MOJE LHENICKO

MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXIX, číslo 12, cena 9,- Kč

PROSINEC 2021

Vydáno za sílící „covidové pandemie“ a znovu vyhlášeného nouzového stavu…

Advent vstoupil na Lhenicko s první sněhovou nadílkou – na náměstí před sv.Jakubem s rozzářeným vánočním
stromem, figurálním betlémem a v ulicích městečka s vánoční světelnou výzdobou – avšak za další koronavirové vlny
již druhým rokem za zrušených či omezených u nás společně pořádaných adventních zvyklostí – neděle 28.11.2021

PROSINEC
KDYŽ POSLEDNÍ MĚSÍC V ROCE
PŘIPRAVUJE NA VÁNOCE
MĚKKÉ BÍLÉ PEŘINKY,
DEN SE KRÁTÍ, NOC JE DLOUHÁ A TO UŽ ZBÝVÁ CHVILKA POUHÁ
DO KOUZELNÉ HODINKY.

V KUCHYNI TO KRÁSNĚ VONÍ,
STROMEČEK MÁ ZLATÉ TŘÁSNĚ,
BAŇKY, SVÍČKY, ZVONEČKY,
ABYCHOM SE V TÉTO CHVÍLI
VŠICHNI SPOLU POTĚŠILI,
ROZBALILI DÁREČKY….

Z PROSINCOVÝCH PRANOSTIK – NA CELÝ MĚSÍC
-

studený prosinec – brzké jaro
když prosinec zaleje – leden sněhem zavěje
mléčná dráha v prosinci jasná - v příštím roce úroda krásná
není-li prosinec studený – bude příští rok hubený
kolik zimy v prosinci – tolik tepla v červenci
- PRO JEDNOLTIVÉ DNY
1.12. - když mráz na prvního prosince – vyschne nejedna studnice
4.12. – o svaté Barboře ležívá sníh na dvoře
- snese-li led o svaté Barboře hus, snese o vánocích vůz
6.12. – když na sv.Mikuláše prší, zima lidi pěkně zkruší
13.12. – svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá
17.12. – o svatém Lazaru, ucpi v sednici každou štěrbinu
21.12. – o svatém Tomáší meluzina vystraší
23.12. – svatá Viktorie na okna obrázky vyryje
24.12. – jasná noc o Štědrém dnu – mrazy lezou ke dnu
- na Štědrý den hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky
26.12. – chodí-li Kateřina (25.11.) po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě
31.12. – o Silvestru papeži snížek si již poleží
JB, JM
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
opět tu máme předvánoční čas, čas bilancování a období, kdy by měl člověk zpomalit a užívat si
klid, rozjímat. Bohužel závěr letošního roku se velmi podobá tomu loňskému, stále žijeme s různými
opatřeními, která by měla zabránit šíření pandemie způsobené onemocněním Covid-19. A tak i v letošním
adventním čase jsme museli zrušit společná setkávání a různé tradiční akce, jako například setkání při
rozsvícení vánočního stromečku, setkání seniorů nebo mikulášskou nadílku. Abychom alespoň trochu
navodili vánoční atmosféru, zazní každou adventní neděli z veřejného rozhlasu alespoň několik koled - vždy
v půl páté odpoledne. Chtěla bych být optimistkou a věřit, že všechna ta nařízená opatření, která nám
komplikují život, a také vyšší proočkovanost populace skutečně pomohou ke zmírnění pandemie a snad se náš život pracovní
i společenský opět vrátí k normálu.

Adventní čas je časem příprav na vánoční svátky. Využijte
jej, prosím, k odpočinku, prožívejte jej bez stresu a v pohodě, ve
společnosti Vašich blízkých a buďte na sebe opatrní. Vánoční
svátky pak prožijte se svými blízkými ve zdraví a spokojenosti. Do
nového roku 2022 nám všem přeji hlavně mnoho zdraví a život
bez pandemie, mnoho štěstí a pracovních i osobních úspěchů.
Ing.Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 33

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 25.11.2021
(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. J. Janota, Ing. M. Kabátová,
Ing. V. Michálek, P. Pořádek, P. Trnka
Omluveni: Ing. M. Hölcl, I. Pavličová
Hosté: Ing. Ježík, Ing. Součková – zástupci firmy ČEVAK, a.s.
Zapisovatelka: O. Ambrožová
Přijatá usnesení:
Ad 1) Usnesení č. 392/33/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
9 PRO
Ad 3) Usnesení č. 393/33/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje pro rok 2022 cenu vody jako dvousložkovou: vodné
43,27 Kč bez DPH, stočné 37,77 Kč bez DPH + pevná složka dle skupiny vodoměru: kategorie A (do 3,5 m3/h) – 1.000,--Kč
bez DPH, kategorie B (do 10 m3/h) – 3.730,--Kč bez DPH, kategorie C (do 15 m3/h) – 8.044,--Kč bez DPH, kategorie D (do 40
m3/h) – 14.806,--Kč bez DPH. K uvedeným cenám bude připočtena platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 394/33/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 ze dne 25.11.2021.
9 PRO
Ad 5) Usnesení č. 395/33/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí informaci o zahájení inventarizace majetku
městyse Lhenice.
9 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 396/33/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku
parc.č. 808/34 o výměře 340 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
9 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 397/33/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemků parc.č.
334/2 o výměře 11.743 m2, 334/16 o výměře 3.590 m2, 334/26 o výměře 2.572 m2, 334/27 o výměře 17.721 m2, k.ú. Hrbov u
Lhenic a parc.č. 715 o výměře 1.637 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 2.200,--Kč/ha/rok na dobu určitou do
vyřešení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrbov u Lhenic
9 PRO
Ad 7) Usnesení č. 398/33/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse č. 2/2021,
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
9 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 399/33/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí navržené řešení dopravního značení umístěním dopravních značek ve Lhenicích v ulicích Sídliště SNP
a Bavorovská (zóny s dopravním omezením) a v ulici Prachatická (zákaz parkování ve vjezdu)
b) navrhuje projednání návrhu dopravního značení na dopravním inspektorátu Policie ČR a odboru komunálních služeb
a dopravy Městského úřadu Prachatice
9 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 400/33/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zařazení účelové komunikace na pozemku parc.č.
95/25, k.ú. Třebanice do Pasportu místních komunikací Lhenice.
9 PRO
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O čem jednali a co schvalovali lheničtí zastupitelé před 100 lety – v r.1921
Prosinec 1921

- na pokračování -

Dne 3. prosince rozdělila příslušná komise podpory z Pinterovy nadace chudých a to mezi
čtyři muže a dvanáct žen. Každý obdržel 20 korun.
Následující den, 4. prosince zasedala obecní rada. Na programu byly požadavky radních k
rozpočtu na rok 1922. Radní František Majer požaduje na opravu větráku u vodovodu a na opravu
Vejrovského rybníka a rybníka pod chudobincem (u Máčalů) 55.000 korun. Radní Jakub Pintr požaduje
na opravu ulic a na stavbu hradební zdi u radnice 3.000 korun a dále na nutnou opravu chudobince
5.000 korun a na opravu kolničky pro hasičské žebříky 1.000 korun. Radní Arnošt Pintr požaduje na
výsadbu lesních kultur 2.000 korun a na opravu lesních cest 500 korun. Dále požaduje na výsadbu
mladých třešní 1.000 korun a na „dělání dříví polenitého a nutného výseku 2.500 korun“.
Dne 6. prosince se na obecním úřadě pokusila zvolená komise o zjednání smíru mezi Václavem Trnkou a jeho
snachou Marií Trnkovou. Paní Marie Trnková žádá, aby za dobu od 1. dubna do 1. listopadu 1921, což činí úhrnem 214
pracovních dní, po které u svého tchána Václava Trnky pracovala, jí byla dána denní mzda ve výši 16 korun, což činí
dohromady 3.424 korun. Jmenovaná udává, že pracovala od 4 hodin ráno až do 9 hodin večer a že mzda, kterou požaduje,
přemrštěná není. Pan Václav Trnka udává, že jmenované snaše své na úhrady mzdy různé potraviny dával a že požadovaná
mzda přemrštěná jest a že nijakým způsobem se snachou svou vyrovnati se nehodlá. V důsledku toho se pokus o smír
nezdařil a odkazuje se na soudní vyrovnání.
Dne 26. prosince se sešli zástupci obcí přifařených ke zdejší farnosti, aby projednali opravu hřbitovní zdi a vyřešili
úhradu nákladů na tuto opravu. Na závěr jednání bylo usneseno, že zeď se nechá řádně opravit na jaře 1922 za cenu 2.700 –
3.000 korun. Každá obec se bude na úhradě nákladů podílet „procentuálně“ dle počtu obyvatel. Obce se dále zavazují dodat
každá 2 fůry dobrého potočního písku ihned po započetí opravy. Potřebné vápno obstará obec Lhenice u Hospodářského
družstva v Netolicích. Dále bude požádán zednický mistr Jan Mráz ze Lhoty Ratiborovy, aby tu zeď prohlédl a udělal rozpočet.
Poté se svolá schůze zástupců, aby definitivně opravu zdi zadali. Při této příležitosti se dají natřít olejovou barvou železné
dveře a opraví se i kostnice. Podepsáni: Vincik, Kuneš, Plánský, Pinter, Bílý, Pintr a Jungbauer.
Dne 29. prosince projednávala finanční komise požadavky radních. Bylo usneseno, že požadované obnosy pánů
radních ze 4. prosince se přijímají, pouze položka radního Majera, požadovaná na opravu rybníků a vodovodu, se rozděluje
a povoluje se na opravu rybníků 5.000 korun a částka 50.000 korun se ponechává k novému rozhodnutí, bude-li se totiž
vodovod opravovat a nebude-li vyžadovat větší částky. Povolená částka 5.000 korun na opravu rybníků může být použita
pouze k tomuto účelu. Finanční komise uznává nutnost stavby hradební zdi od hasičské kolny ke zdi školní zahrádky, jelikož v
ohledu estetickém a zejména skrze pokoj, jeví se hradební zeď jako nutná. Současně se vyslovuje přání, aby kolnička na
hasičské žebříky byla v nejkratší době znovu zřízena. Na úhradu celkového obecního vydání povoluje se 60% obecních
a 60% školních přirážek.
Vybral a zpracoval Ing.Jindřich Bukovský

INFORMACE OBČANŮM
Změna platby za směsný komunální odpad

Změna vychází z nové legislativy pro systémy odpadového hospodářství a vybírání poplatku. Týká se obcí, občanů
i svozových firem a sjednocuje různorodé systémy v Česku na pouhé dvě varianty - paušál za občana a nebo poplatek za
popelnici. Městys Lhenice zůstává u varianty poplatku za svoz popelnice, jen jsme ho v souladu s legislativou museli
předefinovat. Proto přijalo zastupitelstvo městyse dne 25.11.2021 novou Obecně závaznou vyhlášku 2/2021 (viz úřední deska
popř. web městyse). Snažili jsme se systém nechat co nejpodobnější tomu dosavadnímu, nejdůležitější změny přikládáme
v kostce:
‣ každá nemovitost (č.p.) musí být přihlášena pomocí formuláře (k dispozici na webu městyse, poště, knihovně
a sběrném dvoře, případně i v místních obchodech…)
‣ plátce (vlastník) musí přihlásit všechny své nemovitosti zvlášť, i ty, kde nikdo nebydlí - i za takové má nově povinnost
zaplatit alespoň minimální poplatek
‣ formulář lze odevzdat na podatelně úřadu nebo odeslat datovou schránkou (b7zbc6s)
‣ popelnice určené ke svozu se budou dál označovat známkami (240l popelnice dvěma)
‣ výše poplatku: 1 Kč/litr odpadu (příklad 110l popelnice = 110 Kč)
‣ známky se vydávají na půl roku dopředu na základě odevzdaného formuláře
‣ počet vydaných známek vychází z nahlášeného počtu vývozů a kapacity popelnice
‣ svozovým dnem je i nadále úterý 1x za 14 dní, první den nového systému je 4.1.2022
‣ POZOR: ještě 4.1.2022 je možné naposledy uplatnit starou červenou známku

FORMULÁŘ K PŘIHLÁŠENÍ A LETÁK S TĚMITO INFORMACEMI JE PŘÍLOHOU TOHOTO VYDÁNÍ ML
Pracovní doba ÚŘADU MĚSTYSE LHENICE v období 27.12. - 31.12.2021
PO 27.12. až PÁ 31.12. ZAVŘENO - z důvodu čerpání řádných dovolených.
Pracovní doba POŠTY PARTNER A PODATELNY Úřadu městyse v období 23.12. – 31.12.2021
Čtvrtek 23.12.2021 – 8,00 – 12,00
Pondělí 27.12. až 31.12.2021– 8,00 – 12,00
Provozní doba SBĚRNÉHO DVORA A KOMPOSTÁRNY Lhenice v období 25.12. – 01.01.2022
sobota 25.12. ZAVŘENO
sobota 01.01. ZAVŘENO
pondělí 27.12. 13,00 – 17,00; čtvrtek 30.12. 13,00 – 17,00
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Informace k současnému stavu epidemiologické situace a očkování

Vyhláška Ministerstva zdravotníctví ČR o povinném očkování proti covidu
S platností od 1.3.2022 pro věkovou skupinu nad 60 let a pro vybrané profese:
Zdravotníky včetně studentů medicíny a zdravotnických škol, pracovníky v sociálních službách,
hasiče včetně části dobrovolných, vojáky a jejich aktivní zálohy, policisty, městské strážníky a celníky.
Zruší nově nastupující vláda vyhlášku v tomto znění, jak avizuje?
Jak to vypadá v našem městysi s proočkovaností?
Uváděna data jsou z října, během listopadu se stav proočkovanosti jistě navýšil…
CELKEM proočkováno 16+/ 62.5%
Z toho věk 60+/ 85,3%; věk 50 až 59/ 66,4%; věk 30 až 49/ 49,3%; věk 30 až 49/ 49,3%; věk 16 až 29/ 45,2%; do 16 let 72%

K očkování třetí posilující dávkou MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Očkování třetích dávek na jihu Čech běží naplno. Všichni, kteří jste dostali v minulém týdnu SMSku s
nárokem na třetí dávku a rozhodli jste se ho využít, jste buď už byli očkováni, nebo v naprosté většině
máte termín. Kdo jste si ještě svůj termín nerezervovali, udělejte to. Díky obrovskému nasazení našich
sestřiček v OČKÁCH je doba mezi registrací a podáním třetí dávky 3-5 dní. Nikdo z Jihočechů nemusí
dlouho čekat. Je za tím vším strašná spousta práce všech zdravotníků a dobrovolníků, kteří se na chodu
našich OČEK podílejí. Dneska se často říká “kapacity” , ale jsou to konkrétní lidé, kteří odvádí
neskutečnou práci. MOC vám všem děkuju.
Chci dnes také poděkovat i jihočeským praktickým lékařům, kteří se do očkování zapojili. Počet
podaných dávek praktiky opravdu roste. Mrzí mě, že je pořád nemalé procento praktiků, kteří se
nezapojují, ale o to víc chci poděkovat těm , kteří nám v těchto dnech hodně pomáhají. Vážím si toho!
My, Jihočeši víme, že rok 2022 bude skvělý. Jsme ten nejlepší kraj v České republice. Buďme na
něj hrdí. Já jsem a věřím, že vy taky. A taky víme, že si vždy poradíme. Děkuju vám za ten
uplynulý rok a slibuju, že pro vás Jihočechy udělám v tom novém roce všechno, co půjde.
Pour féliciter 2022 – Váš hejtman Martin Kuba.
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
-

sílící koronavirová pandemie a s ní nařízená protiepidemilogická opatření ve znovu vyhlášeném nouzovém stavu nadále
komplikují provoz v naší ZŠ a MŠ
za naposledy nařízené karantény pro žáky IV.B třídy (od 26.11. do 7.12.) přešli z tohoto důvodu tito žáci po stanovenou
dobu karantény na distanční formu vzdělávání
v listopadu také v mateřské škole proběhla karanténa pro vytrasované děti
žáci všech tříd (od první do deváté) se každé pondělí podrobují testování (jako na všech školách) antigenními testy, a to
do konce února 2022

Mateřská škola

Listopad v naší mateřince
Do listopadu jsme vstoupili v neúplné sestavě. Vytrasované děti musely do karantény, tak nebylo ve
školce tak veselo jako obvykle. A protože jsme se všichni těšili na strašidelný bál strašidýlka Emílka,
posunuli jsme termín bálu tak, aby na něj mohlo přijít co nejvíce dětí. Nechyběly ani strašidelné
dobroty, na kterých si děti pochutnávaly mezi tancem a soutěžemi. Moc děkujeme každému, kdo se
na přípravě dobrot podílel. Hned další den se rozezněly podkovy Svatého Martina a chodba školky
byla rázem zasypaná sněhem. Sníh nás již neopustil. Ve všech třídách zaznívaly písničky o sněhu a
sněžení, básničky s pohybem, vyráběly se sněhové koule, sněhuláci, vločky, a když venku napadl
opravdový sníh, přesunuly se zimní hry ven. Děti si také vyprávěly o zvířátkách chystajících se k
zimnímu spánku. Děti v Mičovicích také zavíraly studánku a navštívily lhenickou knihovnu, kde vyráběly vánoční ozdoby.
Nastal adventní čas a děti se dozvěděly, co znamenají čtyři adventní svíce. Zima už nám ťuká na vrata.
Tak ať si ji v prosinci bohatě a ve zdraví všichni užijeme. Eva Reitmajerová

Fota: vlevo – třída MŠ „Motýlků“ při stavbě prvního letošního sněhuláčka; vpravo – děti z MŠ Mičovice při návštěvě lhenické
knihovny;,
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Fota: vlevo – „strašidelný bál“; uprostřed – z výroby vánočních ozdob v knihovně; vpravo – 7.třída ZŠ při pracovních
činnostech (výroba truhlíků) ve školní dílně

Základní škola

Listopadové kalendárium

1. – 19. 11. - SCIO – Národní testování (M, Čj, OSP, Aj) – IX. tř.
1. 11. - Exkurze - Hvězdárna a planetárium ČB – V.B
3. 11. - Práce se třídou – V.B – E. Mečířová Tobi
3. 11. - Etické dílny – III. tř. – „Kamarádi“ , Etické dílny – VIII.A tř. – „Filmová škola“
4. 11. - Etické dílny – IV.A tř. – „Tajemný ostrov“; Etické dílny – IV.B tř. – „Tajemný ostrov“
9. 11. - Práce se třídou – III. tř., VIII.A – E. Mečířová Tobi
12. 11. - Beseda „J. A. Komenský“ – Mgr. M. Grillová – V.A
15. 11. - Exkurze - Hvězdárna a planetárium ČB – IV.B
16. 11. - Exkurze - Hvězdárna a planetárium ČB – IV.A
16. 11. - Pedagogická rada - hodnocení 1. čtvrtletí
18. 11. - Práce se třídou – III. tř., VII. tř. – E. Mečířová Tobi
18. 11. - Skype se zástupci GS Lalling – zhodnocení projektu přeshraniční
spolupráce škol „Učíme se a rosteme spolu“
18.–26.11.- Třídní schůzky nebo konzultační odpoledne – on-line
25. 11. - Práce se třídou – V.B – E. Mečířová Tobi
26. 11. - Beseda „Karel IV.“ – Mgr. M. Grillová – IV.A
26. 11. - Beseda „Bible“ – Mgr. M. Grillová – 8. ročník
30. 11. - Exkurze - Knihovna PT – IV.B

Ředitelství MŠ a ZŠ informuje
Přerušení provozu MŠ a ŠD o Vánočních prázdninách
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
oznamujeme Vám, že v době Vánočních prázdnin (23.-31.12.2021) bude přerušen provoz školní družiny a všech tříd mateřské
školy. Toto rozhodnutí bylo projednáno se zřizovatelem.
Milí příznivci lhenické školy,
podobně jako v loňské roce se vzhledem k epidemické situaci neuskutečnily tradiční školní předadventní akce ani školní
jarmark. Na něm jsem vždy všem přála radostné a klidné prožití adventních dnů.

Dovoluji si tedy alespoň touto cestou popřát Vám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti nejen
ve dnech vánočních svátků, ale i po celý nadcházející rok 2022.
Ředitelka ZŠ a MŠ Lhenice - Mgr.Vladimíra Trnková

LHENICKÉ STŘÍPKY
U nás zavedené adventní zvyklosti opět zhatil „covid“
Advent se ohlásil jako vždy světelnou vánoční výzdobou v našich ulicích a na náměstí figurálním betlémem
s vánočním stromem, který se sice poprvé rozzářil v podvečer o první adventní neděli 28.11., avšak z důvodu
protiepidemických opatření (jako již loni) bez tradiční sešlosti našich lidí, bez doprovodného programu a možnosti
občerstvení, a tak tomu bylo alespoň za znějících koled z místního rozhlasu. Přesto, kdo chtěl, mohl se přijít
podívat…
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Z výše uvedeného důvodu již nedošlo a ani nedojde na další u nás zavedené adventní zvyklosti, jako např. na
„Mikulášskou nadílku pro děti“, na „Předvánoční posezení pro seniory“ – obé
v sokolovně, ani na tradiční „Vánoční školní jarmark“ či „Živý betlém“ ve Vadkově…
Přesto na některé počiny vhodné k adventu přeci jen již došlo či dojde.
A tak na budově úřadu městyse možno v oknech spatřit adventní kalendář, v nichž
se rozsvěcuje datum právě probíhajících adventních dnů oznamujících, kolik jich
ještě zbývá do Vánoc (viz foto vlevo). V počátku adventu (1.a 2.prosince) se též
mohly děti s rodiči vydat na „Čertí“ a „Andělskou“ procházku, či se mohou těšit na
„Vánoční stezku“ v předvánočním čase.
I letos bude zájemcům rozdáváno „betlémské světlo“ v den před Štědrým
dnem v podvečer a také na Štědrý den bude otevřený kostel od 14.00 do 16.00
hodin, kam se mohou lidé přijít podívat na náš krásný betlém. Zda bude půlnoční
mše, zatím není rozhodnuto (vzhledem ke stále se měnící epidemiologické situaci).

Mateřské centrum pomalu opět ožívá

JB, JM

- pro adventní čas mimo jiné pro děti připravilo „Čertí“ a „Andělskou“ procházku Na podzim roku 2019 jsme po delší pauze
znovuzprovoznili mateřské centrum, které se nachází
v místním kině. Začalo se nás tam scházet několik maminek
s malými dětmi a někdy tam bývalo pěkně živo. Slibný
rozjezd zabrzdila po pár měsících koronavirová pandemie
a zavedené restrikce- v posledních téměř dvou letech se tedy
setkáváme relativně nepravidelně, jak nám opatření dovolí.
Za tu dobu nám ta první prťata dorostla do
školkových let, ale narodila se další, takže pokračujeme dál.
Scházíme se každé úterý mezi devátou a dvanáctou
hodinou. Vstupné je symbolických 30,- Kč jako příspěvek na
provoz centra. Každý může přijít kdy chce a na jak dlouho
mu to vyhovuje, program je volný - někdy si společně
zahrajeme na nástroje a zazpíváme, větší děti si třeba chvíli
skládají puzzle, před Vánoci jsme malovali perníčky.
Maminky si uvaří čaj nebo kávičku a povídají si, vyměňují si
zkušenosti a zážitky. Pro děti je to výborná možnost, jak se
začít poznávat se svými vrstevníky, učí se dělit se o hračky,
uklízet je apod. Může jim to později usnadnit i začátky ve
školce, protože už se s některými kamarády znají
z mateřského centra.
V rámci možností se snažíme pořádat i různé akce.
Na začátku listopadu proběhl v centru bazárek- část výdělku
a další dobrovolné příspěvky jsme se rozhodli věnovat na

sbírku pro nemocnou Emičku a přestože účast nebyla velká
(byla doba velké nemocnosti dětí a bohužel i karantén),
podařilo se nám vybrat částku 2 500,- Kč. Všem, kdo přispěli,
patří velký dík!
Na 17.listopadu jsme uspořádali malý lampionový
průvod s cílem před mateřským centrem, kde jsme připravili
malé občerstvení pro děti i rodiče. Všichni účastníci si to moc
užili.
V tomto předvánočním čase, kdy byla bohužel
většina akcí zrušena, jsme chtěli dětem trochu zpříjemnit
čekání na Mikuláše, připravili jsme proto dvě krátké
tématické stezky: „Čertovskou“, která vede podél kapliček od
hřbitova až po velkou kapli v Brabcích a „Andělskou“, která je
i pro ty úplně nejmenší, protože vede jen centrem naší obce,
od dřevěného anděla u kostela a cíl má pod pergolou v
„Cukrárně Darinka“. Projít si je může úplně každý a na děti
čeká na konci malá odměna (fotky přineseme v příštím
vydání ML). Obě stezky jsou námětem pro motivační
procházku, „jak vytáhnout“ děti ven.
Veškeré aktuální informace o provozu centra
a společných akcích sdílíme ve facebookové skupině
"Mateřské centrum Lhenice". Budeme rádi, když se
maminky s dětmi přijdou kdykoliv podívat!
Lenka Krátká

Plakát a fota z Čertovské stezky
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Závody v rybolovu na „Ekofarmě“ v Horních Chrášťanech
O víkendu 20.a 21.11. proběhly na našem rybníku rybářské závody. Vše probíhalo v pohodové
a přátelské atmosféře, samozřejmě formou "chyť a pusť". Závodilo se v několika kategoriích,
například první ryba, největší ryba, nejvyšší váha ulovených ryb atd. Pro zajímavost, macek na
fotce má 78 cm a 7,3 kg.
Plánujeme, že podobné závody uspořádáme také příští rok na jaře a na podzim. Máme tady
nějaké vášnivé rybáře, kteří by se rádi zúčastnili?

Řidiči, nohu z plynu, také ve Lhenicích měří rychlost
Prachatický deník - 12.11.2021
- Jana Vandlíčková

Bojovat proti nezodpovědným řidičům, kteří nerespektují
stanovenou rychlost jízdy v obci, se rozhodli také ve
Lhenicích. Připojí se tak k Vimperku, Prachaticím a
Volarům.
Ve středu 10. listopadu namontovala ve Lhenicích
společnost Gemos dopravní systémy nové měřiče rychlosti
do Krumlovské ulice, což je hlavní průtah městečkem.
„Dneškem se tak spouští jejich zkušební provoz,“
zkonstatovala včera pro Prachatický deník lhenická
starostka Marie Kabátová. Měřiče jsou na příjezdu od
Netolic i Prachatic.
O nákupu radarů rozhodli ve Lhenicích už letos na konci
srpna při jednání zastupitelů, kde souhlasili s jejich
nákupem za cenu téměř tři sta šedesát tisíc korun.
O instalaci radarů začali zastupitelé diskutovat poté, co
skončila rekonstrukce Krumlovské ulice a centra Lhenic.
„Vybrali jsme k měření úsek blíže centru hned z několika
důvodů. Je tam přechod pro chodce, který využívají hlavně děti po cestě do školy, autobusová zastávka a silnice je úzká.
Navíc je to místo, kde se často stávají dopravní nehody,“ zdůvodnila Marie Kabátová. Upřesnila, že měřiče povedou zároveň
velmi důkladnou statistiku průjezdu aut. „Už teď víme, že provoz je o dost vyšší, přesná čísla ale nemáme. Ty můžeme využít
například při žádostech o dotace,“ vysvětlila.
Fota: vlevo z instalace radarů 10.11. – vpravo radar v Netolické ulici u „Moravců“

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Výjezdová jednotka lhenického SDH zasahovala
-

12.listopadu likvidovala spolu s dalšími zásahovými
jednotkami profesionálních a dobrovolných hasičů požár
skládky u Žitné v katastru obce Hracholusky (viz fota)..
Ze zprávy „FI Report“:
„Na místo požáru byly od rána povolány zásahové jednotky, a to ze
stanice profesionálních hasičů z Prachatic a též dobrovolných hasičů ze Lhenic, Žitné,
Strunkovic a Netolic. Jednalo se o požár velkého rozsahu na velké ploše, a proto byl
přivolán i speciální nakladač ze „Záchranného útvaru ČR Jihlava“. Během poledne byly
na místo povolány ještě další jednotky z Č.Krumlova, Hracholusk a Bavorova. Následně
dále probíhaly dohašovací a odklízecí práce.“
- 24. listopadu v brzkých ranních hodinách zasahovala ZJ SDH Lhenice u vzplanutí
lampy veřejného osvětlení ve lhenické Tylově ulici před domem u Špánů (čp.206).
Rychlým zásahem byla uchráněna především zaparkovaná vozidla v blízkosti sloupu
s hořícím osvětlovacím tělesem.
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Volejbalový klub „HOGO FOGO“

Lhenické volejbalistky ovládly turnaj v Netolicích
- viz foto vlevo
Každoroční turnaj v Netolicích je tradiční akce pro ženský volejbal. V letošním roce,
který je ovlivněn pandemií, se účastnily jen tři týmy. I přesto to byl skvělý relax před
vánočním shonem.
Turnaje, který proběhl 27.11.2021, se zúčastnily týmy z Netolic, Dubného a Lhenic.
Díky nízké účasti se mohlo hrát na tři vítězné sety. Volejbalistky Lhenic uhrály
všechny sety nad svými soupeřkami a právem se tak staly vítězkami celého turnaje.
Celý tým VK HOGO FOGO Lhenice přeje všem krásné prožití svátků, bohatého
Ježíška a skvělý rok 2022 nejen ve volejbale.
Michaela Fouňová
JB, JM

STÍNY LHENICKA
„Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice
přijímá nové policisty.
Zájemci se mohou hlásit na personálním pracovišti Územního odboru KŘP Jčk Prachatice
Telefon číslo: 974 236 400, e-mail:
s<mailto:Stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz>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.“
V době od konce prázdnin jsme evidovali přečiny
neoprávněného opatření platebního prostředku a krádež,
kdy si dosud nezjištěný pachatel bez souhlasu a vědomí
majitele opatřil údaje k jeho platební kartě a provedl
neoprávněně větší množství plateb se škodou přesahující
10 tisíc korun. Podvodného jednání na portálu bazos.cz se
dopustil neznámý pachatel, který inzeroval zboží, které ale
po zaplacení nezaslal, přestal komunikovat a mladému
muži ze Lhenic tak způsobil škodu přes 3 tis. korun.
Šetřením bylo zjištěno, že v rámci republiky se nejedná o
ojedinělé jednání a věc jsme jako přestupek proti majetku
postoupili věcně příslušné součásti ke sloučení. Majetkový
přestupek spáchal i do této doby nezjištěný pachatel, který
poškodil pneumatiky na automobilu zaparkovaném u
autobusového nádraží. Majiteli způsobil škodu vyšší než 3
tis. korun. K poškození automobilu, konkrétně bočního
okna, došlo i na sídlišti SNP, ale šetřením bylo zjištěno, že
příčinou poškození bylo odlétnutí kamene při pracích na
obecních pozemcích a vzhledem k tomu byla věc řešena
jako pojistná událost, o čemž byla vyrozuměna i poškozená.
Jako přestupek proti majetku se škodou 2 tis. korun bylo
kvalifikováno i jednání muže, který svému bratrovi poškodil
betonový sloupek jako základ plotu na samotě u Třebanic.
Přestupek proti občanskému soužití spáchal mladý muž,
který v době těsně před půlnocí hodinu bouchal do fasády
bytovky v ulici Netolická a rušil tak svým chováním nejen

nájemníky, ale i noční klid. V téže ulici, ale v jiném bytovém
domě, jiný mladý muž udeřil vícekrát otevřenou dlaní do
tváře mladou ženu, i před jejími nezletilými dětmi. Jeho
jednání bude řešit příslušná komise při Městském úřadu
v Prachaticích. Řidiči osobního automobilu, kterému bylo
naměřeno více jak 1,5 promile alkoholu v dechu a odmítl
lékařské vyšetření spojené s odběrem žilní krve, byl
zadržen řidičský průkaz. I tento případ byl oznámen jako
přestupek proti zákonu o silničním provozu na úřad do
Prachatic. Oznámili jsme tam i tři přestupky proti tomuto
zákonu týkající se nesprávného parkování v ulici
Krumlovská. Komise při úřadu v Prachaticích by měla
projednat i jednání zaměstnance místní zahraniční firmy,
který v jejím areálu pálil komunální odpad a porušil tak
obecně závaznou vyhlášku naší obce. Požár vozidla v ulici
Na Panské mezi si převzal vyšetřovatel HZS Prachatice,
který na místě jako příčinu vzplanutí vozidla určil technickou
závadu.
Spolupracujeme se soudy, exekutorskými úřady,
státním zastupitelstvím, pojišťovnami atd. Podílíme se na
dohledu nad bezpečností provozu na pozemních
komunikacích i na kontrolách rekreačních objektů.
Na závěr bych chtěl všem, nejen občanům Lhenic,
popřát co nejpříjemnější prožití svátků vánočních, do
nového roku zejména zdraví a ať je ten následující rok
aspoň o něco lepší, než ten právě končící.
npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení PČR Netolice

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrem na našem Lhenicku
tentokrát

Ze zámku a z podzámčí

- míněn renesanční panský dům – po lhenicku „zámek“
– původně zemanská tvrz nacházející se na vyvýšené terase
pod kostelem sv.Jakuba.
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PŘIPOMÍNKA JEHO HISTORIE
Byl postaven v 1. pol. 17. století, pravděpodobně Martinem Grejnarem
z Veveří a Mysletína, vysokým rožmberským úředníkem a dále pokračoval
v jeho výstavbě Petr Vok. Poté se zde střídali majitelé, 1612 koupili tvrz
Švamberkové, od nich roku 1622 rod z Eggenbergu a nakonec
1719 Schwanzenberkové. V roce 1766 byl stavebně upraven a r.1782
prodán Janu Gregorovi. Rodině Gregorů patří dodnes. Vzácně dochovaný
kazetový strop v 1. patře byl roku 1909 přenesen na zámek Hluboká
nad Vltavou. V 19. století tu bývala pošta i škola. Na začátku 20. století
zde byla objevena jáma, tehdy považovaná za propadlé sklepy
hospodářských budov. Údajně kolem roku 1920 zde byly nalezeny i jakési
tesané kvádry. Podzemní chodby vedou údajně pod celými Lhenicemi,
podle místního tradování prý až na Hradce a Grejnarov.
- podle webu „Jihočeský venkov“ – „Panský dům – zámek ve Lhenicích – hrady, zámky, tvrze“.
O lhenickém „zámku“ a i o dalším s ním souvisejícím bylo již na našich stránkách
Lhenicku) uvedeno mnohé. Z toho tentokrát vybráno:
O NEVĚSTĚ ZE „ZÁMKU“
- pro Moje Lhenicko – ročník 2008 – červencové číslo 7 – Miloslav Trnka - autor
odhalil
rozsáhlý korupční podvod
Rodokmeny
významných
s téměř „pásovou výrobou“ nové české
osobností české vědy, techniky a
šlechty, kdy různí žadatelé předkládali
kulturní historie uplynulých staletí
rodokmeny doprovázené profesionálně
někdy poměrně překvapivě skrývají i
pozměněnými
matričními
doklady
malé, zapomenuté příběhy zmizelého
včetně
zfalšování
původních
světa dávných lhenických obyvatel.
originálních
zápisů
v samotných
Díky i tomu málu
náhodně
matrikách. Technika padělků byla na
zachovaných zpráv si čas od času
vysoké úrovni, přesto původci neunikli
můžeme připomenout „peckářskou
trestům. Pamětníci - jeho profesní
krev“
- jak v milé nadsázce
kolegové,
pak
často
úsměvně
a s patřičnou dávkou hrdosti říkáme
zmiňovali,
že
jakousi
zvláštní
rodákům ze Lhenic a okolí. A právě
neústupnost - „tvrdou palici“ a smysl
mezi ně patří i Marie Anna Gregorová
pro poctivé jednání sám Pinsker
(1788 - 1856), lhenická babička
přičítal vlohám zděděným po předcích.
proslulého
zemského
právního
Vraťme se tedy k jeho babičce.
historika a spisovatele Dr. Čeňka
Marie Anna Gregorová přišla
Pinskera.
na svět 24. června 1788 ve
Kdo byl Čeněk Pinsker?
starobylých
zdech
někdejší
Pokřtěn jmény Vincenc Josef Václav,
grejnarovské
renesanční
tvrze,
po maturitě na píseckém gymnáziu
v rodině Jana Gregory - podnikatele
(1864)
absolvoval
práva
na
v rukodělné výrobě obuvi a jeho
univerzitách v Praze a Krakově
manželky Dory rozené Kudrnové. O
(promován r. 1870). Do historie se
jejím dětství a dospívání zprávy
zapsal nejen jako odborník na rodinné
nejsou. Dá se předpokládat, že
a svěřenské právo, nebo mistrný
vyrůstala bez větší hmotné nouze
fotograf jihočeských a středočeských
v klidném, ale tvůrčím rodinném
památek pro Národní muzeum,
zázemí, které tou dobou vytvářeli její
ale především coby zkušený znalec
pracovití rodiče, starší sourozenci a
starých archivních materiálů.
hlavně i šikovné ruce zaměstnanců
Pro vídeňské ministerstvo
prosperující obuvnické dílny.
vnitra
ověřoval pravost archiválií,
Rodný dům opustila jako
které předkládali žadatelé o udělení
osmnáctiletá nevěsta v lednu r. 1807,
šlechtictví. Prováděl důkazní rozbor
kdy před oltářem lhenického chrámu
listin, při čemž v letech 1902 - 1904
sv. Jakuba Většího řekla své „ano“
spolu s kolegou doktorem Polákem

(dříve Lhenickém zpravodaji, nyní Mém

ženichu
Václavu
Pinskerovi.
Šestatřicetiletý manžel si ji pak odvezl
do Netolic, kde už byl znám jako
vážený měšťan, mistr mydlářského
řemesla a zdatný obchodník. Porodila
mu pět dětí. Byli to Jan
*1809,
Bedřich, Marie, Aloisie a Zuzana.
Mimo syna Jana, pozdějšího soudního
rady - Čeňkova otce, všichni založili
své rodiny v Netolicích.
Žádné psané paměti nám Marie Anna
nezanechala, jak to bývá, když je
prioritou pohoda a teplo domácího
krbu, manžel, výchova pěti dětí a pak
vnoučata. V netolickém domě čp. 53
se dožila 68 let, na věčnost odešla
5. 5. 1856.
Na dnešní cestě proti proudu
času se trochu pootevřela vrátka do
mikrokosmu jejího snažení, ale jen ve
stručném
přehledu
pokrevních
souvislostí, je patrné, že lheničtí
Gregorové i volarští obchodníci
Pinskerové měli blízký příbuzenský
vztah nejen k rytířskému rodu lesníků
Guolfingerů ze Steinsbergu, ale
i k netolickým Kudrnům, kteří také dali
svému
rodnému
místu
několik
výborných lékařů nebo právníků,
z nichž jeden stál celá desetiletí v čele
městské
správy,
podobně
jako
lhenický nositel zlatého záslužného
kříže Jan Arnošt Alois Gregora
(1821 - 1901).

Z „PODZÁMČÍ“
- o cca jedno století později –
O TRANSAKCÍCH ALA “KULOVÝ BLESK“ NA LHENICKÉM DOLÁNKU
- pro Moje Lhenicko – ročník 2008 – červnové číslo 6 – se souhlasem autora
Ing.Jindřicha Bukovského – tehdy přetištěno z časopisu „Rodopisná revue“ č.2
– léto 2008
Ve Lhenicích, pod „dolánským“ kopcem stálo začátkem 1. světové války celkem
16 domů, označených číslem popisným 140 až 155. Ve druhém válečném roce,
začátkem roku 1915, zde proběhla transakce, která v nás může, mimoděk, vyvolat
vzpomínku na klasický český film „Kulový blesk“ s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
Pravda, rozsahem není tato akce až tak veliká, ale rozhodně je zajímavá už jenom tím,
že se skutečně na tak malém území stala. A pak stojí jistě za zamyšlení, z jakého
důvodu došlo ke změně hospodářů hned u pěti chalup najednou. Vždyť se jedná téměř
o jednu třetinu všech usedlostí v této lokalitě.
„Dolánský kopec“ obrázek od Mertalky – Marie Valášková 2018 – z knihy „Ve Lhenicích
na Dolánku“ – autor J.Bukovský
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Na samém začátku stál prodej „Čenků“ chalupy, jinak domu č.p. 149. V roce 1914 patřil tento dům vdově po Matěji
Pintrovi, Anně. Vdovou byla v té době již sedm let a bydlela ve Volyni, tedy mimo dům i obec. Dne 1. května 1915 prodává
uvedenou usedlost včetně všech pozemků, které po vyrovnání dědictví u domu ještě zbyly, manželům Linhartu a Marii
Bukovským, za sjednanou cenu 11.000 korun. Od roku 1912 až do této doby hospodařil Linhart s Marií v „Mühlsteinů“
chalupě, číslo popisné 155.
Všechny následující smlouvy pak byly uzavírány s platností k 1. květnu 1915. V prvé řadě se tedy stěhují manželé
Linhart a Marie Bukovských od Mühlsteinů k Čenkům. Svou usedlost přenechávají v té době ještě svobodné sestře Linharta,
Karolíně Bukovské, za cenu 4.000 korun. Karolína však neplatí celou tuto částku ze svého. Plných 2.500 korun dostává od
svých rodičů Václava a Terezie za to, že se k ní mohou do chalupy u „Mühlsteinů“ přestěhovat a mít zde doživotní
výměnek. Václav a Terezie Bukovských tedy prodávají svou chalupu u „Stávkařů“, číslo popisné 143, ve které dosud žili a
stěhují se ke své dceři.
Chalupu i se zahradou od nich kupují, taktéž k 1. květnu , za sjednanou cenu 3.160 korun
manželé Antonín a Klára Kalíškovi. Také oni získávají část peněz od svých starých rodičů Františka a Pavlíny Kalíškových.
Ti na základě smlouvy ze dne 29.4.1915 získávají v novém domě u „Stávkařů“ doživotní výměnek v hodnotě 2.000 korun. A
za to, že výměnkáři budou hradit různé finanční výdaje z domu včetně daní a budou také udržovat dům i zahradu, zabezpečí
jim Antonín s Klárou doživotně živobytí. A tak se tedy František a Pavlína Kalíškovi stěhují k 1.květnu 1915 spolu se svým
synem a snachou z chalupy u „Kukačků“ číslo popisné 148 do nové chalupy u „Stávkařů“. Jaké byly asi jejich pocity a
z jakého důvodu se vůbec stěhují? Vždyť v chalupě u „Kukačků“ žili společně plných 30 let. Jisté je, že k 1. květnu ji
prodávají za cenu 1.800 svým sousedům, manželům Josefu a Marii Trnkovým, kteří v té době žijí ve vedlejší chalupě u
„Štiftarů“, číslo popisné 147.
A současně dochází také v květnu ke změně majitelů na usedlosti u „Moravců“, číslo popisné 142. Původní
majitelé, manželé Šipanovi prodávají svůj dům mistru hrnčířskému, Františku Fenigbauerovi a jeho manželce Kateřině.
A tím se kruh uzavírá. Žádný tak velký a jednorázový přesun mezi majiteli nemovitostí jako ve druhém roce I.
světové války se na Dolánku nikdy předtím ani potom neudál. Potomci rodin, které v této transakci účinkují, žili pak v těchto
domech ještě koncem 20.století.

JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
Tradiční novoroční výstup
na Stráž bude, ale…
Již v pořadí dvaadvacátý jeho ročník i letos proběhne 1.ledna, avšak
netradičně, jako již loni. To proto, aby jeho průběh byl v souladu
s epidemiologickými opatřeními a nařízeními. Výstup bude proto
probíhat po celý den individuálně, či v menších skupinách, aby
nedocházelo ke shromažďování účastníků. Ti si v místě „U sedýlka“
mohou již od rána vyzvedávat připravené pamětní listy a zde se
i zapisovat do účastenského listu.
Letošnímu výšlapu na horu „Stráže“ zdar
- s vírou těch příštích v lepších časech!
Ivana Mušková

VÁNOČNÍ PŘÍLOHA
Jaké bývaly Vánoce za první republiky
- před 100 lety -

Období první republiky je dnes vnímáno jako symbol demokracie a nového
začátku. Toto období je proto dosti idealizováno, mnohdy za okouzlení těmito starými
časy, které ale nebyly lehké…
Poválečné Vánoce, po roce 1918, nebyly bohaté, spousta lidí si nemohla
dovolit nějaké okázalé hostiny, potravin bylo málo a byly drahé. Navíc zemi sužovaly
různé nemoci související ještě s válkou, za připomenutí stojí třeba rozsáhlá epidemie
španělské chřipky, posléze přišla i hospodářská krize… Postupně ale republika počala
vzkvétat. Válka byla zažehnána a rodiny byly pohromadě a uměly si vánoční čas
společně užít i za zpříjemnění různými tradicemi a zvyky, ale i vybranými pokrmy,
pochoutkami i početnými dárky. Ovšem byli tady i nadále chudí, pro které přesto, při
skromnosti, měly Vánoce své kouzlo. Je překvapivé, že již tehdy bylo poukazováno na
to, že se Vánoce odklánějí od duchovna směrem ke konzumu, neboť už v té době byly
třeba časopisy plné reklam na přehršel lákavého vánočního zboží, a to i s možností jeho
pořízení na splátky.
Vánoční dobová pohlednice
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I bez idealizování prvorepublikových Vánoc možno se jimi nechat inspirovat
-vždyť mnohé i tak je zachováváno pro současnost
Tehdejší vánoční pokrmy
Smažený kapr s bramborovým salátem, ale i kapr „na modro“ i „na černo“ na „Štědrý večer“
- smažený kapr s bramborovým salátem, jako tehdy „novinka“, získával na oblibě
- kapr na „modro“ – vařený v octě, ale i kapr „na černo“ ve sladké omáčce z povidel – se
podával ještě v převaze
- Hrachová či rybí polévka a oplatky s medem
- tím povětšinou štědrovečeření začínalo
-nechyběly též luštěniny ve formě hrachové polévky či kaše nebo čočky na kyselo – jako
doplněk byly oplatky podávané s medem
Tradiční vánočka
- Vypadala trochu jinak než nyní – nebývala pletená, často měla tvar placky, ale byla pečená
z kvalitní mouky za přidání dostatku mandlí, rozinek a oříšků. Chudí si ji pekli i z brambor.
Šneci na Štědrý den
- bývávali podáváni v městech v bohatších rodinách – tento zvyk se dostal k nám z Francie
- Pomeranče, banány, ba i fíky a datle
- byly exotickou pochoutkou, získávaly na oblibě,- především ve městech pro bohatší, stále
ještě jako luxusnější záležitost
Na venkově se zůstávalo více u tradic.
- tam krom již zmiňovaných pokrmů z ryb a luštěnin, též vánoček nesměly na stole chybět
jablka, ořechy, jakož i sušené ovoce, perníčky, po domácky pečené cukroví, za
dodržování řady lidových zvyků a obyčejů, za zpívání koled a chození po koledě
(především „na Štěpána“)
Tehdejší vánoční dárky
- bývaly povětšinou skromné a praktické ke každodenní potřebě, jako oblečení apod. především v chudších rodinách, byly to
ale i knihy a hračky
Dárky přející si tehdy děti
- třeba oblíbené cínové vojáčky, panenky, sáňky, brusle, stolní hry – jako „Člověče, nezlob se“, stavebnice jako třeba
„Merkur“ (vyráběna od roku 1925), plyšové medvídky či loutkové divadlo atd.
Vánoční stromek (tento zvyk se rozšířil na počátku 19. století z Německa)
- býval zdoben „jedlými ozdobami“ – perníčky, vizovickým pečivem, jablíčky, přírodními materiály (šiškami, sušeným
ovocem, slámou), svíčkami, třeba řetězy z ušlehaných bílků a cukru, od konce 19. století již i ozdobami skleněnými
a perličkovými od sklářů z Jablonecka, též ozdobami papírovými i dřevěnými a už i čokoládovými figurkami.
Vánoční stromy republiky ve městech a obcích
- tradice vznikla v roce 1924 v Brně, u níž stál spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek, a to na základě jeho nálezu s přáteli
opuštěného malého dítěte v lese u Bílkovic. To jej natolik zasáhlo, že toho roku vztyčili v Brně na jeho popud vánoční
strom a u něj vybírali peníze na opuštěné a chudé děti. Následně se tento zvyk rozšířil do dalších měst a obcí.
Slavnostní vánoční mše, „půlnočka“ a betlémy
- v té době neodmyslitelně patřily k Vánocům. Vyzdobené chrámy a kostely, za zpěvů a muzicírování, byly navštěvovány
mnoha lidmi, a to nejenom praktikujícími věřícími. Zde, při vánočních bohoslužbách, se setkávali, vzájemně si přáli
hezkých, pokojných svátků, měli k sobě blíže. V chrámech Páně hlavně děti obdivovaly betlémy, avšak nejenom tam.
Betlémáři je vystavovali i na různých jiných místech. Předváděli tím tak i své především řezbářské umění.
Takové kouzlo mívávaly prvorepublikové Vánoce …
- podle webových stránek „Spektrum zdraví“, „Wikipedie“ a dalších zdrojů

Dobové obrázky : Vánoce za první republiky

JB, JM
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Příjemné prožití vánočních
svátků, mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů v novém roce 2022
přeje kolektiv MAS Rozkvět, z.s.

Přejeme všem ženám a jejich rodinám
klidné prožití vánočních svátků a do
nového roku hlavně hodně moc zdraví,
štěstí a pohody.
Spolek žen Lhenice

Milé čtenářky, milí čtenáři,
vážíme si Vaší přízně a děkujeme za ni.
Zachovejte nám ji také v nadcházejícím roce,
do něhož Vám přejeme jen vše dobré.
Krásné Vánoce a opatrujte se!
Redakce ML

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Soutěže výkonnostně odstupňované, v nichž startuje šest družstev Sokola,
se již kvapem blíží k odehrané jejich polovině i k „vánoční přestávce“.
A družstvo žen Sokola Lhenice ve 2.lize ve sk.A za 10 účastenských družstev
Do zápasů, dle soupisky, nastupují: I Fišerová, E.Dubravcová, T.Novotná, T.Vodáková
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Odehrané listopadové zápasy
doma
venku
V 9.kole 27.11. – se Sokolem Plzeň 2:8
v 7.kole 13.11. – s TSM Kladno 8:2
V 10.kole – s TJ Lomnicí 3:7
v 8.kole 13.11. se Slavojem Praha B 8:2
Tabulka 2.ligy žen sk.A po 10.kole k 30.11.
- pořadí družstev s bodovým ziskem 1. SKST Vlašim B – 27 bodů
6. Sokol Plzeň V – 16 bodů (dle skóre)
2. Slavoj Praha B – 23 bodů
7. EI-Niňo Praha B – 16.b. (dle skóre),
3. TSM Kladno – 22 bodů
8. Sparta Praha C – 14 b.,
9. Sokol Lhenice – 12 b. (dle skóre),
4. TTC Kovářov A – 19 bodů (dle skóre)
5. TJ Lomnice – 19 bodů (dle skóre)
10. TTC Elizza Praha B – 12 b. (dle skóre)
- „vánoční přestávka“ proběhne po 10. kole od 27. 11. za pokračování soutěže 11. kolem 15. 1. – pro A družstvo Sokola
Lhenice domácím utkáním s EI Niňo Praha B a ve stejný den (15. 1.) i utkáním 12. kola, rovněž doma, se Spartou Praha C
B družstvo žen Sokola Lhenice v divizi
- vzhledem pouze k šesti účastenským družstvům soutěž probíhá za časově rozvolněnější termínové listiny
- do zápasů, dle soupisky, nastupují: J. Březinová, K. Fišerová, L. Březinová
Neúplná tabulka divize žen k 30. 11.
- pořadí družstev s bodovým ziskem –
1. VS Tábor – 12 bodů, 2. Sokol ČB – A – 10 b., 3. Jindřichův Hradec 1930 – 5 b., 4. Sokol Lhenice B – 4 b.,
5. TTC Kovářov B – 3 b., 6. KST ZŠ Vyšší Brod – 2 b.
A družstvo Sokola Lhenice (smíšené) v krajské soutěži sk. B za 11 účastenských družstev
do zápasů, dle soupisky, nastupují:
M. Fišer, A. Dubravcová, M. Halabrín st., R. Sivera st., I. Fišerová, E. Dubravcová, F. Traxler
Odehrané listopadové zápasy
doma
venku
v 7. kole 4.11. s Miroticemi A 9:9
- žádné odehrané
v 8. kole 14.11. s ČZ Strakonice C 10:8
9. kolo - volné
v 10. kole 26.11. se Slovanem Černý Dub 8:10
Tabulka krajské soutěže sk. B. k 30.11.
- pořadí družstev s bodovým ziskem
1. Osek A – 27 bodů, 2. Černý Dub A – 24 b., 3. Lhenice A – 23 b., Mirotice – 22 b.,5. CZ Strakonice C – 19 b., 6. Svatá
Máří A – 17 b. (dle skóre), 7. Sokol Písek A – 17 b. (dle skóre), 8. Sokol Milevsko A – 15 b. (dle skóre),
9. Sokol Vodňany C – 15 b. (dle skóre), 10. Třebohostice A – 12 b.,11. Sokol Strakonice B – 9 b.
„vánoční přestávka“ v této soutěži nastane po 11. kole od 11.12. s pokračováním 12. kolem 15.1.
Stručně ke startu dalších družstev Sokola Lhenice na úrovni regionálních soutěží na Prachaticku
Postavení B a C družstva v tabulce RP – I (regionálním přeboru) za 10 účastníků k 30.11.
- umístění a bodový zisk
B družstvo Sokola Lhenice – 1. místo – 15 bodů
C družstvo Sokola Lhenice – 9. místo – 10 bodů
- vánoční přestávka v RP – I nastane po 8. kole od 11. 12. s pokračováním 15. 1. 9. kolem
Postavení D družstva v tabulce RP – II (regionálním přeboru) za 10 účastníků k 30.11.
D družstvo Sokola Lhenice – 6. místo – 11 bodů
- „vánoční přestávka“ v RP – II nastane po 7. kole od 11. 12. s pokračováním 8. 1. osmým kolem
Přestávky v soutěžích využívá řada klubů či oddílů k pořádání vánočních turnajů ve stolním tenisu – bude tak tomu i
tentokrát, vzhledem k pandemické situaci?

Co nového ve lhenickém SK
Úspěšné tažení podzimem ve statistice – I.B třídou skupinou B
- soutěžním ročníkem 2021/22
Vzhledem k potřebnému doplnění početně nepostačujícího hráčského kádru před vstupem do soutěže a
k početným zraněním hráčů v jejím průběhu bylo proto poměrně překvapivé…

Trenér: Ivo Čech – vedoucí družstva: Pavel Boška
Kapitán týmu: Tomáš Tůma, po dobu jeho zranění Jakub Beran
Konečné umístění SK Lhenice v tabulce B skupiny I.B třídy po podzimu
– 1.místo – 13 zápasů – 10 výher, 2 remízy, 1 prohra – skóre 29:8 – 32 bodů
se čtyřbodovým náskokem před druhou Sedlicí (28 bodů – skóre 25:19).
Postavení v tabulce sestavené z domácích zápasů – celkem sedmi
2.místo – 7 zápasů – 5 výher, 2 remízy, 0 proher – skóre 18:6 – 17 bodů
- 1.místo – Sedlice – 18 bodů – skóre rovněž 18:6
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- podzimní zápasy lhenického SK doma
V 1.kole se Strakonicemi B 2:0 (0:0) – ve 3.kole s Dražejovem 2:0 (1:0) /dohrávka 28.9./ - ve 4.kole s Bavorovem 2:2 (1:1) –
v 6.kole s Bělčicemi 2:1 (1:0) – v 8.kole s Vacovem 2:1 (2:0) – v 10.kole se Sousedovicemi 2:2 (0:1) – ve 12.kole
s Cehnicemi 6:0 (5:0) /nejpřesvědčivější výhra/
- bodová ztráta doma: 4 body za 2 remízy - s Bavorovem 2:2, se Sousedovicemi 2:2
Postavení v tabulce sestavené ze zápasů venku – celkem šesti
1.místo – 6 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 1 prohra – skóre 11:2 – 15 bodů
- podzimní zápasy lhenického SK venku
Ve 2.kole se Stachami 0:1 (0:0) – v 5.kole s Prachaticemi C 1:0 (0:0) – v 7.kole se Sedlicemi 0:3 (0:3) – v 9.kole s Volyní 0:1
(0:0) – v 11.kole se Stř.Hošticemi 0:4 (0:2) – ve 13.kole s Husincem 1:2 (1:1)
- bodová ztráta venku:3 body za jedinou těsnou podzimní prohru s Prachaticemi C 1:0 (1:1) na hřišti v Záblatí
Celková bodová ztráta z maxima možných 39 bodů ve 13 podzimních utkáních:
7 bodů (4 doma, 3 venku)
Celkové skóre ze 13 podzimních zápasů – 29 ku 8
- s rozdílem 21 branek mezi vstřelenými a obdrženými – celkem vstřelených – 29 br. – s průměrem na 1 zápas 2,23 branky
– doma v 7 zápasech – 18.br. – s průměrem na 1 zápas 2,57 branky – v 1.poločasech vstřelených 10 branek –
ve 2.poločasech 8.br.
- venku v 6 zápasech – 11 br. – s průměrem na 1 zápas 1,83 br. – v 1.poločasech vstřelených 6 branek –
ve druhých poločasech 5 br.
Celkem obdržených – 8 br. – s průměrem na 1 zápas 0,62 br. –nejméně ze všech 14 týmů v B skupině I.B tř. a nejenom v ní
- doma v 7 zápasech – 6 br. – s průměrem na 1 zápas 0,85 br. – v 1.poločasech obdržené 2 br. –
v 2.poločasech 4 br.
- venku v 6 zápasech – 2 br. – s průměrem na 1 zápas 0,33 br. – v 1.poločasech obdržená 1 br.,
ve 2.poločasech 1 br.
Na 29 dosažených brankách ve 13 podzimních zápasech se střelecky podíleli:
M.Mahák 6 brankami, J.Mrkvička 5, P.Prenner 4, M.Fišer 3, Vl.Burda 2, J.Beran 1, Dav.Kiš 1,J.Prenner 1 (z 11), M.Rosa 1,
K.Ryšánek 1, J.Schön 1,D.Šindelář 1, D.Trojan 1, T.Tůma 1 – celkem 14 střelců.
Do 13 utkání mistr.podzimu nastoupilo celkem 28 hráčů
- u jejich jmen uvedeno – start v zápasech celkem / z toho v zákl.sestavě – při shodě údajů seřazeno dle abc
pořadí:
Jos.Prenner 13/13, J.Mrkvička 12/11, Dom.Kiš 12/9, J.Beran 11/10, D.Trojan 11/10, M.Mahák 10/9, D.Šindelář 10/5, M.Rosa
9/8, T.Tůma 9/8, D.Jirkovský 9/6, Dav.Kiš 8/8, J.Schön 8/7, M.Fišer 8/6, Vl.Burda 8/1, J.Dvořák 7/7, P.Prenner 7/6, T.Plojhar
6/6, K.Ryšánek 6/5, J.Pokorný 5/0, P.Vincik 7/3, L.Balogh 4/2, R.Sura 3/2, L.Kopf 1/1, I Čech 1/0, J.Krotký 1/0, P.Lukšovský
1/0, V.Pilát 1/0, P.Sládek 1/0.
Sestava mistrovského podzimu SK Lhenice
- jen její nástin - poskládána na základě startů v základní sestavě – cca v polovině a více zápasech
- tentokrát ovlivněna početnými zraněními hráčů a z tohoto důvodu i za nutnosti pozměňování jejich hráčských ¨
postů v jednotlivých zápasech dle potřeby.
J.Dvořák 7x
[ T.Plojhar 6x ]
Dom.Kiš 9x
J.Prenner 13x
Dav.Kiš 8x
D.Trojan 10x
[ K.Ryšánek 5x ]
J.Mrkvička 11x
M.Rosa 8x
T.Tůma 8x
J.Beran 10x
[ J.Schön 7x ]
[ D.Jirkovský 6x ]
P.Prenner 6x
[ M.Fišer 6x ]
M.Mahák 9x
Dodatek závěrem:
navýšený počet hráčů, nastoupivších do utkání mistr. podzimu (celkem 28), byl způsoben četnými jejich absencemi
zejména pro zranění. Z tohoto důvodu vypomohli i hráči již nezařazeni do hráčského kádru (čítajícího 23 hráčů) –
J.Krotký, P.Lukšovský, V.Pilát, P.Sládek, ale i trenér Ivo Čech, za což jim patří poděkování.
Bratranci Prennerovi
- všech 13 utkání podzimu, a to i v základní sestavě, odehrál pouze
Josef Prenner (viz foto vlevo). Na webových stránkách „Fotbal u nás“
byl zařazen do „Vybrané jedenáctky podzimu I.B třídy skupiny B“
s tímto jeho hodnocením: „Stoper Lhenic Josef Prenner je
jednoznačným pilířem defenzivních řad. Ve 13 podzimních kolech
Lheničtí inkasovali pouze 8x
a i z tohoto důvodu se nacházejí v čele tabulky.“
- hráč Pavel Prenner (viz foto vpravo). se navrátil z SK Jankov (KP)
do již rozehraného mistr.podzimu – až do 7.kola, do utkání v Sedlicích
(25.9.) a hned následně do dohrávky 3.kola doma s Dražejovem
(28.9.) – ve výrazně početně oslabeném hráčském kádru pro zranění
(v jednom ze zápasů až osmi hráčů) jej bylo třeba. Ale ani jemu se po
návratu zranění nevyhnulo – s herním výpadkem na dva zápasy.
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Z konečné tabulky mistr.podzimu B skupiny I.B třídy (po 13 zápasech)
- umístění – skóre - počet bodů 5. Husinec – 29:25 – 23 b.
10. Stř.Hoštice – 18:24 – 14 b.
1. Lhenice
– 29:8 – 32 b.
6. Bělčice – 42:20 – 21 b.
11. Dražejov
– 17:31 – 14 b.
2. Sedlice
– 25:19 – 28 b.
7. Vacov – 36:15 – 20 b.
12. Prachatice C – 18:36 – 12 b.
3. Strakonice B – 31:19 – 26 b.
8. Cehnice – 29:33 – 16 b.
13. Bavorov
– 15:27 – 9 b.
4. Sousedovice – 31:20 – 23 b.
9. Volyně – 23:23 – 14 b.
14. Stachy
– 9:52 – 3 b.

Na fotu jedna z 29 branek
lhenického týmu v soupeřově
síti o mistrovském podzimu –
dosažená nejlepším
lhenickým podzimním
střelcem Michalem Mahákem
(se 6 brankami) v domácím
utkání s Cehnicemi za
nejpřesvědčivější výhry 6:0
(5:0) – ve 12.kole
dne 30.10.
Foto:
trenér Ivo Čech

„Půlmistrovský podzim“ lhenického SK pohledem trenéra Ivo Čecha
V říjnovém čísle zpravodaje jsem
hodnotil první polovinu podzimní
části sezóny a vyjádřil se, že
můžeme být celkem spokojeni.
Zbývalo nám odehrát pět utkání, z
toho tři na hřištích soupeřů a ta se
podařilo vyhrát, včetně posledního
vyhecovaného zápasu v Husinci.
Remízou v domácím utkání se
Sousedovicemi jsme sice dva body
ztratili, ale musím říct, že soupeř
patřil rozhodně k těm lepším.
Podzimní bilanci jsme tedy zakončili
s deseti výhrami, jednou prohrou a
dvěma remízami, což určitě není

špatné a laťku jsme si nasadili dost
vysoko, uvidíme, jak se s tím na jaře
vyrovnáme. To bude pochopitelně
záležet hlavně na samotných
hráčích, zejména jakou budou mít
chuť se v rámci zimní přípravy co
nejlépe připravit, kolik času a energie
budou ochotni obětovat a také, jak
se budou v poměrně dlouhé pauze
individuálně udržovat. Pracovat na
čem určitě máme. A nesmím
zapomenout na všude přítomný
covid, protože od případných
omezujících opatření se bude odvíjet
i naše společná příprava.

Závěrem bych chtěl poděkovat
vedení SK za podmínky, které ke
své činnosti máme a doufám, že
vnímají i hráči, že to není vždy úplně
pravidlem a nemohu samozřejmě
zapomenout na diváky, kteří nás
podporovali nejen v domácích
zápasech, ale cestovali za námi i na
zápasy venkovní. Nejen těm bych
chtěl v této složité době popřát do
následujícího roku hlavně zdraví.

Prostřednictvím reportů na webových stránkách SK Lhenice (i ve skříňce SK na náměstí) možno si projít všechna podzimní
utkání lhenického týmu, na webu SK i s fotogaleriemi z nich od Jana Kleina – na adrese www.sklhenice.cz .

INZERCE
Firma Jan Trnka - Zámečnictví přijme pracovníka

do trvalého pracovního poměru na pozici - zámečník, opravář zem. strojů a zařízení, svářečský průkaz
výhodou. Informace na tel. 731 168 005 nebo přímo ve firmě Netolická 415, 384 02 Lhenice
- v době od 7.00 do 15.30 hod.
KOUPÍM ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU NA TRHU JAKÉKOLIV POZEMKY
okolí Lhenic, Jámy, Třebanic,Klenovic, Rat.Lhoty, Žitné, Hrbova, Hradců, Mičovic, Horních či Dolních Chrášťan.
Za pozemky DOBŘE ZAPLATÍM !!! Smlouvy a veškerou administrativu VYŘÍDÍM.
Tel.725 441 310 / e-mail: rudix@seznam.cz / Rudolf Kabát, Bavorovská 300, 384 02 Lhenice.
" Nabízím doučování matematiky a chemie pro ZŠ a SŠ (popř. jiné předměty dle domluvy)

za 150 Kč/hod. V případě zájmu volejte 736 149 345. Kateřina Sobíšková
Prodám Škoda Fabia Combi, dobrý stav – po technické, levně. Kontakt : 607 567 314
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Koupím vltavíny za nejvyšší možnou cenu.
Malé kousky (střípky) i větší a velké kusy, zdravé i poškozené,
koupím i celé sbírky - platím hotově, hned na ruku - nejvyšší
cenu. Kontaktovat mne můžete kdykoliv na telefonním čísle
725 441 310 a nebo na e-mail rudix@seznam.cz. Pro vltavíny
přijedu kdykoliv a kamkoliv, také nabízím fin. provizi za
zprostředkování kontaktů vedoucí ke koupi.
KOUPÍM ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU NA TRHU
POZEMKY - JAKÉKOLIV - V OKOLÍ, LHENICE, TŘEBANICE,
RATIBOROVA
LHOTA,
ŽITNÁ,
HRBOV,
HRADCE,
MIČOVICE, HORNÍ či DOLNÍ CHRÁŠŤANY... za pozemky
DOBŘE ZAPLATÍM !!!!! Smlouvy a veškerou administrativu
VYŘÍDÍM.
Tel : 725441310 rudix@seznam.cz Kabát Rudolf Lhenice 300
•

Provádím výkopové a terénní úpravy minibagrem - vhodný i pro malé prostory
Více informací na telefonním čísle 704 582 276

● Oblečení pro celou rodinu za super ceny – originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka,
krycí plachty a drogerie za super ceny – naproti prodejně Coop - (tzv.u Kloboučníků) - Lhenice.
● 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
Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady
43/II, 389 01 Vodňany, www.sousvodnany.cz
e-mail: sousvodnany@sousvodnany.cz
SOUs Vodňany nabízí ve školním roce 2022/2023 místa v tříletých učebních oborech s výučním listem:
Tříleté obory:
Kuchař-číšník
zdarma barmanský kurz
65-51-H/01
Zahradník
stipendium 500 – 700 Kč
41-52-H/01
Dny otevřených dveří:
Strojní mechanik
stipendium 500 – 700 Kč
23-51-H/01
0000
zdarma svářečský kurz
21. 1. 2022
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Řezník-uzenář
řada výhod pro žáky
29-56-H/01
Cukrář
29-54-H/01
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
65-51-E/01
Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce)
29-51-E/01
Zájemce o uvedené obory zveme k osobní návštěvě. Nejlépe po telefonické domluvě
tel. 383 390 516, 778 434 202

„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba – členové
M.Jarošová, I.Mušková. Fota – není-li uvedeno jinak – J.Bumba, M.Jarošová, J.Klein.
Příspěvky a inzeráty přijímáme do uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci.
Adresa redakční rady: Úřad Městyse, 384 02 Lhenice, e-mailová adresa: kultura@lhenice.cz.
Webové stránky: www.lhenice.cz . Povoleno MK ČR E 12493. Cena 9,- Kč; náklad 250 ks

Nové kalendáře na rok 2022 „Mikroregionu Chelčicko-Lhenického“ si mohou
vyzvednout zdarma občané, kteří si kupují kupony na vývoz popelnic,
na podatelně úřadu městyse (v prostorách pošty Lhenice).
Termín bude oznámen na webových stránkách městyse.
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