blahorodný pane!
V Praze,10. října 1861
Zveme Vašnost k besedě, která 20. října na výroční den udělení cís. Diplomu se uspořádá ve prospěch pohořelých
Lhenických v sále Žofínském. Beseda záležeti bude z dvou oddělení: první, koncertní bude vedeno kapelníkem p. J. N.
Mayerem, druhé jest výhradně zábavné a taneční. Začátek o půl osmé hodině večerní. Ve jménu výboru: Jindřich Fügner,
Julius Grégr, Jar. Jeřábek.”
Tedy beseda v Praze na „Žofíně“ ve prospěch pohořelých Lhenických. Z toho lze usuzovati na tehdy
velký rozsah požáru.
Váš Adolf Branald

V městečku několikrát hořelo „dílem“ žháře

-

vybráno z dochovaných rodinných zápisů Gregorových (ze zámku) –

Žhář Antonín Kindlman zapálil ve Lhenicích několikrát a sice ponejprv v roce 1857
Říhů mlýn, dále roku 1860 znovu – shořely domy Šťurmů, Trčky, Pártla, Jedličky a
Handlířů, v témže roce zapálil i na Vejrově, poté, v roce 1862, na Dolánku. Ze
žhářství byl usvědčen a za to roku 1862 odsouzen. Když se po létech navrátil
z vězení, tak jej museli sousedé lheničtí po číslech popisných živit. Zemřel roku
1898, stár šedesáti let.
K ochraně před požáry vzýván svatý Florián
- v katolické církvi se svátkem 4. května Je považován za patrona profesí souvisejících s ohněm (např. kominíků, hutníků) a
především hasičů. V ikonografii je svatý Florián obvykle znázorňován v oblečení
římského důstojníka s nádobou na hašení či případně přímo jako hasící požár.
Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy a obrazy byly
vsazovány na různá místa k ochraně proti požárům. Jako svého patrona jej ctí i
současní hasiči a jeho svátek oslavují.
(podle Wikipedie)
Obrázek vpravo - sv.Florián
Za starodávna
Ponocní a věžní – na protipožárních strážích
Ponocní:
Povětšinou jimi bývali vojenští vysloužilci, drželi stráže v obcích – noční hlídky v době, kdy ostatní obyvatelé
spali. Jejich úkolem bylo vyvolat poplach při jakémkoliv hrozícím nebezpečí v nočních hodinách, především
stran požárů, tehdy dosti častých. K tomu byli vybaveni rohem, na který troubili, též na svou obranu halapartnou
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nebo holí. Svoji bdělost dokládali pravidelným vyvoláváním (jako např. dochovalým z jedné z obcí): „Odbila
dvanáctá hodina, chval dobrý duch Hospódina! Svatý Floriáne, patrone náš, před ohněm v městečku našem
ochraňuj nás!“
Věžní:
Měli povětšinou ve větších městech obdobné poslání jako ponocní, ale s tím rozdílem, že jej vykonávali
bedlivým pozorováním z ochozů věží, u kterých přímo tam, v malých světničkách, i bydleli (např. jako v Č.
Budějovicích na Černé věži). Bděli nad městy, též se starali o věžní hodiny a i zvonili. Poplach při hrozícím
nebezpečí, rovněž především od požárů, vyhlašovali požární trubkou, zvonem či signálním proporem.
(podle Wikipedie)
Vlevo: obrázek od Josefa Lady –
ponocný na noční obchůzce
Vpravo: Černá věž v Č. Budějovicích
(původně z poloviny 16. stol.) – sídlo
věžného za starých časů

Lheničtí velice často s těžkými důsledky poznávali, že oheň je sice dobrým sluhou, ale dokáže být i velice zlým
pánem. Proto v městysi založili sbor dobrovolných hasičů. Napoprvé v roce 1877, napodruhé a definitivně roku
1884. A od těch dob jsou naši hasiči vždy připraveni naplňovat heslo na jejich spolkovém proporu: „Bližním
k ochraně, vlasti k oslavě!“
To je ale již z jiné kapitoly – o záslužné dlouholeté jejich činnosti.
JB, JM

POZVÁNKA NA KULTURNÍ LÉTO K SOUSEDŮM
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SPORT NA LHENICKU
I naši stolní tenisté a fotbalisté se konečně
vymaňují z područí „covidu“
- již sice za možnosti tréninků, ba i přípravných zápasů či turnajů za omezeného počtu diváků, ale za stále ještě
platných, ač již rozvolněných protiepidemických pravidel – pro stolní tenisty o něco přísnějších, neboť na rozdíl
od fotbalistů provozují svůj sport v uzavřených prostorech (tělocvičnách, v halách)…
Shodně již v přípravě na novou sezónu netrpělivě očekávají zahájení a návrat do svých stejných přináležejících
soutěží po dva poslední ročníky předčasně ukončených (bez sestupujících, postupujících), ve kterých startovali,
pokud si nárokově podají přihlášky. Všichni, jak stolní tenisté, tak fotbalisté věří, že amatérské soutěže již
koronavir nebude narušovat, přerušovat, či dokonce ukončovat!

Co nového ve lhenickém SK
S trenérem Ivo Čechem o přípravě na novou fotbalovou sezónu
a hráčském kádru
- se startem v soutěž.ročníku 2021/22 nadále v I.B třídě ve skupině A a s jejím
předpokládaným zahájením o víkendu 14.8. – 15.8. za pravděpodobně stejných 14
účastníků jako v loňském nedohraném ročníku (za jeho přerušení na podzim po 8.kole
a nakonec vůbec nerozehrané jeho jarní části), pokud nedojde k případným změnám,
přesunům – což bude známo po losovacím aktivu soutěží JčFS v druhé polovině
června.
Foto – trenér Ivo čech
Vyjádření trenéra Ivo Čecha pro „Moje Lhenicko“
„Asi není nutné zmiňovat, že
obnovit jakoukoli činnost po tak
dlouhé době je z různých důvodů
velmi složité. My se snažíme s
hráči komunikovat a hledáme
společně řešení tak, abychom
byli schopni ve Lhenicích hrát
soutěž a pokud možno se na ni i
dobře připravovat. Možná to zní
divně, ale tak to prostě v dnešní
době je, povinností a jiných zájmů
mají všichni moc.
Zvolili jsme model, kdy od května
do poloviny června se hráči mají
možnost pod mým vedením
připravovat dvakrát týdně v jimi
zvolených dnech. Potom budeme
mít měsíc pauzu, tak jak bylo
vždy zvykem a v polovině

července začne měsíční příprava
na nový soutěžní ročník, který by
měl začít v půlce srpna. V rámci
této přípravy se budeme scházet
opět tak, jak to hráčům dovolí
jejich vytížení jinde a sehrajeme
tři přátelská utkání, včetně toho o
lhenické pouti.
Složení hráčského kádru je
palčivá otázka, snad se povede
dotáhnout příchod jednoho hráče,
který se do Lhenic přiženil, jinak
to momentálně spíše vypadá, že
budu mít jak při tréninkových
jednotkách, tak při nominacích k
zápasům méně možností a více
starostí. Někteří starší hráči již ve
svých
bohatých
kariérách
pokračovat nechtějí, další jsou

více pracovně zaneprázdněni,
Pavel Prenner by rád zkusil
krajský přebor v Jankově, takže
uvidíme, žádní mnou oslovení
hráči nakonec zájem hrát fotbal u
nás neprojevili.
Myslím, že i jiné týmy budou mít
podobné problémy, každopádně
absence mládeže nás hodně
limituje.
Věřím, že si všichni budeme chtít
užít nové kabiny, které jsou právě
teď v rekonstrukci a budeme se
tu potkávat co nejčastěji, aby to
naše snažení dávalo smysl a
všichni jsme se fotbalem v našem
hezkém prostředí také bavili, což
ale pochopitelně bez práce
nejde.“.

Akce „Přestavba interiéru kabin“
Fotbalisté za koronavirové doby při nařízeném přerušení či omezení sportovních aktivit (tréninků, zápasů)
nezaháleli. Již v předjaří se brigádnicky pustili melioračním zásahem do odvodnění travnaté hrací plochy, neboť
s jejím podmáčením byly, zvláště za deštivého počasí, časté problémy. Jak se nyní ukazuje, provedené
odvodňovací opatření je účinné.
V těchto dnech zahájili „totální“ rekonstrukci vnitřních prostorů kabin, neboť přestávaly vyhovovat současným
požadavkům. Především kabina hostí byla svými malými rozměry nevyhovující, veškeré rozvody vody,
kanalizací a el.proudu byly též již v havarijním stavu, ale i další části interiéru žádaly jiného řešení
k funkčnějšímu jejich využití. Celý vnitřní prostor nebyl „nafukovací“, a tak za omezených jeho prostorových
možností bylo dosti obtížné vytvořit takový návrh řešení, co by žádoucím požadavkům odpovídal. K tomu byl
vytvořen projekt (těmi “od fochu“ – Pavlem Boškou a Tomášem Tůmou, Janem Gregorou ml. ). Jeho účelnost
nejlépe prověří až vlastní provoz kabin (nákres navrženého interiéru kabin níže).
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Proč přestavba kabin je prováděna právě teď a za jakých podmínek, na to „Mému Lhenicku“ odpověděl ten
nejpovolanější – prezident SK Pavel Boška:
Foto – Pavel Boška, prezident SKL
„Na přestavbu kabin se nám podařilo získat nemalé finance z dotačního
programu Jihočeského kraje na podporu sportu . Získání této dotace byl hlavní impuls
a důvod k zahájení celkové rekonstrukce vnitřních prostor kabin. Myslím si, že takovou
částku ( 830 000,- Kč) již těžko v budoucnu seženeme, a proto jsme ji přijali a i když
dotace nenaplňuje celkové náklady, přesto jsme se do toho pustili. Brigádnicky jsme se
podíleli na vystěhování a bouracích pracích, čímž se nám vzpomínané náklady o něco
snížily. Vlastní vnitřní přestavbu právě provádějí stavební firma SURA a její dodavatelé
řemesel s tím, že bychom ji rádi chtěli dokončit do lhenické pouti. Pro finanční pomoc se
také obrátíme na náš městys, který nám dosud s každým dotačním programem finančně pomohl, a to
s úhradou 20% spoluúčasti na již v minulosti získaných dotacích . S naším městysem a i s paní starostkou
máme navázanou velmi dobrou vzájemnou spolupráci, a tak pevně věříme, že s naší žádostí o finanční pomoc
na financování této rekonstrukce budeme u zastupitelstva městyse úspěšní a dohodneme se tak, abychom celý
tento projekt dotáhli do zdárného konce…“
Redakční dovětek: Nový interiér kabin nebude využíván pouze současnými fotbalisty, ale i těmi, kteří přijdou
po nich. Je to investice i pro budoucnost.
JB, JM

Fota z první etapy přestavby interiéru kabin z „totální“ likvidace vnitřních příček – dole navržený projekt na
vnitřní přestavbu kabin (na jeho ofocení není zachycena prostorná šatna domácích – zcela vlevo).
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INZERCE
Soukromá výuka hry na klavír a klávesové nástroje,
Mateřské centrum, Kino Lhenice.
Kontakt: markovec.jan@seznam.cz
Provádím výkopové a terénní úpravy minibagrem
-vhodný i pro malé prostory
Více informací na telefoním čísle 704 582 276
!!! JARNÍ VÝPRODEJ EKOBRIKET !!!
NYNÍ NEJLEVNĚJŠÍ Z CELÉHO ROKU
Nabízíme Vám: • EKOBRIKETY (různé druhy)
• PELETY • MULČOVACÍ KŮRU – nejlevnější, čerstvá..
Balíčkový i paletový odběr. Dle počtu odebraných palet – možnost dopravy ZDARMA!
Přijďte vyzkoušet, rádi poradíme.
Briketárna Větřní u Č. Krumlova, Tel: 734 768 420 - Ekopalivo Bohemia s.r.o. - www.ekopalivo.cz
Prodejna v Č.B. na Dl. Louce vedle Kauflandu, Tel: 777 917 714

● 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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