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MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIX, číslo 3, cena 9,- Kč

BŘEZEN 2021

Vychází v čase pokračujícího nouzového stavu a za zpřísněných protikoronavirových opatření v „lockdownu“

Přicházející poněkud jiné jaro na naše Lhenicko, jak tomu bylo již i loni – pohled z „Vyhlídky“
nad městečkem 1.3.2021 – více uvnitř listu

VÍTÁNÍ JARA
Sluníčko hraje na rampouchy,
ve škvírách budí loňské mouchy.
Z pokladů zimy ubývá…

Kdo z oček vloček loudí kapky,
když nablízku jsou jarní svátky?
Na loužích ledu potenku.

Borové šišky pěkně lupou
a místo sněhu pod chalupou
našel jsem něžnou sněženku.

„Ze Šumavy špalíček pohádek a básniček“

Z březnových pranostik

Pro celý měsíc – březnové slunce má krátké nohy
- březen za kamna vlezem – duben ještě tam budem
- pokud v březnu kukačka kuká a čáp klape, bude léto teplé
- hřmí-li v březnu, sněží v máji
- jak prší v březnu, tak stejně i v červnu
12.3. – na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře a blázen sedlák, který neoře
19.3. – svatý Josef, jak ho známe, širočinou ledy láme – svatý Josef s tváří milou končí zimu celou

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
na jednání zastupitelstva dne 25. 2. 2021 byl schválen rozpočet na rok 2021. Vzhledem k
vývoji pandemické situace v naší republice, ale i v EU a celém světě, je předpoklad
poklesu daňových příjmů. Na straně druhé jsme byli úspěšní v některých žádostech o
dotace, např. rekonstrukce kotelny v ZŠ a MŠ, pořízení dopravního automobilu pro
lhenické hasiče, JPO III Lhenice. Je tedy zřejmé, že tyto dotace budeme spolufinancovat.
Dále jsme v loňském roce nechali zpracovat projekt na rozšíření parkovacích míst na
Sídlišti SNP, které bychom chtěli v letošním roce vybudovat. Do rozpočtu je zahrnuta i
obnova vodovodu na Sídlišti SNP, té části, která je často předmětem poruch s
odstavením dodávek pitné vody. Chceme nechat zpracovat studii technologických úprav
naší čistírny odpadních vod. Je přece jen již více než 30 let stará. Počítáme s vybudováním čerpací stanice pro
pitnou vodu v Dolních Chrášťanech, kde se poměrně často vyskytují problémy s dodávkou pitné vody. Dalšími
výdaji je investice do obnovy lesních porostů, následek boje s kůrovcem. Pro lesní hospodářství byl pořízen

1

nový automobil. Rozpočet ještě počítá s opravami a investicemi do místních komunikací, na památkovou péči,
údržbu zeleně. Po dokončení sanace areálu ACHP je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci na využití
areálu pro zázemí pro „technické služby“ a zázemí pro hasiče. Vzhledem k rozsáhlému areálu budeme
postupovat nejprve studií a dále projektovou dokumentací pro stavební řízení. Plánuje se také pořídit
projektovou dokumentaci na rekonstrukci vnitřních prostor staré radnice, kde by měla vzniknout nová obřadní
síň. I když pandemická situace tomu zatím nenasvědčuje, stále věřím, že i kultura v letošním roce opět ožije. V
rozpočtu je na výdajové části počítáno s jarmarkem sv. Jiljí, dětským dnem, provozem kina a knihovny.
Knihovna je již přestěhovaná do přízemí budovy úřadu, ale v současné době dle vládních nařízení uzavřena.
Výpůjčka knih je možná jen u předem rezervovaných knih. V rozpočtu jsou také alokovány finanční prostředky
pro vypracování studie pro využití starého hřiště jako sportovně relaxačního areálu pro všechny. Rozpočet na
rok 2021 je schválen jako schodkový a schodek bude kryt z hospodářských výsledků minulých let. Věřím, že se
plánované akce pro tento rok podaří zrealizovat, vše bude záviset na dalším vývoji pandemických opatření a
tedy na plnění příjmové části rozpočtu.
Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 26

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 25.2.2021
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. K. Bican, F. Bláha, DiS., P. Boška, Ing. Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl,
Ing.J. Janota, Ing. M. Kabátová, Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Zapisovatelka: O. Ambrožová
Přijatá usnesení:
Ad 1) Usnesení č. 307/26/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.

10 PRO
Do jednání se dostavil Ing. Janota.
Ad 3) Usnesení č. 308/26/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočet městyse Lhenice na rok 2021
v paragrafovém znění jako schodkový. Příjmy činí 44.221.000,--Kč, výdaje činí 54.102.000,--Kč. Schodek ve výši
9.881.000,--Kč bude hrazen z hospodářského výsledku minulých let.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 309/26/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) střednědobý výhled rozpočtu městyse Lhenice do r. 2024
b) střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Lhenice do r. 2024
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 310/26/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej pozemku parc.č. 39 o výměře 68 m2, k.ú.
Hoříkovice manž. V. a E. D., České Budějovice za cenu 150,--Kč/m2 + náklady s tím spojené.
11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 311/26/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice navrhuje tajnou formu hlasování pro následující návrh
usnesení týkajícího se souhlasu s Průzkumným územím Třebanice v k.ú. Třebanice za účelem stanovení ložiska
vyhrazeného nerostu – vltavínonosné horniny pro firmu Bohemia Deposits a.s., Praha.
9 PRO 0 PROTI 2 ZDRŽEL SE (Pořádek, Pavličová)
Ad 7a) Usnesení č. 312/26/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje, že po dokončení realizace polních cest HPC
3.5, DPC 3.2, VPC 1.1 a VPC 1.2 v k.ú. Vadkov dle Komplexní pozemkové úpravy Vadkov převezme tyto cesty od Státního
pozemkového úřadu do svého vlastnictví, správy a užívání.
11 PRO
Ad 7b) Usnesení č. 313/26/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene (služebnosti) na pozemku parc.č. 743/2, k.ú. Vodice u Lhenic pro nemovitost čp. 8 na pozemku parc.č. st. 51, k.ú.
Vodice s p. M. H., Praha. Věcné břemeno se sjednává bezúplatně na dobu neurčitou.
11 PRO
Nepřijatá usnesení:
Ad 6) Návrh usnesení : Zastupitelstvo městyse Lhenice souhlasí s Průzkumným územím Třebanice v k.ú. Třebanice za
účelem stanovení ložiska vyhrazeného nerostu – vltavínonosné horniny pro firmu Bohemia Deposits a.s., Praha.
2 PRO 6 PROTI 3 ZDRŽEL SE

INFORMACE OBČANŮM
Dárkové balíčky a bonboniéry pro jubilanty - odloženo
Vážení jubilanti,
vzhledem k bezpečnostním opatřením v souvislosti s šířením viru COVID-19
budou dočasně odložena osobní blahopřání jubilantům.
O své dárkové balíčky a bonboniéry samozřejmě nepřijdete.
Budou vám doručeny po skončení tzv. „lockdownu“.
Myslíme na vás a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a přijměte alespoň malou pomyslnou kytičku.
Děkujeme za pochopení. Komise pro občanské záležitosti.
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Ke svozu tříděného odpadu
Žádáme občany, aby pytle s tříděným odpadem, jehož svoz se koná vždy první pondělí v měsíci, dávali na
určené místo před domy ne dříve, než v den před svozem.
Děkujeme, že odpad třídíte!

TERMÍN SPLATNOSTI POPLATKŮ ZA PSY, NÁJEMNÉ/PACHTOVNÉ
A POPLATKU ZA ODPADY (PODNIKATELÉ)
Městys Lhenice připomíná občanům, že do konce měsíce března je nutné zaplatit poplatek za psa,
nájemné/pachtovné z pozemků a poplatek za odpady (podnikatelé).
Poplatky je možno zaplatit na podatelně městyse Lhenice, nebo příslušnou částku zaslat bankovním převodem (č. účtu 278
701 696/0300). Při úhradě poplatku za psa je nutné uvést jako VS číslo známky psa.
Připomínáme, že dle nové OZV č. 1/2020, o místních poplatcích, došlo k úpravě výše poplatku za psa, a to následovně:
Sazba poplatku za kalendářní rok (čl. 4 OZV) činí:
a) za prvního psa chovaného v rodinném domě………………………………………….300,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domě….500,- Kč,
c) za psa chovaného v bytovém domě …………………………………………............. 500,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytovém domě …. 800,- Kč,
e) za prvního psa chovaného v kotcích, na zahradách a v ostatních případech ……. 300,- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v kotcích,
na zahradách a v ostatních případech ………………………………………………….500,- Kč,
g) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let………………………………………….150,- Kč,
h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let…..200,- Kč.
Osvobození a úlevy (čl. 6 OZV)
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa - zvláštní právní
předpis6.
(2) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do
30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká7.
6 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
Dále upozorňujeme, že z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místních poplatcích, vyplývá povinnost pro
ubytovatele ohlásit každý úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele
pobytu. Za takovýto pobyt je ubytovatel povinen vybrat od ubytovaných poplatek za každý i započatý den pobytu a vybrané
poplatky následně odvést v termínu stanoveném výše uvedenou vyhláškou správci poplatku.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místních poplatcích, kde jsou stanovené i další povinnosti nejen pro
ubytovatele, je k dispozici na www.lhenice.cz – Obecně závazné vyhlášky.

Vážení a milí spoluobčané Lhenic a blízkého okolí!
Obracím se na vás s prosbou o pomoc v této obtížné době. Přispějte k navrácení
života do radostnější podoby svojí zodpovědností ke svému zdraví i zdraví druhých a tím
k ukončení nelehkých časů pro většinu lidí a zvláště zdravotníků starajících se o vaše bližní.
Prosím, abyste při jakékoliv změně vašeho zdravotního stavu (bolest hlavy, kašel,
rýma, zažívací potíže, teplota…) kontaktovali svého praktického lékaře a nechodili mezi
ostatní lidi.
Koronavirus za vás nikdo jiný nezastaví, ten zastavíme jen my naší zodpovědností.
Když nezačneme všichni a hned, tak nevím, až budeme potřebovat zdravotní péči, kdo nám ji dá. Zdravotníci
jsou lidé jako my a ne roboti, kteří vydrží vše a napořád.
Tak se, prosím, pojďte zamyslet a přispět svým dílem k rychlejšímu vyřešení nepříznivé situace.
Děkuji. Iveta Pavličová

Omezení provozu autobusové a železniční dopravy
Informujeme občany o omezení ve veřejné dopravě dle sdělení JIKORD s.r.o. (Jihočeský koordinátor dopravy):
Opatření ve veřejné dopravě – od 4. března došlo k omezení spojů a linek autobusové a železniční
dopravy do prázdninového provozu (tj. bez školních spojů) dostupné na:
http://jikord.cz/cs/novinka/aktualni-verejna-doprava/
Z důvodu uzavření veškerých škol a omezení pohybu mezi okresy je od 4.3.2021 zaveden ve veřejné linkové
a železniční dopravě omezený provoz spojů.
Ve veřejné linkové dopravě je stanoven prázdninový provoz. Prosíme, berte v potaz, že na stránkách IDOS.cz
budou jízdní řády aktualizovány postupně. Aktuální jízdní řády, ve kterých proběhla změna, jsou k dispozici
na webu JIKORD.cz.
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Stručně o pandemických opatřeních, která platí od 1. března 2021
•
•
•
•
•

omezení pohybu: možný jen v rámci okresu, vycházky a sport pouze v obci, venčení psů v noci do 500 metrů od
domova
výjimky: práce, nutné cesty k lékaři nebo kvůli péči o blízké
školy: uzavření MŠ, dětských skupin a zbývajících tříd ZŠ
výjimka: školy při zdravotnických zařízeních pro děti zdravotníků
maloobchod: redukce výjimek o polovinu, uzavření například galanterií, papírnictví, prodejen dětské obuvi, prodejen
zbraní a střeliva a podobně
ochrana dýchacích cest: v zastavěném území venku vždy povinná alespoň chirurgická rouška, mimo zastavěné
území při setkání dvou osob (na méně než dva metry)
v MHD nebo obchodech povinné respirátory, nelze je již nahradit dvěma rouškami
karanténa a izolace: prodloužení z 10 na 14 dní

Detailněji k cestování…

Nyní je zakázáno překračovat hranice okresu, s několika stanovenými výjimkami a daným postupem, jak platnost výjimek
prokazovat.
• cesta do zaměstnání - Pokud pojedete v rámci okresu, kde máte trvalý pobyt potvrzení nepotřebujete. Při cestě mimo
okres se prokažte potvrzením od zaměstnavatele, kde bude uvedeno místo výkonu zaměstnání a místo pobytu
zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz.
• cesta na nákup, úřad, k lékaři,.. - v rámci okresu potvrzení nepotřebujete. Pokud cestujete mimo okres, stačí vyplněný
formulář nebo čestné prohlášení, kde se uvádí místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá
do povolených výjimek. Pokud máte jakékoliv potvrzení dokazující nezbytnost vaší cesty (žádanka k lékaři, pozvánka
na úřad apod.), vezměte si ji s sebou.
• opuštění bydliště za jiným účelem (běhání, vycházka, venčení psa,...) - lze přes den ( od 5 do 21 hod.) na celém
území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti. Venčení
psů v noci je povoleno do 500 m od bydliště.
• Návštěva příbuzných - i když bydlí ve stejném okrese není povolena, pouze v případě, kdy jde o zajištění jejich
nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo doprovod, např. k lékaři. Pro tyto účely musíte mít vyplněné
čestné prohlášení nebo formulář a mít připravený kontakt na příbuzné. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy
šíření viru.
• cesta na chatu - pokud máte svou chatu/chalupu/ či jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště,
musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné
na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření.
Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce? - Jedná se o krizové opatření
vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun….

Jak to teď bude s očkováním v našem kraji?
Odpovídá MUDr.Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, dne 5.3.2021

Milí Jihočeši.
Ve všech těch negativních zprávách, které se na nás pořád valí, chci na úvod říct jednu pozitivní.
Náš kraj je trvale nejlepší v rychlosti očkování a v procentu vyočkovaných vakcín z těch, které
dostaneme. Je to jasný důkaz, že u nás vakcíny nikde neleží ve skladech, ale hned je aplikujeme
těm, kteří na ně čekají. Chci MOC PODĚKOVAT všem, kteří se na tom podílejí a pracují v
jihočeských OČKÁCH (očkovacích centrech). Je to hlavně jejich zásluha. Vím, že nás hlavní
nápor teprve čeká, že budeme muset zrychlovat a jet na směny, tak o to víc si vážím jejich práce!
Příští týden nám dorazí 12 870 dávek Pfizer asi 3400 dávek Moderny a 3100 vakcín Astra
Zeneca. Protože v tomto týdnu nemusíme naštěstí moc přeočkovávat druhé dávky, můžeme
naočkovat první dávkou dalších cca 19 tis. Jihočechů. Takže, jak to uděláme.
Očkování seniorů.
Všichni senioři 80+ , kteří se registrovali do OČEK, jsou už v našem kraji naočkováni. Mohou zbývat už jen jednotky lidí. V
tomto týdnu už tedy očkujeme skupinu 70+ a příští týden budeme pokračovat. Půjde na to maximum dávek. Měli bychom
zvládnout naočkovat cca 15 tisíc seniorů. Pokud máte doma seniora v tomto věku a ještě není registrovaný, zaregistrujte ho
prosím. Daří se nám očkovat opravdu rychle a tuhle nejvíce zranitelnou skupinu chceme mít co nejdříve chráněnou. Strašně
to pomůže nejen těm seniorům, ale i nám všem v odlehčení nemocnic.
Očkování pedagogů.
V minulém týdnu jsme naočkovali první část jihočeských pedagogů. Zatím především ve věkové skupině 60+. V očkování
budeme postupně pokračovat tak, abychom během pár týdnů naočkovali všechny. Tohle děláme proto, abychom až se
situace zlepší, mohli pomalu začít vracet naše děti do škol. Pro mě je to pořád priorita. Jsme si ale vědomi, že z pohledu
přetížení nemocnic je důležité maximum očkování směřovat na seniory. Prosím tedy, aby naši učitelé chápali, že jejich
očkování rozložíme ještě třeba do dvou týdnů. Využíváme na to část z dodávek vakcíny AZ.
Očkování praktickými lékaři.
Na jihu Čech se rozhodlo zapojit do očkování cca 230 PL. Je to dobře a zase nám to může v budoucnu pomoct očkovat
rychleji. Setkal jsem se s jejich zástupci a dohodli jsme se, jak budeme postupovat. Je třeba, abychom ale všichni chápali,
že v téhle chvíli je zásadní limit v malých dodávkách vakcíny Astra Zeneka. Těch chodí teď opravdu málo. Domluvili jsme se
tedy, že prvním společným úkolem je, aby PL doočkovali seniory 80+, které mají ve svých ordinacích, a kteří z nějakých
důvodů nemohli přijít do OČEK. Příští týden jim na to dodáme cca 1600 vakcín. Bohužel jich prostě víc v těchto týdnech
nemáme. Teď bude chodit mnohem více vakcín Pfizer, které je možné využít jen v OČKÁCH. Proto zatím všem seniorům ve
věku 70+ doporučuji zvážit, jestli chtějí čekat déle na očkování u svého PL a nebo rychleji využít OČKA. Tohle není chyba
ani praktiků, ani kraje, není to o tom, že bychom nekomunikovali, ale zatím je vakcíny AZ, která je určena pro distribuci do
ordinací, prostě málo. Věřím, že se to časem určitě zlepší.
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V příštím týdnu se nám taky konečně podaří naočkovat už i většinu terénních sociálních pracovníků, kterým jsme to
ještě dlužili. Z toho mám radost a děkuji jim za jejich práci a trpělivost.
Tolik asi k příštímu týdnu. Situace není vůbec růžová, ale náš kraj se pořád drží! Vážím si toho, jak to všichni Jihočeši
zvládají a moc děkuji Vám všem, kteří jste odpovědní a ohleduplní. My uděláme všechno, abychom rychle očkovali a byli
připraveni v našich nemocnicích to zvládnout a Vy, prosím, i když už jste všichni unavení, tak to vydržte. Zlomí se to!
POZN.REDAKCE: od pondělí 1.3. se mohou k očkování registrovat skupiny obyvatelstva 70+ i u naší obvodní
lékařky MUDr.Cahákové (stačí i telefonicky). Paní doktorka registraci zařídí za vás a až dostane vakcíny
(pravděpodobně do 14ti dnů), bude si postupně přihlášené zájemce zvát k očkování.
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Za zvýšených hygienických opatření v provozu, krom čtyř karanténních dnů (od 26.1. do 29.1.)
z důvodu pozitivního nálezu „covidu-19“, ale následně od 1.3., pro zhoršující se pandemickou situaci
v naší zemi, z rozhodnutí vlády ČR uzavřena – za distančního vzdělávání předškoláků !
(Více v této rubrice „Ředitelství lhenické ZŠ a MŠ Informuje“)

Zprávičky z naší mateřinky

Motýlci v únoru objevovali svět kolem nás. Začali jsme tím, jak vypadá náš den od ranního
probuzení do večera. Hráli jsme si na výpravčí, řidiče, doktory - učili se o povoláních. Poslední velkým
únorovým tématem byla doprava - projeli jsme se všemi dopravními prostředky, zdramatizovali
písničku o autíčku, prohlédli si autobus pěkně zblízka a už víme, kolik kroků měří!
Také Žabičky si v únoru užívaly posledního sněhu v lese. S tématem Naše tělo se naučily poznávat části těla a
jejich funkce, procvičily si pořádně tělo. Společně se proletěly raketou do Vesmíru. S „Klubíčkem rodiny“ poznávaly, kdo
všechno patří do rodiny. V centru dílna si také vyzkoušely, jak děda v dílně šroubuje opravdovými šrouby s matkami.
Broučci: I v únoru jsme využili dostatku sněhu k zimním radovánkám. Sněhuláky jsme vyzdobili okolí naší školky,
sněhový labyrint nás vedl zimní zahradou, dětmi vyrobené ptačí dobroty zase potěšily ptáčky na přilehlých stromech, kam
jsme je zavěsili. Karneval ve školce je neodmyslitelně spjatý s únorovým děním, a tak mohl začít rej masek. V posledním
únorovém týdnu se děti setkaly s jehňátkem a s technikami zaměřenými na zpracování ovčí vlny.
Do února vpluly Rybičky spolu s pokračujícím atraktivním tématem Vesmír. Následovalo prozkoumání lidského
těla a kostry, zakončené výstavou kostlivců, které děti zdařile nakreslily. Po jarních prázdninách na děti čekaly dva dny
masopustních taškařic v kostýmech a koncem týdne pak téma „Ptáčci“. Závěrem měsíce děti putovaly tématem Z pohádky
do pohádky v doprovodu naší praktikantky Kačky Mrázové.
Kolektiv MŠ

Vlevo – „Rybičky“ malují vesmír; uprostřed – „Žabky“ rozplétají
rodinné klubko; vpravo – „Motýlci“ nad prvními pracovními listy; dole
vlevo – ze třídy „Broučků“ z Mičovic – z vlny od ovečky k hotovému
výrobku

Základní škola

ÚNOROVÉ KALENDÁRIUM
Vzhledem k epidemiologickým opatřením proběhly na škole pouze níže uvedené akce – to proto, že
na prezenční výuce se vzdělávali pouze prvňáci a druháci, avšak pro zhoršující se pandemickou
situaci v naší zemi i oni (z rozhodnutí vlády ČR od 1.3.) přešli na vzdělávání distanční jako žáci
z ostatních tříd (od třetí po devátou).
5. 2. - zimní vycházka do okolí Lhenic – pro žáky 1.třídy
8. – 12. 2. – „Jarní prázdniny“
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15. 2. - individuální konzultace s žáky 9. tř. a jejich rodiči – k přihlášení na střední školy
17. 2. – „Zeměpisná olympiáda“ – okresní kolo kategorie C (pro 8. roč.) – v online formě Umístění našich žákyň - T. Kolářová - 7. místo, L. Čechová - 9. místo
25. 2. - zimní vycházka na „Kozí kámen“ – pro žáky 2. tř.

Aktivity realizované ve školní družině v rámci projektu „Šablony ZŠ II“
Ve školní družině probíhají v rámci projektu Šablony ZŠ II tyto zájmové kroužky: badatelský klub, čtenářský klub, klub
zábavné logiky a deskových her, klub ICT.
V badatelském klubu děti zkoumají fyzikální jevy a provádějí pokusy. Čtenářský klub prohlubuje zájem o čtení mezi
dětmi, děti čtou a tvoří ilustrace k příběhům. Klub zábavné logiky a deskových her prohlubuje logické myšlení a zásadu fair
play. V klubu ICT se děti učí pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, které jsou v této době tolik potřebné.
Z projektu bylo zakoupeno 10 tabletů, které jsou ve školní družině využívány při různých činnostech.
Ve školní družině dále probíhají činnosti: výtvarné, přírodovědné, zdravotní, dopravní, sportovní atd.
Věříme a doufáme, že se v blízké době s dětmi u těchto a dalších aktivit uvidíme.
Monika Stehlíková, vedoucí vychovatelka ŠD
Školní družina byla v provozu pouze pro děti z 1. a 2.třídy na prezenční výuce. Od 1.3., kdy i ony přešly na distanční
vzdělávání, ŠD byla uzavřena!

Fota z aktivit dětí v ŠD: vlevo z badatelského klubu; uprostřed ze čtenářského klubu; vpravo stavění sněhuláků

Ředitelství lhenické ZŠ a MŠ informuje

Úplné přerušení provozu školy od 1.3.2021
Provoz mateřské školy
Na základě rozhodnutí vlády ČR bude zcela přerušen provoz všech tříd mateřské školy.
• Děti v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání budou vzdělávány distančně (sledujte webové stránky školy
https://www.skolalhenice.cz/materskaskola/novinky/)
• Vzhledem k přerušení provozu MŠ na více než 5 dnů bude na základě délky přerušení provozu krácena úplata za
předškolní vzdělávání. Přeplatek bude dětem převeden do ŠOP.
• Stravu budou mít všechny děti na období 1. – 21. 3. odhlášenu.
• Zákonní zástupci mohou čerpat ošetřovné na dítě. Škola potvrzení nevydává. Více zde Aktuální informace k ošetřovnému Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Provoz základní školy
• Na základě rozhodnutí vlády ČR bude zcela přerušena prezenční výuka žáků všech tříd základní školy a provoz školní
družiny.
• Výuka bude realizována distančně prostřednictvím aplikací Google. Případné změny v rozvrhu meetových hodin žákům
aktualizují příslušní vyučující.
• Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).
Konzultace je nutno předem domluvit s příslušným vyučujícím.
Školní stravování
• Školní jídelna nebude od 1. 3. do 21. 3. v provozu (vzhledem k nedostačujícímu zájmu o stravování žáků ZŠ v době
distanční výuky).
• Všichni strávníci budou mít na výše uvedené období stravu odhlášenu.

Nový způsob odhlašování stravy
Upozorňujeme strávníky, že od 1. 3. 2021 plně přecházíme na nový způsob odhlašování a přihlašování stravy.
Strávníci z MŠ, ZŠ i zaměstnanci si budou moci stravu odhlašovat pouze přes portál www.strava.cz.
Více informací na webu školy - v sekci Jídelna.

Očkování zaměstnanců škol proti onemocnění COVID-19
Vláda České republiky rozhodla o zařazení pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských
zařízení do probíhajícího očkování proti onemocnění COVID-19. S ohledem na záměr postupně obnovovat prezenční výuku
ve školách je to krok logický.
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Pro první etapu očkování byli upřednostněni zaměstnanci ve věku 55 let a starší. Mezi prvními očkovanými mohou
být i pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, která byla do 26. 2. 2021 v provozu (tj. zaměstnanci mateřské školy,
učitelky zajišťující vzdělávání žáků 1. a 2. ročníku ZŠ, včetně zaměstnanců přímo navázaných školských služeb, zejména
školních družin, zařízení školního stravování apod.) a pedagogičtí pracovníci školy, u nichž se předpokládá návrat k
prezenční formě v nejbližším možném období (tj. zaměstnanci zajišťující vzdělávání pro žáky 9. ročníku ZŠ).
Očkování je dobrovolné, registrace byla zahájena 27. 2. 2021. První vlna očkování zaměstnanců škol bude realizována v
průběhu měsíce března. Další etapa registrace bude umožněna v návaznosti na dostupnost očkovacích látek.

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ a MŠ

LHENICKÉ STŘÍPKY
Stezkou „Průvodce postní dobou“
Přes Dušičky, Advent, Vánoce a Tři krále jsme se pomalu dopracovali k "Postní době", která začíná Popeleční středou.
Stezka s plněním různých úkolů je k tomuto času připravena. Začíná opět u hřbitova, ale tentokrát nepokračuje směrem ke
kapli křížovou cestou, ale dál jde lesem. Všechna stanoviště jsou označená, neměl by je nikdo minout.
Stezka je variantou distanční výuky hodin náboženství. Sice by mohla být online, ale tohle je lepší řešení. Těch online věcí
už je moc, děti potřebují více pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. Postní doba trvá 40 dní, tak je dostatek času na malou
smysluplnou procházku, na kterou jsou zváni nejen žáci z výuky náboženství, ale i ostatní děti a rodiče….. snad se brzy
uvidíme. Mgr. Markéta Grillová

Stezkou „Skřítka Peckovníčka“
Protože v MŠ bylo započato s distanční výukou předškoláků, pro které je předškolní vzdělávání povinné, připravily jsme pro
ně náměty k činnostem, jež budou týdně aktualizované na webových stránkách: www.skolalhenice.cz.
Samozřejmě si to vše mohou zkoušet i mladší děti, ale ty nemají povinnost dát nám zpětnou vazbu tím, že po skončení
uzavření přinesou do MŠ alespoň 10 vypracovaných pracovních listů.
A protože jsme chtěly rodiče s dětmi také vytáhnout do přírody, připravily jsme pro ně stezku, jejímž maskotem se stal
skřítek Peckovníček. Jistě nebude velkou hádankou, která paní učitelka skřítka tak krásně nakreslila. A spolu s dalšími
kolegyněmi jsme připravily úkoly a stezku nainstalovaly. Na konci čeká na děti překvapení, které
nechci předem prozradit. Stezka je dlouhá 1,5 km a začíná na plácku pod cestou na Stráž.Je možné ji absolvovat i s
kočárky. Doufáme, že jak připravené úkoly, tak stezka se dětem zalíbí. Mohou nám po rodičích poslat své reakce, budeme
za ně moc rády. Už po prvním dnu života stezky nám také začaly chodit pozitivní ohlasy od dětí a jejich rodičů, za to moc
děkujeme! Vždyť pro ty rozzářené oči našich dětí to děláme...
Přeji hodně zdraví a sluníčka. Eva Rajtmajerová
Foto: paní učitelky z MŠ při tvorbě stezky „Skřítka Peckovníčka“ – vpravo první zastavení v lese
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Po roce s covidem přichází trochu jiné jaro
- podle týdeníku „TV pohoda“
Byl to ale divný rok ten loňský, co měl v letopočtu dvě dvacítky, neboť naším nevítaným a nechtěným
„hostem“ stal se virus, který nám obrátil životy vzhůru nohama a spoustu věcí změnil – kolem nás i
v nás.
Běžnou součástí našich životů se staly tváře zakryté rouškami, za nimiž nevídáme úsměvy. Kvůli němu
si tolik nepodáváme mezi sebou ruce, a když s někým mluvíme, možná podvědomě uděláme krok
dozadu, abychom dodrželi doporučený rozestup. A co hlavně – bolestně sčítáme i jeho oběti... Na jaře, když nás virus
poprvé zasáhl, jsme se upínali k létu, že až se oteplí, ta potvora zmizí a život bude zase takový, jako dřív. Ale už jsme
pochopili, že život nikdy nebude takový jako dřív, všechno se bude opakovat a záhadná neviditelná potvora se bude
vracet.A my se budeme muset naučit s ní žít. Přizpůsobit se všem změnám, které přinesla, a vybrat si ze všeho to nejlepší,
co můžeme.
I když to jistě není lehké v případě, že třeba přijdeme o práci nebo ztratíme někoho blízkého. Když na nás tíha toho všeho
dolehne, jak s ní bojovat? Snad tím, že zkusíme načerpat energii a radost z každé maličkosti. A právě přicházející jaro, co
vždycky s sebou přináší i naději, ač bude trochu jiné, nám novou energii a radost z každé maličkosti či z hezkých okamžiků
přesto nabízí. A je úplně jedno, jestli je prožijeme s rodinou, s přáteli nebo jen tak sami se sebou. Dopřejme si jich, bude
nám jich třeba za ještě pokračující přítomnosti zákeřného vetřelce – covidu. Vydržme! Vakcinace – ta na něj platí! Tak se ho
zbavíme!
Oběti za rok s koronavirem
Přesně 1.3.2020 byl v naší zemi zaznamenán první případ nákazy koronavirem. O tři týdny později – 22.3.2020 zemřel první
člověk s touto nákazou. Bez tří týdnů za rok poté – 28.2.2021 bylo v ČR celkem již zaznamenáno 20.339 obětí covidu-19!

První pacient na jihu Čech „s covidem-19“ byl ze Lhenic
Lheničtí, vzpomínáte?
(podle PT Deníku z 1.3.2021 – foto i text J.Vandlíčková)
Loni 1.března se v ČR poprvé objevil nakažený covidem-19. O jedenáct dní později (11.3.)
zaznamenali první případ hygienici na jihu Čech. Prvním Jihočechem s diagnózou „covid-19“ byl
Luboš ze Lhenic (viz foto), šofér autobusu na dálkových linkách v Německu. Jezdil pro českou
firmu v okolí Mnichova.
S autobusem v Německu jezdil dva roky. Je více než jasné, že vir chytil právě v práci od
někoho z cestujících. Dlouhých sedm týdnů se pak nemoci nemohl zbavit. „Tehdy nikdo pořádně
nevěděl, co se mnou. Hygieniky nebo infekční lékaře jsem měl na telefonu každou chvilku,“
vypráví. Měl štěstí. Žádné následky mu nezůstaly. Je zdravý a covid-19 se stal součástí
všedního života snad úplně každého. „Od samého začátku jsem měl lehčí průběh,“ říká.
Manželka a dcera se tehdy ani potom od Luboše nenakazily. „Manželka chodí do práce, dcera je
na distanční výuce. Chodí do druháku budějovické střední ekonomky,“ popisuje Luboš. Od
začátku loňského léta na testy už nemusel. „Dokud nebudu muset, nechystám se tam,“ usmívá
se a jedním dechem dodává, že čeká na očkování. Rád by se někdy ještě podíval za hranice.
Velká změna v jeho životě ale přesto nastala. V Německu musel skončit. Dálkové
autobusové linky byly omezeny. Luboš byl naposledy v práci necelý měsíc na podzim, pak
vybíral dovolenou. „Sice jsem měl ještě nastoupit začátkem prosince, ale Němci přitvrdili opatření
a už jsem do práce nemohl,“ dodává. Dostával šedesát procent platu. Jenže neumí sedět doma,
a tak hledal jiné zaměstnání. Od začátku února pracuje jako řidič ČSAD České Budějovice. Má
tři linky na jihu Čech a nestěžuje si. Podmínky dostal výborné. S autobusem na své linky vyráží
ze Lhenic, kde žije. „Musel jsem se přizpůsobit,“ říká šofér, který vyzkoušel i jiné profese.
Dodnes vzpomíná, že lidé v okolí byli velmi vstřícní a sousedé se zajímali, jestli něco nepotřebuje. „Rozkřiklo se to
rychle. Jsme malé městečko,“ dodává. Na tehdejší „zaručené“ zprávy, že v době, kdy byl pozitivní, se objevil na plese, dnes
vzpomíná se širokým úsměvem na tváři.

Již loňské Velikonoce byly v zajetí koronaviru
Lheničtí, vzpomínáte?
„Moje Lhenicko“ tehdy, mimo jiné, uvádělo
(v dubnovém čísle 4 ročníku 2020)

I naše Lhenicko pod rouškami!
Také v něm, po vyhlášení nouzového stavu (12.3.) a následně i karantény pro celou ČR (16.3.) proti koronaviru,
se téměř veškeré dění utlumilo. Městečko utichlo, a i přes přicházející jaro, posmutnělo. Přesto výzdoba
k velikonočním svátkům (10.4. až 13.4.) na nyní liduprázdném náměstí dává naději na opětný návrat k běžnému
životu. Vydržme!

Společně to zvládneme !

S pomocí hrdinů koronavirové doby v první linii – především lékařů, sestřiček, záchranářů, pečovatelek
v sociálních zařízeních, vysokoškoláků mediků, ale i hasičů, policistů, vojáků, celníků, pošťáků, řidičů
zajišťujících zásobování a hromadnou dopravu, prodavačkám a mnoha dalších zabezpečujících nutný chod
státu, a i těch ze spontánně vzedmuté vlny solidarity a vzájemné pomoci – jako švadlenek nezištně šijících
nedostatkové roušky, dobrovolníků ochotně pomáhajících nejohroženějším seniorům i organizátorů finančních
sbírek s přispěvovateli na ochranné pomůcky a podporu nemocnic atd, atd. Jsou mezi nimi i naši, Lheničtí.
TĚM VŠEM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ !
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Foto vlevo: „Kraslicovník“ na lhenickém náměstí vyzývá Lhenické k zavěšení vajíčka, co by symbolu víry a
naděje; foto uprostřed: aby se roušky nosily dětem lépe a radostněji, přizpůsobily je šikovné švadlenky zájmům
dětí; foto uprostřed dole: balíčky s rouškou a s pokyny roznášely zaměstnankyně úřadu městyse všem
seniorům; foto vpravo: nový druh stromku „Rouškovníku“ ve Lhenicích - je vystaven ve vstupní hale do radnice
s rouškami zdarma pro všechny potřebné….

Až nečekaně brzy, vlastně v počátečním stádiu šířící se pandemie, pronikla náhle nákaza covidu-19 do blízkosti
našich vyděšených a strachujících se Lhenických, když u jednoho ze spoluobčanů byla prokázána...
JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Dne 22.února 2021 nás navždy opustil pan

JOSEF SCHNEEDORFER
z Horních Chrášťan
ve věku nedožitých 84 let..
S láskou budeme stále vzpomínat …
Všem, kteří jste ho znali a měli rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku….
Rodina Schneedorferů a Grillů

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

Jak se v našem městečku pojmenovávalo

„po chalupě“ a nejenom podle ní

(pojato tentokrát místy i humorně – jako čtení k pobavení do nelehké doby koronavirové)
Ve staré zástavbě Lhenic snad každý vlastník domu bývával, krom příjmení, pojmenováván „po
chalupě“. Zřejmě po předcích, kteří jej v minulosti i s rodinami po dlouhý čas obývali. Proč tomu tak bývávalo?
To proto, že jména původních majitelů stavení byla zažita a zřejmě též i z důvodů výskytu vícero stejných
příjmení zdejších obyvatel a jméno „po chalupě“ tak sloužívalo k jejich snadnějšímu rozpoznávání. Ti mnohdy
bývávali vzájemně i v příbuzenském vztahu, neboť rodiny byly tehdy početné a mnozí z jejich rodinných
příslušníků zůstávali nadále v místě. K rozlišování četných shodných příjmení Lhenických, jako třeba
Trnkových, Majerových, Jarošových, Müglových, Šímových, Gregorových, Machartových, Mášlových,
Grillových, Kunešových, Simotových, Schönových, Krotkých apod., napomáhalo i to, čím se předci kdysi v jejich
domech pracovně zaobírali či jaká řemesla vykonávali (proto Hrnčířů, Sedlařů, Cihlářů, Košíkářů, Kloboučníků,
Řezníků, Mydlářů, Hrobařů, Kostelníků…) - jako příklad: Trnka- Trnka cukrář (proto „Cukrářů“), Trnka mechanik
(proto „Mechaniků“), Trnka kupec (proto „Kupců“), Majer- Majer kartáčník (proto „Kartáčníků“), Majer konzumák
(podle obchodu „Konzum“), Šíma- Šíma holič, Šíma pekař-Kuneš-Kuneš obnovák (obnova obuvi).
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V běhu let se skladba obyvatel Lhenic měnila a mění, a to především příchodem přistěhovavších (po
Lhenicku nic ve zlém míněných takzv „naplavenin“), rovněž i vlivem nové výstavby bytových domů „jakož i
rodinných domků, by tím u nás pojmenovávání „po chalupě“ tak postupem času upadalo v zapomnění. Snad jen
v rodinách dříve narozených domorodců, jichž žel ubývá, přeci jen ještě přežívalo.
Jak dalece by asi proto mladé lhenické současníky či „naplaveniny“ oslovila jména „po chalupě“ třeba jimi
zachycena z hypotetického rozhovoru mezi starousedlíky, dejme tomu někde v některé ze lhenických
hospůdek?
Úryvek ze smyšlených hospodských řečí vedených mezi lhenickými domorodci.
„Řeknu vám, že onehdá sem jel po Vejrově (Svatojánskou ulicí) na hřbitov a přehlíd sem, že je to tam samej
led. Tak sem vám to před Kálů (čp.113) vosolil, mezi Martinů (čp.112) a „Konzumákem“(čp.75) mi to najednou
ustřelilo, u Lizmasů (čp.77) a Kokrdů (čp.78) sem se snažil to vyrovnat, ale marně, protože v úrovni Kchodlů
(čp.79) a Košťálů (čp.111) sem dostal smyk, když někde tak na úrovni Andrýsků (čp.80) a Sklenářů (čp.110) mě
to hodilo na chodník, a tak kolem Melicharů (čp.81) a Fijágrů (čp.82) sem bokem doklouzal až před baráky u
Hujzlů (čp.83) a Marků (čp.108), kde sem chytil hodiny a až před Honů (čp.84) sem skončil čumákem auta dolu
směrem k „Langštrósu“ (Krumlovské ulici). Uf, to byla jízda! Eště, že tam nikdo nešel a nesmet sem ho!“
Pomyslný lhenický současník( a nejenom „naplavenina“) by z pomyslné vyslyšené řeči štamgasta –
vypravěče nabyl nejspíše dojmu, že ulice, kterou projížděl, se nachází úplně někde jinde, než ve Lhenicích. Tak
stane se u nás tomu, kdo neovládá „názvosloví“ místních jmen „po chalupě“.
Snímky ze staré zástavby Lhenic pořízených v počátku 80. let minulého 20. století – „z Vejrova“ (ze
Svatojánské ulice) – cca před 40 lety.

Vlevo - pohled do ulice na „Vejrov“ (do Svarojánské ulice), uprostřed – v ní domy „po chalupě“ u „Kokrdů“,
u „Kchodlů“ – vpravo u „Melicharů, u Fijágrů“, u „Hujzlů“ a „Honů“
Jak nás zovou po chalupě

Takový název nesl seriál vycházející v tehdejším „Lhenickém zpravodaji“ (nyní „Moje Lhenicko) v ročníku 2004,
v němž se v březnovém až červnovém čísle podařilo postupně „zmapovat“ užívaná jména „po chalupě ve
Lhenicích podle jejich částí (Náměstí, Langštrósu“ (Krumlovské ulice),Vejrova“ (Svatojánské ulice),
„Chrastovny“ (Prachatické ulice), „Dolánku“ (Bavorovské ulice), „Ulice“ (Netolické ulice), „Na Palouku“ (Tylově
čtvrti), a to díky tehdejším čtenářům LZ, kteří se aktivně do vyhledávání jmen „po chalupě“ se zájmem zapojili.
Do tohoto seriálu byly zařazeny i popsané situace, vzniknuvší právě při užívání jmen „po chalupě“ (viz ukázka
níže).
Jména „po chalupě“ a lhenický fotbal
(zaznamenáno pro LZ v roce 2004 – před 17 lety)

„Cizák“, přišedší do Lhenic, co hodlá s našimi nějak spolupracovat nebo je dokonce vést, nevychází z našich
jmen „po chalupě“ z údivu. Např. Ing.Přibík z Prachatic, působící ve lhenickém SK co trenér, jen žasnul, co to
má v kádru všechno za hráče a jak díky jménům „po chalupě“, jemu neznámých, jest široký a pestrý, než přišel
na to, že jde vlastně mnohdy o jedny a tytéž hráče. A tak se, mimo jiné, jednou stalo, že vedoucí družstva Milan
Kvěch oznámil trenérovi, že v nastávajícím mistr.utkání jest možno počítat i s hráči Kubou Králem, Jedličkou a
Klečkou. Po chvilkovém váhání přišel trenér se seznamem hráčů s tím, že tyto hráče vůbec nezná, že vůbec
s nimi nepřišel ještě do styku a vůbec je nemá podchycené a že tady, ve Lhenicích, má „registraci“ snad každý
chlap. V mžiku se celá záležitost vysvětlila, neb šlo o staré fotbalové harcovníky – Jaromíra Houšku – alias po
chalupě Kubu Krále, Petra Schöna – alias po chalupě Jedličku a Zdeňka Šnajdra – alias po chalupě Klečku.
Posledně jmenovaný se jako Klečka objevil i v novinách co střelec gólů, neb tak byl do tisku ze Lhenic
nahlášen. A tak se po fotbalovém kraji širém neslo, že Lhenice mají nového „bombarďáka“, nějakého Klečku.
Co všechno natropí ta naše jména „po chalupě“! A jelikož tyto příhody s trenérem a jmény hráčů „po chalupě“
zdáli se býti fotbalistům humorné, dostaly se i do básně J.Houškovi k jeho „čtyřicítce“. Zde výňatek z básně
„Jaromír Houška – 40“:“…před zápasem Přibík vidí, co mu bude chybět lidí. „Klídek, žádný spěch“, uklidňuje
Milan Kvěch. Nebude prázdná lavička – slíbila přijít Babička“ (fotbalová přezdívka J.Houšky co dlouholetého
plejera ). Za chvíli vece: „Přijde Kuba Králů přece“. Přibík šílí – přezdívky ho mýlí. „Kdož je to zas Kuba Král?
Ten tu taky někdy hrál?!“ Pak se o něj pokouší malá mrtvička, když na hřišti objeví se Petr Schönů – po
chalupě Jedlička….“
Co způsobí ta naše jména „po chalupě“ !
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Výběr ze zaznamenaných jmen „po chalupě“ ve Lhenicích
pro „Lhenický zpravodaj“ - ročníku 2004
Jména „po chalupě“ užívána na „Chrastovně“ (v Prachatické ulici) – v nejrozsáhlejší části našeho městečka, s největším
počtem domů – proto byla vybrána. (s platností čísel popisných domů a jejich vlastníků k roku 2004 – před 17 lety).
Čp.67 Hostinec „U Vašků“ - Vašků, čp.66 Simotová B. – Jounů, čp.65 Kroc Vl. – Vačkářů (dříve Truhlářů), čp.64
Horvát P. – Hafnerů (dříve Mydlářů), čp.63 Krotký J. – Hartů (dříve Petříčků), čp.62 Grill J. – Bláhů (dříve Cihlářů), čp.61
Dům s pečovatelskou službou – Pintrova opatrovna (dříve Holých), čp.54 Šustková L. – Mášlů (dříve Frantíků), čp.53 Zánů –
Mášlů (dříve Kubů), čp.52 Kuneš M. – Špeltů, čp.56 Kunešová M. – Kunšíčků (dříve Kubalů), čp.4 Vincik F. – Trnků, u
mechanika (dříve Petrů), čp.182 Kopička Š. – u Puglů (dříve Žemličků), čp.5 Jarošová J. – Parnů, čp.6 Valach S. – Blažků
(dříve Šímů), čp.59 Pelda K. – Sedlářů (dříve Kolářů), čp.7 Houška Jaromír – Králů, čp.9 Čadová H. – Klařinů, čp.10 Šíma
V. – Rafalů (dříve Mydláříčků), čp.12 Bláha M. – Košíkářů (dříve Matoušů), čp.13 – Honzů, čp.14 Kuneš L. – u hajného Kuby
(dříve Vávrů), čp.15 Michálků – Trnků, čp.16 Reindl V. – Mikolášů, čp.17 Smitka – Škodů, čp.18 Pospíšilů – Prášků (dříve
Brožků), čp.51 – Maurer J. – Bláhů, čp.49 Čelků – Nosků nebo Stehlíků (dříve Sklípků), čp.48 Šístků – Švábů (dříve Špánů
na kopci), čp.20 Exnerová M. – Bísků (dříve Venclíčků), čp.22 Vacek L. – Hudeců (dříve Policajtů), čp.19 Bukovských. –
Kalinů, čp.24 Schacherlová M. – Mlsů, čp.25 Krotký P. – Amortů (dříve Krotkých), čp.189 Stadlerovi – Štádlerů, čp.203
Draslar M. – Hulešů, čp.190 Grill K. – Kopečků, čp.50 Heřman J. – u Běty Hulešů (dříve Stehlíků), čp.26 Pfefferová J. –
Fialů (dříve Špánů na drahách), čp.226 Duchoňů – u Anny Grillů, čp.27 – u Znovejch, čp.28 Simota V. – Pražanů, čp.29
Majer Fr. – Vojáků, čp.30 – Lukač J. – U Houšků – Pinků (dříve Václů), čp.31 Majerová – u Páralky (dříve Truhlářů), čp.32 –
Vlachová J. – Soumárků, čp.33 Kabátů – Jirků, čp.39 Stehlíků – Máčalů, čp.60 Mikeš Fr. – Kašpárků, čp.55 Milisderferová
M. – Dobšů, čp.41 – zadní Vojáků (dříve Blažků), čp.42 Šimon Jar. – Fabrisů, čp.23 Zita L. – Martínků, čp.44 Mrázů – Kadlů
(dříve Lepičů), čp.34 Huleš V. – Hulánů (dříve Prostředníků), čp.201 Smrčka L. – dolní Ponocných, čp.35 Mášlová T. –
Mášlů, čp.36 Grillů – horní Martínků, čp.37 – Houšků – Dominů (dříve Vávrů), čp.227 Műglů – Ponocných, čp.262 Jedlička
O. – u Kuby Műgla, čp.202 Danielů – Pelikánů, čp.249 Habertů – Kocandů, čp.250 Kadlecová M. – Kokrdů, čp.184
Krbečková L. – Mlsů, čp.185 Kumhera R. – Fialů, čp.186 Mášl – Nácků, čp.187 Schacherl P. – u Poddaných.
- pro LZ zpracoval již zesnulý lhenický rodák, Jan Houška

Snímky ze staré zástavby Lhenic pořízených v počátku 80.let minulého 20.století – z „Chrastovny“
(z Prachatické ulice) – cca před 40 lety; vlevo – domy „po chalupě“ u „Mechaniků“ (dříve u Petrů) a u Žemličků (dříve u
„Puglů“), uprostřed domy „po chalupě“ u „Mikolášů“ a u hajného Kuby (dříve u „Vávrů“), vpravo dům „po chalupě“ u Švábů
(dříve u „Špánů“)

Jména „po chalupě“ užívána „Na Palouku“ (v Tylově čtvrti)

- i přesto, že je nejmladší ze staré zástavby našeho městyse – proto byla vybrána (s platností čísel popisných
domů a jejich vlastníků k roku 2004 – před 17 lety)
Čp.231 Hrubešů (na nádraží) – po chalupě Felegrů, čp.212 Kubešů – Kovářů, čp.214 Jakšů – Kubalů, čp.215 Lišků –
Johaníků, čp.216 Kuneš St.– Cihláříčků, čp.217 Hůrský – Boubalů, čp.218 Kvěch – Janů a i Bustijanů, čp.219 Nováková Jiř.
– Kubalů, čp.248 Hůrská Helena – Šénů (Schönů), čp.247 Lukešová – Simotů, čp.240 Švehla – Konopických, čp.238
Kudová – Konzalů, čp.242 Sarauerů – Hovorků, čp.236 Harvalíková – dříve Hulešů – Boubalů, čp.235 Grillů – Nejbaurů,
čp.234 Zemanů – Kostelníků, čp.251 Novotných – Machartů, čp.232 Filip – Kubešů, čp.204 Kunešů – Cimrhanzlů, čp.205
Píhů – Hrobařů, čp.207 Mušků – Biskupů, čp.208 Burdů – Košíčků, čp.209 Krauzová – Novotných, čp.210 Volf – Linhartů.

O místě „Na Palouku“ z Kolářovy kroniky vadkovské:

„Po pozemkové reformě, prováděné v roce 1922, na bývalém knížecím pozemku, přináležejícím před tím k „Novému Dvoru“,
na tak zvaném místě „Na Palouku“, z rozhodnutí lhenického obecního zastupitelstva (ze dne 25.2. 1925) přiděleno více dílů
co stavební místa. Jejich přidělenci počali zde nejprve s výstavbou 15 rodinných domků (očíslovaných čísly popisnými od
čp.204 po čp.218) a v létech následujících – 1929, 1930 a 1931 -postupně s dalšími vystavěnými. Tato nová část městečka
pojmenována co „Tylova čtvrť“

Fota: vlevo – na staré pohlednici ještě Lhenice s nedostavěnou Tylovou čtvrtí – vpravo „Tylovka“ současnosti.
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JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

U zelených stolů nadále klid
Bez možnosti tréninků a startů družstev v příslušných soutěžích. V zajetí „covidu“ odpadají i tradiční turnaje.
(Viz článek str.12)
„Zlatá vánočka“ definitivně padla
- podle článku z PT Deníku z 1.3.2021 – kráceno – autor Vl.Klíma
Rozhodnuto – devatenáctý ročník turnaje o „Zlatou vánočku“ tříčlenných družstev ve stolním tenise, tradičně
pořádán ve Vimperku, nebude mít tentokrát vítěze. Původní termín jeho konání byl stanoven na 19.prosince
loňského roku. Ze známých přísných protiepidemických opatření musel být turnaj odložen. Jeho pořadatelé
z vimperského Šumavanu věřili, že se situace uklidní a budou jej moci uspořádat ve druhé polovině února
letošního roku v náhradním termínu. Ale ani to neklaplo, takže v kolonce vítěze devatenáctého ročníku zůstane
prázdné místo. Vítězem toho zatím posledního ročníku – osmnáctého se stalo tříčlenné družstvo Sokola
Lhenice ve složení: Radek Sivera st., Martin Fišer, Igor Kanaloš. Následující ročník – kulatý dvacátý – již má
pevně stanovený termín na 18.prosince tohoto roku 2021. O jiném termínu v Šumavanu neuvažují. Věří, že
covid-19 již pořádání turnaje nezabrání!
Foto:
„Zlatá
vánočka“
poznala naposledy vítěze
v roce 2019 – stal se jím
celek Sokola Lhenice ve
složení – zleva s poháry –
Radek Sivera st., Martin
Fišer, Igor Kanaloš – foto
Deník /Vladimír Klíma

Co nového ve lhenickém SK
Zatím stále marné čekání na restart amatérských
soutěží i tréninků
Nejenom naši fotbalisté jsou nadále v očekávání možnosti zahájení alespoň tréninkové přípravy, o přípravných
zápasech, natož o „mistrákách“ ani nemluvě, neboť nastalá ještě přísnější opatření s vyhlášeným lockdownem
(od 1.3. po tři týdny) to vylučují.
Je covidem v ohrožení
v pořadí již druhá fotbalová
sezona v jejím dohrání? Ta první
(v soutěžním ročníku 2019/20),
za startu našeho lhenického
týmu ještě v I.A třídě ve skupině
A, byla v ještě nerozehrané jarní
části
nakonec
předčasně
ukončena
bez
určení
sestupujících i postupujících. Ta
následující právě probíhající
(sout.roč.2020/21), naším týmem
na vlastní žádost již v nižší I.B
třídě ve skupině A, byla na
podzim po 8.kole přerušena

s tím,
že
pět
zbývajících
podzimních kol bude sehráno o
brzkém jaře. Ovšem na náš
lhenický celek čekalo celkem
sedm podzimních dohrávek,
neboť již před tím spadl do
čtrnáctidenní karantény (na dva
zápasy) s jejich rozehráním už
20.února, a to v následnosti
hned za vstupu do mistrovského
jara 3.dubna (se 13 utkáními).
Lheničtí tak měli před sebou
pořádnou porci dvaceti jarních
„mistráků“!
Avšak
tento
termínový rozpis, určený JčFS,
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pro nepříznivou zhoršující se
pandemickou
situaci
pozbyl
platnosti. Proto jím byl zvolený
nový, se zahájením dohrávek
z podzimu
až
27.března
s oznámením,
že
vlastní
rozlosování mistrovského jara
bude zveřejněno cca deset dní
před
dokončením
všech
podzimních dohrávek. A co za
současné, ještě více nepříznivé
pandemické situace bude dál?
(Viz článek níže.)

Odepíšeme další sezónu ?
- glosa Vladimíra Klímy (viz foto vlevo)
- Deník z 1.3.2001
Ještě v prosinci vládl ve fotbalových kruzích mírný optimismus, že by se zastavená sezóna
přeci jen mohla dohrát. Třetí liga a divize měly odstartovat na konci ledna, kraj o čtrnáct dní
déle a A a B třída o uplynulém víkendu. Optimismus však začal s vývojem covidové pandemie
opadat, termíny se posouvaly a nyní jsme v situaci, kdy si ani jeden hráč, funkcionář či
fanoušek řeknou, zda po zrušení minulé sezóně neodepíšeme i tu další.;
A bohužel, tyto myšlenky se čím dál tím více začínají přibližovat realitě. Z původní ambice dohrát celý
ročník museli všichni ubrat a říct si, že by to chtělo dohrát alespoň první polovinu. Tedy alespoň oněch padesát
procent zápasů, aby se mohlo postupovat či sestupovat. Ale je to vůbec reálné? Mnohý fotbalista si nyní řekne,
proč blázním, že je na těch pět či šest kol ještě čas. Nově však mají kromě dvou nejvyšších soutěží všichni
utrum minimálně do konce března. A těžko si představit, že by bez alespoň krátké přípravy a pár přípravných
zápasů někdo vletěl do soutěže. Na druhé straně naděje umírá poslední.

Nahlédnutí do nedávné historie lhenického SK
O záslužné práci s mládeží
V minulých vydáních ML bylo v tomto „seriálku“ uvedeno, že na postupech do vyšší krajské soutěže I.A třídy a
úspěšném působení v ní, jakož i v I.B třídě, měla i zásluhu dobrá práce s mládeží v našem klubu.
Jaká je současnost ?
I v minulosti se ne vždy dařilo udržet ucelený výchovný systém mladých fotbalistů – od přípravky, přes žáky až
po dorost, avšak aspoň dvě věkové kategorie v kombinaci žáci – dorost, či přípravka – žáci se vždy dařilo mít
v pravidelné činnosti s účastí v příslušných dlouhodobých soutěžích. Tento trend již, žel, neplatí. V našem klubu
fotbalové mládeže v posledních létech ubývá a s tím i jejích družstev. V současnosti aktivní činnost vykazuje
pouze přípravka, s pravidelnými tréninky a startem v OP Prachaticka v soutěži přípravek mladších a přípravek
starších se dvěma společnými družstvy jako Lhenice – Strunkovice, a to jen díky spolupráci dvou klubů –
našeho lhenického SK a strunkovického Blaníku, když tým přípravky starší hraje své zápasy na hřišti ve
Lhenicích (pod trenéry Ing.K.Mušky, P.Trnky (roč.81) a O.Jakla), tým přípravky mladší na hřišti ve
Strunkovicích. Jejich trenérům patří dík.
Možno někdy zaslechnout: „Vždyť to dělají proto, že tam mají svoje kluky a jsou to bejvalí fotbalisti.“ Kéž
by takových vstřícných otců bylo více!
Kde hledat příčiny poklesu počtu mládežnických družstev v našem klubu?
Je jich vícero – v různorodosti zájmů současné
mládeže, což s sebou nese doba s bohatou
nabídkou výběru zájmových činností, též její menší
zodpovědnost k pravidelnosti, což fotbal vyžaduje –
v trénincích, zápasech a v zapálenosti pro něj,
rovněž pak u nás v klubu je tomu tak i pro chybějící
návaznost mládežnických kategorií, možnost po
přípravce pokračovat v žácích a poté v dorostu, a to
pro nedostatek potřebného počtu hráčů, což vede
k odchodu především nadějných mladých fotbalistů
zejména do větších klubů, někdy i s vidinou zde
větších fotbalových ambicí, u jiných, co nemají tu
možnost, zase k přechodům k jiným sportům či
k jiným
zájmům.
Velkým
problémem,
tím

nejpalčivějším, je získat pro práci s mládeží (a to
nejenom u nás) trenéry a vedoucí družstev, co jsou
ochotni věnovat svůj volný čas. Určitě tomu není
v možných kvalitních vytvořených podmínkách
k tomu potřebných a materiálním vybavení
v našem klubu.
Možnost doplňování našeho A týmu odchovanci
z domácí „fotbalové líhně“ je již vlastně vyčerpaná a
po několik následujících let tomu nebude jinak.
Lhenický fotbal je tím do budoucna v ohrožení,
nehledě při tom na to, že za nesplnění stanoveného
počtu mládežnických družstev pro danou soutěž
mužů, jsou kluby sankciovány!

Zpráva od výkonného výboru FAČRu – výběr z jejího obsahu
-

došlá po uzávěrce ML 4.3.2021 –

Byť se to může zdát v dnešní době unáhlené, utopické, přesto chceme být na případný restart soutěží
připraveni hned, jak jen to bude možné za těchto opatření:
- soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části
- řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před jejím startem
- soutěžní ročník se nebude prodlužovat, všechny soutěže budou ukončeny do 30.6.2021
- pro regulérní ukončení sout.roč. je nutné odehrát více než 50% všech soutěžních utkání v dané soutěži
- soutěžní utkání se odehrají v maximálním počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí
- za odehraná utkání se považují i kontumovaná
- utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje
- v případě různého počtu odehraných utkání se na konci sout.ročníku použije koeficient
- termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje
O jakýchkoliv změnách budete zavčas informováni !
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Foto k seriálku „O záslužné práci s mládeží“ v našem SK
Dorostenecký tým SK Lhenice – přeborník OP Prachaticka v soutěžním ročníku 1978/79 – za klubového vůbec prvního
postupu do I.A třídy dorostu a za startu v ní v následujících sezónách.
Stojící zleva: P.Pořádek, O.Svoboda, Z.Šístek, F.Šístek, J.Houška, J.Mügl, J.Grill, M.Čada, P.Borovka st. – sedící zleva:
P.Schön, J.Bukovský – trenéři J.Bumba (před ním J.Bumba ml.) – J.Veselý, J.Jaroš, Z.Krejzla, P.Kuneš

Fotbal na jaře v kraji znovu posunut
(oznámení JčKFS – 5.3.2021- po uzávěrce ML)
Kvůli stále nepříznivé situaci s pandemií vydal JčKFS novou termínovou listinu krajských soutěží s podzimními dohrávkami
se začátkem 17.dubna! Veškeré dohody a změny termínů na dohrávky a i jarní část soutěží tudíž pozbývají platnosti – nové
lze posílat od 11.3. do 6.4. Rozlosování soutěží pro jaro 2021 bude vydáno deset dnů před dokončením dohrávek.
Na tým lhenického SK čeká sedm podzimních dohrávek!
1.dohrávka - 9.kola - so/ne 17.4. či 18.4. - Lhenice – Chvalšiny ?
2.dohrávka – 8.kola – st 21.4. – Dříteň – Lhenice ?
- další navržené termíny v příštím vydání ML.
JB, JM

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

„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba – členové
M.Jarošová, I.Mušková. Fota – není-li uvedeno jinak – J.Bumba, M.Jarošová, J.Klein, S.Pfeffer.
Příspěvky a inzeráty přijímáme do uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci.
Adresa redakční rady: Úřad Městyse, 384 02 Lhenice, e-mailová adresa: kultura@lhenice.cz.
Webové stránky: www.lhenice.cz . Povoleno MK ČR E 12493. Cena 9,- Kč; náklad 250 ks
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Informace ke sčítání lidu v r.2021
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Seznam kontaktních míst a jména sčítacích komisařů
jsou přílohou toho vydání
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