MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVIII, číslo 4, cena 9,- Kč

DUBEN 2020

VYDÁNO V „PANDEMICKÉ KORONAVIROVÉ DOBĚ“ S OBSAHEM K TOMU ZAMĚŘENÝM

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….

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 na nyní liduprázdném náměstí dává naději na opětný
návrat k běžnému životu. Vydržme!
(více uvnitř listu)

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 !

Našim švadlenkám
Co to vrčí v pokoji?
Všechny šijí na stroji.
Mladé dívky, jejich mámy
šijí roušky s tkaničkami.

Šijí, šijí, jehla zpívá,
patka klape jako divá.
Pilné ruce si popílí
a rouška je hotová za chvíli.

Naše milé švadlenky
ušily nám ústenky.
Roušky tváře ozdobí
virus se snad podrobí.

Vybráno z obsáhlé básně „Roušky“ - autorky Ing. Ivany Oxböll – sestry paní účetní z úřadu městyse Janiny Havlové
JB, JM
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
napsat „slovo starostky“
do dubnového čísla zpravodaje
bylo pro mne opravdu náročné.
Ještě jsem nepsala v tak složité
situaci, jako je ta současná.
Skončila zima a jaro se konečně
přihlásilo o slovo, ale bohužel,
není tak optimistické a pozitivní,
jaké jsme ho očekávali. Náš život se velmi omezil
vzhledem k mimořádným opatřením, která jsou
vyhlašována Vládou ČR z důvodu šíření koronaviru
COVID-19. Celá naše republika je v nouzovém stavu
a v podstatě v karanténě. Jsou zavřené školy, je
omezen volný pohyb osob, jsou uzavřené hranice,
většina obchodů, restaurace, kina, divadla, hřiště,
jsou zrušené kulturní i sportovní akce, které byly
s nastupující sezónou před námi. Jsou uzavřené
dokonce i kostely a to se snad ještě nikdy nestalo. Je
nařízené nosit roušky na veřejnosti a dodržovat
odstup od ostatních, je omezen chod úřadů a pošty.
Nesmíme navštěvovat své nejbližší - a to dokonce ani
v nemocnicích, v domovech seniorů či jiných
sociálních a zdravotních zařízeních. Je to stav, který
jsme nikdo z nás nezažil. Rušíme dovolené, protože
doba je nejistá a nevíme, jak dlouho bude tento stav
trvat, musíme se učit s dětmi, protože doba, kterou ve
škole meškají, je dlouhá, a kdy se do škol vrátí, zatím
nevím. Jde o naše zdraví a tak se smiřujeme
s omezením našeho svobodného života, ale také se

budeme muset smířit s dopady, které tato pandemie
přinese. Bohužel, šíření koronaviru je celosvětové a
tak dopady budou velké. A možná v nejbližších
týdnech tento nouzový režim pomine, ale nikdo z nás
neví, co bude v měsících příštích... Obzvlášť proto
bych v těchto těžkých chvílích chtěla vyzdvihnout
solidaritu a pomoc, kterou mnozí z nás projevují.
Hned v počátcích nouzového stavu jsem požádala o
pomoc s šitím roušek, protože ochranných pomůcek
ve státě je žalostně málo a jsou pochopitelně
přednostně distribuovány do nemocnic lékařům a
sestřičkám. Potřebují je ale i sociální pracovníci a
další. Bohužel, na obce zatím stát nic nedodal a
nechal zcela na nás, jak se s tím vypořádáme. A
věřte mi, že to není jednoduché. Proto jsem hrdá na
Vás, kteří jste začali sami iniciativně roušky šít a
nezištně je darovali. Díky Vám jsme mohli obdarovat
naše seniory od věku 65 let každého dvěma kusy
roušek - bylo jich dohromady přes 1000 ks. A jsme
moc rádi za další roušky, které bychom chtěli dále
rozdávat těm, kteří se o ně přihlásí bez ohledu na
věk, dále do prodejen a všem, kdo je budou
potřebovat. Například ve vestibulu úřadu městyse
vyrostl tzv. “rouškovník“, kam je umístíme a budeme
dle možností doplňovat. Ještě jednou bych chtěla
poděkovat všem, kteří pomáhají, patří mezi ně také
lidé, kteří ve svém volnu pomáhají s nákupy pro další
spoluobčany. Moc Vám za pomoc ostatním děkuji.

Jsou před námi Velikonoce - největší křesťanské svátky - a zároveň svátky jara, které budou letos jiné.
Neměli bychom se navštěvovat, abychom zabránili dalšímu případnému šíření viru. Abychom alespoň zachovali
a podpořili velikonoční atmosféru, instalovali jsme na náměstí, stejně jako loni, obří kraslice a také břízu
k zavěšení Vašich kraslic. Můžete tak například zaměstnat své děti, budeme rádi, když namalujete kraslice a
zavěsíte je na náš kraslicovník. Ať je navzdory pandemii v tom letošním roce krásný a plný kraslic.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám klidné prožití svátků velikonočních ve zdraví a rodinné pohodě.
Marie Kabátová, starostka

ZASTUPITELSTVO
Výpis ze zápisu č. 17

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 05.03.2020
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. K. Bican, F. Bláha, DiS., P. Boška, Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová,
Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Ověřovatelé zápisu: Mgr. K. Bican, Mgr. M. Grillová
Zapisovatelka: O. Ambrožová

Přijatá usnesení:

Ad 1) Usnesení č. 199/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
10 PRO
Ad 3) Usnesení č. 200/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 12 ze dne 24.01.2020, rozpočtové opatření č. 13 ze dne 28.01.2020 a rozpočtové
opatření č. 14 ze dne 30.01.2020.
10 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 201/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem nebytového prostoru v 3. NP objektu
čp. 124 ve Lhenicích o výměře 24,30 m2 p. J. S., Lhenice za nájemné 585,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
9 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE (Kabátová)
Do jednání se dostavil Ing. Janota.
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Ad 5c) Usnesení č. 202/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku
parc.č. 722/2 o výměře 65 m2, k.ú. Vodice u Lhenic za minimální nabídkovou cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 5d) Usnesení č. 203/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku
parc.č. 186/1 o výměře 625 m2, k.ú. Hrbov u Lhenic za minimální cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu určitou do vyřešení
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrbov u Lhenic.
11 PRO
Ad 5e) Usnesení č. 204/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice nedoporučuje pronájem části pozemku parc.
č. 1360/3 o výměře 73 m2 (před domem čp. 114), k.ú. Lhenice.
9 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE (Janota, Pořádek)
Ad 6a) Usnesení č. 205/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Nový Dvůr – výměna TS“. Jedná se o síť technického vybavení (zemní kabelové
vedení NN) na pozemku parc.č. 760/2, k.ú. Vodice u Lhenic. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v
geometrickém plánu vyhotoveném po umístění distribuční soustavy. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a
zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,--Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 206/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Rek. STL Lhenice, VTL RS – Netolická“. Jedná se o síť technického vybavení (STL plynovod) na
pozemcích parc.č. 885/102, 808/22 a 1466/4 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezují Geometrické plány č.:
1070-190087/2019 a 1076-190087/2019 zhotovené firmou Hrdlička spol. s r.o. Věcné břemeno se sjednává jako časově
neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve
výši 31.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 207/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice -Rekonstrukce Netolická,Krumlov“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové
vedení NN, kabelová skříň, uzemnění) na pozemcích parc.č. 808/12, 808/22, 886/16, 1080, 1360/3, 1414/1 a 1483/5 v k.ú.
Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 1074-64/2020 zhotovený firmou Ging, s.r.o., České
Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 24.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná
sazba DPH.
11 PRO
Ad 6d) Usnesení č. 208/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice revitalizace: Školní ul. kNN“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové
vedení NN, kabelové skříně, uzemnění, sloup NN) na pozemcích parc.č. st. 121/4, st. 130, 1077/8, 1414/9, 1414/10, 1493/1,
1554, st. 69/1, 1414/1, 1414/8, 1414/11 a 1484/7 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezují Geometrické plány č.:
1012-498/2017 a 1071-866/2019 zhotovené firmou GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice a Ging, s.r.o., České
Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 13.300,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná
sazba DPH.
11 PRO
Ad 7) Usnesení č. 209/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci
Chelčickému domovu sv. Linharta, o.p.s., Chelčice na předfinancování sociálních služeb ve výši 300.000,--Kč s návratností
do 30.06.2020.
11 PRO
Ad 8) Usnesení č. 210/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje vytvořit 1 pracovního místo na lesní hospodářství.
11 PRO
Usnesení č. 211/17/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí Zprávu lesního hospodáře za r. 2019. 11 PRO

INFORMACE OBČANŮM
První prohlášení paní starostky dne 15.3.2020
Vážení spoluobčané,
ocitáme se v mimořádné době, v situaci, se kterou má málokdo nějakou zkušenost. K vyhlášení
nouzové stavu přistupují naši čelní státní představitelé jen velmi výjimečně. V současné době v situaci, kdy je
potřeba zabránit šíření nákazy, která může mít nebezpečný dopad na zdraví nás všech.
Bohužel se tento virus dostal i k blízkosti našich domovů. Chci Vás vyzvat, abychom důsledně
dodržovali všechna mimořádná opatření a nařízení vydávaná vládou ČR. Samozřejmě, že je nepříjemné
omezování našeho volného pohybu, ale to je nezbytné dodržovat. Porušení domácí karantény je trestným
činem a je z mého pohledu hlavně velmi sobeckým ohrožováním zdraví všech.
Je jasné, že většina z nás nejsme lékaři a odborníci na epidemie, málokdo přesně rozpoznáme skutečné
příznaky, řada lidí má tendenci přehánět a psychosomaticky si vyvolávat třeba i příznaky, které skutečně nemá
– třeba jen ze strachu z této nákazy. Proto jsou k dispozici telefonní čísla s odborníky, na které se můžete
nonstop obrátit.
Bohužel naše praktická lékařka musela svou ordinaci z důvodu karantény uzavřít. Je to nešťastná
situace, která omezí další pacienty s různorodými jinými a mnohdy závažnějšími zdravotními problémy. Paní
doktorka Caháková je Vám stále k dispozici pro konzultace a předpis E-receptů.
MUDr. Michaela Caháková, Lhenice (ordinace v karanténě) ,tel.: 608 322 853.
Dále se můžete obrátit na zastupující lékaře: MUDr. Ota Mach, Dubné, tel.: 387 992 503, MUDr. Michaela
Klapetková, Netolice, tel.: 388 324 365, MUDr. Petr Vojtíšek, Prachatice, tel.: 388 318 076,
nebo na Zdravotnickou záchrannou službu či na Krajskou hygienickou službu: Koronavirus - pohotovostní
linka: 736 514 386 v čase 7:00 - 19:00
Nezneužívejte ale jejich pomoci – jsou teď vytíženi a v mnohem náročnější situaci než kdy dřív.
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Vězte, že i na úřadě se snažíme shánět dostupné ověřené informace. Média přináší tyto informace
velmi pružně, a proto Vám také doporučím sledovat informační weby ministerstev, Jihočekého kraje nebo
Krajské hygieny, kde najdete dostatek informací.
Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo nový web https://koronavirus.mzcr.cz/, kde najdete nejaktuálnější
informace o koronaviru.
OPATŘENÍ, KTERÁ JSME ZAVEDLI V NAŠEM MĚSTYSI:
Od 13.3. je uzavřen provoz v MŠ (ve Lhenicích i Mičovicích),
je zrušeno promítání v kině,
je zrušeno vítání občánků,
je zrušen dětský karneval,
je uzavřena veřejná knihovna.
Znovu Vás vyzývám k maximální obezřetnosti. V případě problémů, prosím, kontaktujte zdravotníky a
hygieniky a pokud budete chtít trávit volný čas venku, nesdružujte se ve velkých skupinách nebo s lidmi, kterým
není dobře.
Buďte tolerantní ke svým rodičům a prarodičům, v případě, že Vám není dobře nebo máte jakoukoli
pochybnost o svém zdravotním stavu, tak je nenavštěvujte, ale buďte s nimi v kontaktu přes telefon, e.mail,
skype a další technologie. V případě nutnosti se na nás obraťte o radu či pomoc. Budeme se snažit Vám v této
složité situaci pomoci, jak nejlépe budeme umět.
Prosím vás teď víc než kdy jindy o trpělivost a racionální přístup k celé situaci.
Přeji Vám v těchto dnech mnoho sil odolávat panice a zvládnout nadcházející období ve zdraví.
Marie Kabátová, starostka

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A POMOC - LHENICE
Nákupy potravin, léků a pomoc
Úřad městyse Lhenice: 388 321 297, 775 321 293 (p. Ambrožová), 388 321 497 (podatelna, p. Křížková)
Nákup potravin a léků je možné domluvit v době od 8:00 do 10:00 hodin
Dobrovolnická pomoc, nákupy – Český červený kříž: 724 367 840, 7:30 – 19:00
Lékárna U svaté Trojice, Netolice: Po dobu trvání stavu nouze, vyhlášené Vládou ČR, bude
od 14:00 do 16:00 fungovat telefonická a e-mailová lékárenská pohotovost - o dnech pracovního klidu
dostupná na tel. čísle 777 01 65 56 a lekarnanetolice@seznam.cz.
Do odvolání stavu nouze bude změněna otevírací doby: 8:00-11:30, 13:00-16:00
Hledáme dobrovolníky na rozvoz nákupů důchodcům a šití roušek: č.t.775 321 293, 388 321 297
(p. Ambrožová) nebo na podatelnu 388 321 497 (p. Křížková). Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se
zapojí jakoukoliv činností v této složité době!

Provoz Úřadu městyse Lhenice a Pošty partner je omezen na tyto otvírací hodiny:
PO a ST od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 15:00
Žádáme občany, aby pro komunikaci s úřadem využívali výhradně elektronickou
a telefonickou komunikaci.
INFORMACE Z RADNICE:
Od čtvrtka 19.3.2020, kdy začalo
platit nařízení Vlády ČR, že se smí
vycházet
z místa
bydliště
jen
s rouškou či jinak zakrytým obličejem,
jsme začali distribuovat roušky, které
se nám podařilo získat za úplatu nebo
zcela zdarma. Roušky rozvážíme
nejprve naším seniorům a to od
nejstarších. Ve čtvrtek jsme rozvezli
více než 150 roušek a dnes dalších

130 roušek. Budeme pokračovat i o
víkendu do vyčerpání získaných
roušek, pomůžou nám dobrovolníci,
kteří se již přihlásili. Bohužel, od státu
jsme zatím žádné roušky nedostali a
tak děkuji všem našim občanům, kteří
roušky šijí a darují nám je, abychom
je mohli systematicky rozvážet.
Děkujeme i spolkům a firmám, které
roušky šijí a nabízejí.

Prosím, zda ještě někdo šijete roušky
nebo máte možnost je získat, ozvěte
se nám na číslo 775 321 293 nebo
388 321297 (p. Ambrožová) nebo na
podatelnu 388 321 497 (p. Křížková).
Děkujeme, že nosíte roušku. Roušku
je třeba pravidelně dezinfikovat (tj.
vyprat a přežehlit a dodržovat
všechna hygienická opatření.
Děkujeme, že tak činíte.

MUDR. MICHAELA CAHÁKOVÁ, obvodní lékařka
tel.: 608 322 853, provoz omezen na 8:00-11:30, akutní pacienti a odběry krve pouze po telefonické
domluvě, E-neschopenky a recepty budou vystavovány elektronicky.
ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE DO ODVOLÁNÍ:
Pondělí Netolice 7-11 h.; Lhenice 12-13 h.
Úterý
Netolice 7-11 h.
Středa
Lhenice 7-12 h.
Čtvrtek
Netolice 7-11 h.
Pátek
Lhenice 7-10 h.; Netolice 11-12 h.
Nadále objednáváme k vyšetření telefonicky na určenou hodinu. MUDr. Eva Filipová

4

• Dobrovolnické centrum Prachatice: 728 576 381. Nákup potravin, léků nebo roušky 7:30 – 17:00. Kam
volat, když mám příznaky koronaviru - Krajská hygienická stanice České Budějovice 731 428 577, 736 514 386
• Další telefonní linky - Informační linka Jihočeského kraje pro veřejnost: 800 100 450.
Poskytne základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v přijatých opatřeních v rámci České
republiky a kraje. PO-NE 7:00-17:00 - Celostátní informační linka pro občany: 1212 - Základní informace
týkající se koronaviru a onemocnění COVID-19.
• Nonstop Bezplatná linka pro seniory Jihočeského kraje: 800 203 210 - PO-NE 8:00-17:00. Linka
psychosociální pomoci Jihočeského kraje: 702 011 237 - PO-PÁ 9:00-12:00 - Krizové centrum Prachatice: 736
213 002, krizac@portusprachatice.cz - PO-PÁ 8:00-16:00. Nabídka podpůrné terapeutické pomoci 604
687 555. Tyto linky jsou pro všechny, které současná situace tíží, jsou sami, potřebují získat informace,
popovídat si s někým nestranným anebo odborníkem, který poradí v akutní krizi.
• Ostatní informace Call centrum Ministerstva průmyslu pro živnostníky: 224 854 444. Roušky také na
www.damerousky.cz. Duchovní pomoc: 731 621 241.

DÁRKOVÉ BALÍČKY A BONBONIÉRY PRO JUBILANTY - ODLOŽENO

Vážení jubilanti,
stalo se milou tradicí, že v souvislosti s vašimi životními jubilei dostáváte od městyse Lhenice malou pozornost.
Bohužel současná doba omezila nás všechny a mnoho činností,
předávání dárkových balíčků a bonboniér jubilantům, nevyjímaje.
Proto je jejich předávání jubilantům narozeným v dubnu z důvodu
koronavirové nákazy a mimořádných opatření přijatých Vládou ČR
až do odvolání pozastaveno.
O své dárkové balíčky a bonboniéry samozřejmě nepřijdete.
Budou vám doručeny po skončení nouzového stavu.
Myslíme na vás a přejeme hodně zdraví, spokojenosti
a přijměte alespoň malou pomyslnou kytičku.
KPOZ městyse Lhenice

Určeno jak pro dobrovolníky (nabídky), tak pro potřebné (poptávka)
Vážení,
v těchto chvílích jsme svědky ohromné solidarity společnosti a i my bychom rádi následujícím způsobem pomohli.
Proto přinášíme informace o iniciativě, kterou zrealizovali naši partneři v rámci MA21: celostátní portál
pro organizaci pomoci dobrovolníků přizpůsobený aktuální krizové situaci chcipomoct.cz. Portál vznikl z potřeby
efektivně koordinovat ochotu lidí pomáhat druhým v čase nouze, aby se právě tato ochota pomoci rychle dostala všem
potřebným
a mohl
do ní
být
zapojen,
dle
svých
možností,
každý
kdo
projeví
zájem.
Portál
je snadným, přehledným, a především bezpečným místem, kde se potkává ochota s potřebou pomocí v aktuální nouzové
situaci.
Portál je určen všem, kteří chtějí jako dobrovolníci nabídnout svou pomoc i všem, kteří potřebují pomoc
od dobrovolníků.
Jsme si vědomi existence dalších iniciativ sdružujících nabídky a poptávky a respektujeme, že každý má vlastní systém
práce s dobrovolníky a může být cílen na určitou specifickou skupinu, potřebu či odborný profil dobrovolníků. Naším cílem
není tyto systémy nahradit, budeme se snažit spolu spolupracovat tak, abychom poskytli možnost pomoci co nejširšímu
spektru lidí.
Naši dobrovolníci intenzivně pomáhají zejména v těchto oblastech:
•
Kamarád na telefonu – pravidelný kontakt zejména se seniory pod metodickým vedením garanta – psychologa.
•
Roušky – zjištění materiálu, šití, distribuce potřebným a nově i oprava šicích strojů.
•
Doučování dětí ZŠ / SŠ – ideálně online
•
Hlídání dětí – nabízíme různé formy hlídání
•
Nákupy – pravidelné nákupy základních potravin a léků
•
Venčení domácích mazlíčků – pokud nemohou lidé sami
•
Odborná pomoc – evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, sociálních pracovníků,
přes elektrikáře, IT techniky až po krizové manažery),

Informace České pošty s.p.
Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru
Vzhledem k vývoji situace, kdy byl koronavirus potvrzen již i v České republice, bude Česká pošta, s.p., v případě, že jí bude známo, že se
jedná o jednotlivé adresáty, byty nebo lokalitu s výskytem koronaviru, popř. bude vyhlášena plošná karanténa na určitém území,
postupovat při dodávání zásilek v dané lokalitě následujícím způsobem:
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Obyčejné zásilky
Obyčejné listovní zásilky, které lze s ohledem na jejich rozměry vložit do domovní schránky adresáta, se vždy doručí vložením do
domovní schránky adresáta.
Velké kusy obyčejných listovních zásilek, které není možné vložit do domovní schránky adresáta a Obyčejné balíky se uloží rovnou na
ukládací poště bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na
30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám
musí být vyhotovena Výzva k vyzvednutí obyčejné zásilky (tisk. 11-060B), resp. Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky,
ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum konce úložní doby.
Výzva/Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.
Zapsané zásilky
Listovní zásilky se uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací
provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu
s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno Oznámení o příchodu
zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum konce úložní doby (je-li to s ohledem
na požadavek odesílatele možné).
Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.
Balíky se uloží bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží
úložní dobu na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není
v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno
Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum
konce úložní doby (je-li to s ohledem na požadavek odesílatele možné).
Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.
V případě uložených balíků, které je možné vyzvednout na identifikační kód pro výdej zásilky, bude balík standardně vydán
tomu, kdo sdělí správný identifikační kód spolu se jménem a příjmením adresáta nebo podacím číslem zásilky.
Bude-li v důsledku koronaviru uzavřena určitá lokalita, může adresát balíku, který je možné vyzvednout na identifikační kód
pro výdej zásilky, požádat o změnu ukládací pošty mimo uzavřenou lokalitu, kde bude balík vydán po splnění výše
uvedených podmínek.
Důchody se uloží bez pokusu o doručení. Vzhledem k tomu, že důchod zůstává příjemci k dispozici na ukládací poště po
dobu tří měsíců, nejsou pro jeho dodání nastaveny žádné další mimořádné postupy.
Poštovní poukázky, které je možné doručit vložením do domovní schránky, se vloží do domovní schránky.
Poštovní poukázky, které není možné doručit vložením do domovní schránky, se uloží u příslušné ukládací pošty bez
pokusu o doručení. K poštovní poukázce musí být vyhotovena Výzva k vyzvednutí (tisk. 11-064V), která musí být vložena
do domovní schránky adresáta. Vzhledem k tomu, že platnost poštovní poukázky je 25 dní (nezvolil-li odesílatel jinak),
nejsou pro její dodání nastaveny žádné další mimořádné postupy.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Na základě rozhodnutí zřizovatele (Městyse Lhenice) je od pátku 13.3. přerušen provoz
v MŠ Lhenice i v MŠ Mičovice, a to až do odvolání !

Březnové zprávičky z naší lhenické školičky - třídy Motýlků, Žabek a Rybiček
V březnu jsme se těšili na další společné setkání předškoláků a jejich rodičů s p.
učitelkami ve škole. Také za námi mělo přijet divadlo Luk s pohádkou, měli jsme přivítat
nové občánky. Také jsme se chtěli setkat s dětmi z Chelčic a jejich
pohádkou. I když nic z toho se již neuskutečnilo, užili jsme si začátek
března také. Žabky se věnovaly tématům „Můj domov“, „Moje rodina“. Rybičky zase
kamarádce knížce a pohádkám s dramatizací. Motýlci pozorovali, jak se rodí jaro a volali
ho k nám písničkami… A abychom o divadlo úplně nepřišli, připravily děti dětem
dramatizaci pohádek.
Přejeme Vám i vašim dětem hodně zdraví, trpělivosti a nápadů. Hezké jaro plné inspirací.
Eva Rajtmajerová

Zprávičky od Broučků za kopcem z Mičovic
Na začátku března jsme společně s rodiči i dětmi podnikli výpravu za
JAREM. To na nás sice nakukovalo odevšad, ze zahrad i sadů, ale my
jsme neváhali za ním vyrazit i dále. Náš cíl jsme si vytyčili necelé dva
kilometry za vsí. Okolním jistě nemusím říkat, co to znamená, když se v
Mičovicích řekne, že jdeme „Na bledule“. Nezasvěceným řeknu, že je to
místo na rozcestí dvou pěších tras - na Hradce a do Ratiborovy Lhoty. A
protože je to pro dospělého „co by kamenem dohodil“, ale pro menší děti
daleko, tak jsme výlet pojali cyklisticky. Helmy, vesty a jiné ochranné
pomůcky byly naší základní výzbrojí. Stačilo dohodnut pravidla pohybu,
říci si, kdo kde pojede a kde na sebe budeme případně čekat a mohlo se
vyjet. Někdo jel poprvé na koloběžce, jiný jel pomalým tempem na
odrážedle či odstrkovadle, další zvládal cestu na kole bez problémů.
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Tempo jsme přizpůsobili všem, aby bylo putování příjemnější. Tak se i stalo, že nám cesta tam i zpět zabrala
čtyři hodiny. Se všemi zastávkami na občerstvení a toaletu to tak vychází.
Když jsme přijeli na místo určení, nikdo nepochyboval o tom, kdepak tu bledule rostou. Byly všude
kolem nás jako bílý koberec. Před námi se tyčila neznámá cedule a tak jsme si vysvětlili, co daný symbol
znamená. Již víme, že jde o označení chráněného území a popovídali jsme si o tom, co všechno se zde může
nacházet a co máme chránit. A hlavně jak? Schválně nešlapat, netrhat, neničit, neubližovat….,, ale hlavně
vnímat, koukat a nechat se oslnit.
Jaro nám ukázalo svoje typické podoby. Našli jsme zamrzlé kaluže i právě rozkvétající jarní květiny.
Užili si sluníčka, a přesto jsme se bez teplé čepice, bundy a rukavic ještě neobešli. Ptáci nám zpívali na cestu,
rodiče nás provázeli a děti čekaly tam, kde měly. Děkujeme všem zúčastněným, (včetně naší tety Moniky), že
nám s danou akcí pomohli, ať už při výpravě na cestu nebo při cestě samotné a těšíme se, že se společně brzy
uvidíme.
Snad Vás fotky z naší výpravy potěší a vypoví vám to, co jsme zde zažili i my.
Zuzana Bromová

Základní škola

Fota – z výpravy za jarem

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je od středy 11.3. přerušena výuka ve
školách, a to až do odvolání ! V souvislosti s tímto opatřením nebude probíhat ani činnost
školních kroužků.
Březnové kalendárium
- z výše uvedeného důvodu jen od 1.3. do 13.3.
4.3. – exkurze do „Sladovny“ v Písku – pro žáky 1. a 3.třídy
5.3. – školní kolo „Recitační soutěže – viz článek níže
6.3. – „Projektový den s rodilým mluvčím v anglickém jazyce“ - pro žáky 4. a 5.třídy
9.3. až 13.3. – „Lyžařský kurz“ pro žáky 7.třídy v Lipně nad Vltavou – byl realizován a i dokončen, i když školy
byly již od 11.3. uzavřeny
Všechny plánované akce po 11.3. byly zrušeny. Pokud to bude možné, budou přesunuty na pozdější náhradní
termíny.

Z vědomostních a dovednostních soutěží našich žáků
RECITAČNÍ SOUTĚŽ – školní kolo – 5.3.2020
I. kategorie - 2. + 3. roč. - celkem 18 soutěžících
1. místo - M. Machartová (3. roč.) - postup
2. místo - A. Malinovská (2. roč.) - postup
3. místo - M. Hrabě, M. Trnková (oba 2. roč.)
II. kategorie - 4. + 5. roč. - celkem 8 soutěžících
1. místo - Š. Šístková (5. roč.) - postup
2. místo - T. Bláhová (4. roč.) - postup
3. místo - N. Pöschlová (4. roč.)
III. kategorie - 6. + 7. roč. - celkem 2 soutěžící
3. místo - A. Křížková (6. roč.), A. Gregorová (7. roč.)

Jak jsme si s těžkostmi způsobenými šířením koronaviru poradili
v naší lhenické škole?

Vážení rodiče, vážení spoluobčané.
Od 11. 3. 2020 je většina škol zavřena a nevíme, jak dlouho to potrvá. Všichni jsme se dostali do nové
situace, kterou se postupně učíme zvládat. Nejen žáci a jejich rodiče, ale i kantoři se postupně přizpůsobují
„domácí škole“ a hledají stále nové a další možnosti vzájemné komunikace. Našim hlavním komunikačním
kanálem je školní web www.zslhenice.cz. (Máme již připravenu novou verzi, ale vzhledem k současné situaci
jsme aktualizaci webu odložili). Zde všem ročníkům zveřejňujeme zadávané úkoly, které obsahují většinou
učivo na 1 týden. To bývá doplněno o odkazy na webové stránky umožňující on-line procvičování. Pro zpestření
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nabízíme možnosti výukových portálů jako např. https://skolakov.eu, www.proskoly.cz, www.umimeto.org.,
www.psanihrave.cz a řadu dalších volně dostupných výukových webových stránek. Především nejmladší žáci
pak sledují projekty České televize UčíTelka a Škola doma.
S rodiči i s žáky probíhá komunikace především prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky. Některé třídy
2. stupně mají založeny skupiny na sociálních sítích (Facebooku nebo Messengeru), kde se žáci domlouvají
nejen mezi sebou, ale i s některými vyučujícími. Učitelé jsou jim tak k dispozici prakticky celý den. Způsoby
komunikace chceme rozšířit např. využitím systému Skype nebo Google classroom, který již nyní využívá
vyučující cizích jazyků.
V této náročné situaci je samozřejmě nezbytná spolupráce s rodiči. Především nejmladší žáci 1. stupně
vyžadují každodenní podporu a pomoc s učením. Ale i ti starší, kteří by už měli zvládat plnit většinu úkolů
samostatně, někdy potřebují dohled a povzbuzení. Proto touto cestou děkuji za podporu a trpělivost rodičům,
prarodičům a všem, kteří dětem s „domácí školou“ pomáhají. Přeji vám pevné nervy, hodně zdraví a klidné dny.
Mgr.Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ a MŠ Lhenice

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné
školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve
škole.
Vzhledem k mimořádné situaci bude v naší škole zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve dnech
od 1. 4. do 17. 4. 2020 (nejpozději do 30. 4. 2020).
• Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (formulář je k dispozici ke stažení na www.zslhenice.cz
nebo v tištěné podobě v ředitelně školy).
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit
písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
• do datové schránky školy (ID datové schránky ZŠ a MŠ Lhenice: kqbpdxt),
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
na skola@lhenice.cz nebo reditel@zslhenice.cz
• poštou na adresu: ZŠ a MŠ Lhenice, Školní 284, 384 02 Lhenice
• osobní podání (resp. podání do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy) v pracovní dny
od 8 hodin do 12 hodin
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených
způsobů.
• Podání žádosti o odklad povinné školní docházky (formulář je k dispozici ke stažení na
www.zslhenice.cz nebo v tištěné podobě v ředitelně školy).
Žádost o odklad je možné doručit všemi výše uvedenými způsoby do 30. 4. 2020.
K žádosti je nutné doložit:
• doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra
• doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa (návrh formuláře je k dispozici ke stažení
na www.zslhenice.cz)
Vzhledem k současné mimořádné situaci, kdy nejsou prováděna šetření školní zralosti, je možné dodat
obě doporučení nejpozději do 31. 8. 2020.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme sváteční setkání se zapsanými dětmi.
Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy

LHENICKÉ STŘÍPKY
V ZAJETÍ KORONAVIRU

Když se koncem ledna a v měsíci únoru objevovaly v televizi děsivé záběry z jeho epidemie v Číně, především
v jedenáctimilionovém městě Wu-chanu s až neuvěřitelným počtem nakažených, nemocných i zemřelých, a to
za nejpřísnějších opatření k zastavení jeho šíření, zdály se být vzdálenými a nás nijak neohrožujícími.
Jenomže koronavirus, hranic neznaje, se velice rychle rozšířil dál a jeho epidemie v Číně vbrzku
přerostla v pandemii, nešetříc Evropu ani Česko…
Opatřeních postupně celostátně nařizovaných Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ke zpomalení šíření
koronavirové pandemie (po prokázané nákaze na našem území 1.3.) přibývalo – uzavřením škol, restaurací,
obchodů krom s potravinami a i těch některých nejpotřebnějších, také divadel, kin, knihoven, muzeí atd.,
zákazem kulturních, společenských a sportovních akcí, omezením hromadné dopravy a stanovených hodin pro
veřejnost na úřadech po vyhlášení „nouzového stavu“ a poté i celostátní karantény s výrazným omezením
pohybu lidí na veřejnosti za povinného nošení roušek a doporučení zdržovat se doma, s dopadem těchto
nutných nařízení i na omezenou či pozastavenou výrobu v některých podnicích a provozovnách při nepříznivém
ekonomickém dopadu na některé občany.
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To vše zcela ochromilo běžný život i na našem Lhenicku. Avšak koronavirová tíživá doba i naše lidi
více semknula a vyzvala k vzájemné pomoci. A tak některé lhenické ženy se vrhly na šití nedostatkových
roušek a zdarma je počala poskytovat známým a prostřednictvím zaměstnankyň úřadu městyse i ostatním
občanům, a to i za kreativity – jako třeba s umístěním stromku „Rouškovníku“ do vstupní haly budovy radnice
(viz foto na titulní straně), někteří další zase nabízeli pomoc seniorům a zdravotně postiženým při obstarávání
nákupu či vyřizování jiného potřebného.
Až nečekaně brzy, vlastně v počátečním stádiu šířící se pandemie, pronikla nákaza koronaviru náhle
do blízkosti vyděšených a strachujících se Lhenických, když u jednoho ze spoluobčanů byla prokázána…
Nastalé popsané události s tím spojené, vypjaté popsány níže.

PRVNÍ NAKAŽENÝ KORONAVIRUSEM V JIHOČESKÉM KRAJI BYL ZE LHENIC.
Na jihu Čech se virus potvrdil ve středu 11.3. večer
Ještě ve středu v podvečer byly jižní Čechy mezi posledními čtyřmi kraji v Česku, kde nebyl potvrzen
žádný případ nákazy koronavirem. Situace se změnila ve středu pozdě večer. Ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch na twitteru uvedl, že během středy významně vzrostl počet pozitivních případů. Kolem půl
jedenácté večer oznámil, že případů je 94, což je o 31 více než v úterý večer. „Případy jsme dnes
zaznamenali v Praze, Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Olomouckém, Moravskoslezském,
Zlínském, Libereckém, Jihočeském a Jihomoravském kraji,“ vyjmenoval Adam Vojtěch.
První pacient v Jihočeském kraji je muž středního věku, který pracuje v Německu. Muž je v domácí
izolaci. Hejtmanka Ivana Stráská Deníku potvrdila, že muž je v domácím léčení a průběh onemocnění je
u něj mírný. Podle nepotvrzených zpráv Deníku se jedná o muže ze Lhenicka.
Informace, že první jihočech nakažený Covid-19 je ze Lhenic, způsobila strach a lavinu spekulací a
„zaručených“ informací mezi vyděšenými Lheničáky. Je to vcelku pochopitelné, každý máme strach o
sebe, o své blízké, a částečně i zlost, že pacient ohrozil naši doktorku a sestru i lidi v čekárně, se kterými
tam seděl a ti museli všichni nastoupit do domácí čtrnáctidenní karantény….
EXKLUZIVNĚ - VYJÁDŘENÍ PACIENTA nakaženého Covid-19.
„Dobrý den, na začátku chci napsat, že já jsem ten, co má ten koronavirus. Vím, že se to na fb Lhenice rozebírá
včetně toho, že jsem byl prý i na plesu a podobně. A moc děkuji i za to, jak bojujete proti fámám. Od středy, kdy
jsem byl na testu, jsme však nikdo z naší rodiny neopustili náš dům. Zásobování máme zajištěné tak, abychom
nemuseli nikdo ven mezi lidi. A dokud se toho nezbavíme, ujišťuji, že ani nikam nepůjdeme.“ Luboš Š.
Chytil koronavirus: „Měl jsem jen kašel“ (Prachatický deník 14.3.- Jana Vandlíčková)
První jihočeský pacient s koronavirem je devětačtyřicetiletý muž ze Lhenic. Pracuje jako řidič autobusu
v Bavorsku. Nechce, abychom napsali jeho jméno, ale ví, že Lheničtí si dávají dohromady jedna a jedna. Sám
se přes sociální síť přihlásil. Považuje za nutné vyvrátit fámu, že nedodržuje hygieniky nařízenou domácí
izolaci. „Ano, bohužel, navštívil jsem osobně naši lhenickou lékařku. Vůbec mě nenapadlo, že bych mohl být
nakažený. Měl jsem jen trochu kašel. Teplotu žádnou,“ uvedl. Teplota přišla až po zhruba dvou dnech
marození a vyšplhala se „jen“ na 37 stupňů. „To jsem ale lékařku nekontaktoval fyzicky, pouze telefonicky a
následně dodržel veškeré pokyny, které jsem dostal,“ ujistil. I s manželkou jeli do Č.Budějovic na odebrání
vzorku a čekali na výsledek. Do poslední chvíle si prý myslel, že nemůže být pozitivní na nový typ koronaviru.
Nemocný lheničák říká, že kdyby se koronavirus nevyskytl a nemluvilo se o něm, ani by s takovou nemocí
k lékaři nešel. „Jako každý jiný bych šel do práce. Vážně mi nic není,“ popisuje s tím, že se musel nakazit od
někoho z cestujících. „Ale rozhodně jsem nebyl na lhenickém plese, jak někteří popisují. Z práce jsem se vrátil
v pondělí a ples byl v sobotu,“ dodává s tím, že se cítí dobře a u jeho manželky se nemoc vůbec neprojevila.
Nikdo z rodiny nevychází z domu a o nákupy se jim starají přátelé. „Musím jim moc poděkovat, okamžitě nám
volali, jak mohou pomoci. Společně jsme vymysleli způsob, jak nám nákup bezkontaktně předávat.“ Přátelům
tak po telefonu řeknou, co potřebují, a ti jim nákup zavěsí na plot. Rodina si pro něj dojde až ve chvíli, kdy
nikdo není v dosahu. Rodina dodržuje vše, co jim lékaři a hygienici nařídili. Vědí, že koronavirus je problém.
Na druhou stranu mají doma vydezinfikováno úplně všechno, co lze. „Manželka gruntuje dům od rána do
večera od sklepa po půdu,“ směje se na odlehčení situace a uzavírá: „Budeme v karanténě do té doby, dokud
se toho nezbavíme.“
Sám doma s nemocí. (Prachatický deník 28.3. – Jana Vandlíčková)
Lheničák s Covid-19 se těší na testy. „Přes víkend to už vydržím,“ říká. První jihočeský pacient má za sebou
17 dní domácí izolace. Je zavřený v jedné místnosti svého domu. Manželka a dcera se pohybují ve stejné
budově. U nich se nemoc neprokázala a nemají ani příznaky. „Za dobu karantény jsme se nepotkali.V
kontaktu jsme jen přes telefon,“ popisuje s tím, že jídlo si bere až ve chvíli, kdy jeho rodina opustí společné
prostory. „Vyzvednu si talíř a odnesu si ho k sobě, pak nádobí vrátím do prázdné místnosti. Striktně
dodržujeme pokyny hygieny,“ ujistil. Na odběr pro kontrolní test pojede příští týden, potřebuje k tomu
doporučení od svého lékaře. Hygienikům se ohlásil po 14 dnech. I když bude negativní, druhý test přijde po
devíti dnech. Uvedl, že nemoc měla a má mírný průběh. Cítí se dobře. „Rád bych to měl za sebou. Bez
internetu bych to nedal, ale ponorka zatím nepřišla. Čtu, koukám na filmy, píšu si s rodinou a přáteli.
A pořádně jsem se dospal,“ směje se. Těší ho, že u lhenické lékařky, kterou navštívil, se vir neprokázal. „Zase
ordinuje,“ dodal. Ve Lhenicích byl do čtvrtka jeden nakažený a dva lidé v karanténě, tedy rodina nemocného
muže.
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Dne 31.3. oznámil Luboš Š. na sociální síti:
Přátelé, právě jsem se dozvěděl výsledek prvního kontrolního testu - NEGATIVNÍ. Za dva dny mě čeká další test.
První kontrolní test má Lheničák negativní (Prachatický deník 1.4.2020 – Jana Vandlíčková)
První Jihočech nakažený koronavirem čeká na termín druhého testu. Pak teprve bude mít celá rodina
jistotu, že jsou zdraví.
V úterý 31. března v 17 hodin dostal první Jihočech s pozitivním testem na nový typ koronaviru po dlouhých
týdnech skvělou zprávu. Stálo v ní: „Výsledek vyšetření SARS-CoV-2 je negativní.“
V té chvíli devětačtyřicetiletému Lheničákovi spadl obrovský kámen ze srdce a zprávu sdělil nejen
Prachatickému deníku, ale také svým kamarádům a známým. „Mám obrovskou radost, ale ještě nejásám.
Druhý kontrolní test bude následovat. Během dneška bych měl dostat termín pro sebe i mou rodinu,
zřejmě už na čtvrtek,“ upřesnil včera. Jeho manželka i dcera jsou doposud bez příznaků nemoci. Jistotu
ale budou mít až po testu. „Poté, co jsem se dozvěděl, že první test je negativní, jsme se krátce viděli, ale
dokud nám to nepotvrdí druhý test, zůstalo u nás doma vše při starém,“ popisuje současný stav u nich
doma Lheničák. Už se moc těší, až obě holky obejme. „A bouchneme šampaňské,“ plánuje. Po třech
týdnech mezi čtyřmi stěnami se těší i na to, že si dojde sám nakoupit. „I když ještě jednou musím
poděkovat přátelům za to, že se nám o nákupy starali,“ doplnil.
Na druhý kontrolní test pojedou všichni do Prachatic. Podle jeho slov tam mají odběrové místo skvěle
připravené. „Je lepší než v Českých Budějovicích. Nemusel jsem ani ven z auta. Za pár minut jsem jel
pryč,“ pochválil zvládnuté odběrové místo.
Bohužel, v sobotu 3.4. ráno oznámil Luboš Š. smutnou zprávu
Přátelé, pokračujeme dále, jsem pozitivní, přesto, že první test byl negativní. Nikdo neví, jak je to možné, prý se
to může stát. Další test v úterý.
Druhý test měl Lheničák zase pozitivní (Prachatický deník 3.4. – Jana Vandlíčková)
Druhý kontrolní test, který podstoupil první Jihočech nakažený koronavirem ve čtvrtek 2. dubna, nepřinesl
dobrou zprávu pro devětačtyřicetiletého Lheničáka.
„Výsledek je zase pozitivita na COVID-19. Já i moje rodina dál zůstáváme v přísné domácí izolaci. Další test
mě čeká v úterý,“ vysvětlil s tím, že nikdo neví, jak je taková věc možná.
Dobrá zpráva je, že manželka a dcera měly testy negativní. „Nedá se nic dělat, vydržíme,“ dodal s tím, že
dál zůstává ve svém pokoji a dodržuje všechna nařízení hygieniků.
Panu Lubošovi Š. držíme palce s přáním zdraví jemu i jeho rodině !
Mějme soucítění s těmi, kteří to v této době tolik potřebují.

Fota:
Hrdinové
koronavirové
doby v akci
…
JB, JM

Poklidné čtení

do neklidné „ koronavirové doby“
(zařazeno pro volné chvilky mnohými náhle trávenými doma)

Jaro je tady, sláva!
- úryvek z „ Bylo nás taky pět a někdy i víc“
- ze sepsaných vzpomínek hochů z PKU ( Parky Krumlovské ulice) z konce 50.let a samého počátku let 60.
minulého století - jsou líčeny „klučičím“ pohledem, s humorem a nadsázkou…
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My,
hoši,
jsme
už
v netrpělivosti spoře oděni (vždyť
přichází jaro) a každé ráno již o
šesté svolává nás pouliční hvizd
Vojty
Hudeců,
jelikož
jeho
maminka a maminka Jendy
Veselejch razí časně do Fruty a
maminka Péti Trnků na výšlap za
prací až někam do jaroňského
polesí (to je pane štrapáce!) a tudíž
Krumlovskou už duní náš „kopačák
Maďar“ a schyluje se k prvnímu
fotbalovému mači nového dne. I já,
Jenda Bumba, čile vyrážím jako
ranní ptáče z lože, i když se naši
doma podivují proč tak brzy, když
tomu není u nás zapotřebí. Trvám
na svém a velice hbitě vyrážím ven
zapojit se do hry. Ten, kdo se ještě
v našem městečku zcela neprobral
ze spánku, tak ho zajisté probudí
ranní hlášení JZD v místním
rozhlase, jež po nějaké řízné
dechovce (jako třeba „Pod jednou
střechou jsme mládí prožili“ či
„Mládí
nevybouřené
tropívá
neplechy“) např. oznamuje, že

skupina
Jana
Nobise
půjde
pohrabovat „Na Kachna“, a to
s koňským potahem Mahel Jan a
hrábě
že
vezmou
s sebou
Houšková Marie, Kleinová Berta,
Vačkářová
Kateřina
a
další
družstevnice. Do prvního školního
zvonění ještě v tom ranním shonu
stačíme opsat domácí úkoly, které
nám solidárně poskytují naše
milosrdné sestry kolem PKU,
jelikož v tom našem nabitém
programu se nám na jejich
samostatná
vypracovávání
nedostává času. Doma se nás pak
rodičové ptají: „Vy nemáte žádné
úkoly? To je divné, to je divné.“ A
my jim odpovídáme: „Máme, ale již
je máme vypracované.“ Tomu se
diví ještě více. Po škole odpoledne
už zase mydlíme fotbal, ale to již
na hřišti v lese u hřbitova a mezi
tím a potom hrajeme kuličky,
skáčeme „panáka“ a „školku“ přes
švihadlo, a to i tu „míčovou“, co
provozujeme o Kálů střechu, též se
utkáváme ve „vybíce“ na „Plácku“,

ba i s „našima holkama“, též po
jaru řežeme s kudlou „maso“ do
dřeva i země a na sundaných
kolech z půd se projíždíme, někteří
pak za mistrné jízdy „pod štanglí“,
neboť do velkých bicyklů po
rodičích či příbuzenstvu zatím ještě
nedorostli, jiných jízdních kol
nemajíce.
Hru
v kuličky
(„šmekajdu“
i
„vytloukačku“)
ovládáme solidně, zvláště na naší
domácí jamce, nalézající se na
rohu u domu u Rosenfelderů, a to
pod našimi okny, kde já ve „štoku“
bydlím,
na
které
ponejvíce
vyhráváme. Doma holt je doma!
Vyhrané kuličky ukládáme do
pětilitrovky a pak si je prohlížíme a
chlubíme se s nimi. Pytlík
hliněných
barevných
kuliček
v krámu u Hošnů je sice za jednu
korunu, avšak
vyhrané jsou
vyhrané a tudíž mnohem cennější.
Naši soupeři nám je závidí a chtěli
by je také vyhrát. To se jim nedaří,
jelikož na to nemají.

A to už jsou tu svátky jara – Velikonoce a některé dívky si strojí nové šaty
do sv.Jakuba, by vypadaly velice hezky a svátečně a „nepokakal“ je beránek
(jak praví pověra), až půjdou k Božímu hrobu, co střeží jej naši hasiči. Hoši
zase vyhledávají ty nejdelší pruty na „koťata“, by se jim při svěcení v našem
kostelíčku ohýbala až o tamní strop. Ty nejdelší mívají „přespoláci“, protože si
umějí na to zajít. Já je pak o květnové neděli vidím s těmi „koťaty“
s pentličkami a fábory až v oknech našeho bytu ve „štoku“
v Rosenfelderovině. Tak jsou dlouhá! Je to velká paráda a taky bych chtěl
takového „macka“ slavnostně nést a být pyšný jako oni, ale nemohu, neboť
naše rodina do kostela chodit nemůže, jelikož můj tatínek jest učitel, co hrát
na varhany už tam na kůru taky proto nemůže. Jinak by vyvstal náboženský
problém.
Velice rádi máme v tu dobu pálení Jidáše před naším kostelem, kde se
rozdělá oheň a pan farář Klíma do něho obřadně přidává všelijaké vonné
masti a oleje, zakropuje ho svěcenou vodou, takže plameny prskají a syčí a
též chodí s kadidlem kol ohniště. Pokud už plameny dohasínají, tak si náš lid
bere z popela uhlíky a dává si je do konviček s vodou a nese si je do příbytků, by je ochránily před vyhořením. A
když o Bílé sobotě v chrámu Páně při „Vzkříšení“ zvolá farář „aleluja“, tak se poté už může požívat sekanina, ta
z kopřiv, kterou my, hoši, máme nejraději za studena, když lítáme
venku a při tom jí pojídáme. To je báječná pochoutka, jakož i vajíčka
obarvená, na tvrdo uvařená. Rovněž se nám líbí „cikání“ vajec na
našem náměstí. Taky to tam zkoušíme i s těmi staršími,
zkušenějšími, co jsou v „cikání“ průraznější, a ti nám naše vejce
povětšinou rozsekají. A co teprve „Velikonoční čára“ u sochy
sv.Vojtěcha, jíž přihlížíme. Ta dovede být dramatická! To když
lheničtí sousedé, hráči a spolu s nimi i kibicové se dohadují, kdo
kolik dal „šup“ a kdo koho vytloukl od čáry a kdo posbírá „orly“ či
„panny“. Až, dle pravidel, věžní hodiny odbijou „celou“, hra končí, by
tím tak zase na rok nastal pokoj od této herní vášně.
„špacírech“ setkáváme se známými hochy a dívkami
„U Pěšáků“ u sodovky.
Že jaro již opravdu přišlo k nám, jest patrno i
z pravidelného bílení našeho činžovního domu
v tomto ročním období. Náš pan domácí, známý to
obchodník (vedoucí prodejny textilu a střižního zboží
v jeho domě, kterou dříve vlastnil, než mu ji sebrali),
šikovný to aranžér výkladů (vyhrává i soutěže v jejich

Pomlázka – ta jest nejvýtečnější. Při ní honíme
holky, hlavně ty, co se nám nejvíc líbí. My je
vyšupáme a ony ječí a přehánějí, by byly zajímavé a
bylo patrno, že je o ně „škub“. Ony nás za to polévají
studenou vodou a my od těch nejhezčích při tom rádi
trpíme. Též máme rádi o Velikonočním pondělí
vadkovské „Emauzy“, kde se při svátečních rodinných

11

aranžování) a rovněž i nápaditý kutil, tak v tento čas
vždy činí. Při kladení barvy na stěny jeho
jednopatrového baráku vymyslel ochranu před
hrozícím nebezpečím – zásahem elektrickým
proudem, jelikož pod okapem do Krumlovské ulice
jest nataženo elektrické vedení. Ochrana před
obnaženými dráty pod napětím spočívá v tom, že jest
ve velké výšce na peckářském žebříku uchráněn před
možným úderem elektřiny důmyslně připevněnou
krabicí na hlavě, tudíž kontakt s dráty jest tím tak
naprosto vyloučen. Bílení domu probíhá vždy velice

časně z rána, kdy my, nájemní obyvatelé v poschodí,
ještě „nocležníme“, když tu vráz se v našem okně
objeví krabice a poté i hlava našeho pana domácího.
Nejprve se ještě rozespalí vyděsíme, co se to děje,
než si uvědomíme, že je tady už zase jaro a že právě
panem domácím probíhá zkrášlování fasády jeho
velkého poschoďového domu. Tím pádem je to úplně
jasné. Jaro přišlo k nám!
JB

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Nám, Čechům, je vlastní, že i těžké doby dokážeme „odlehčit“ vtipem a humorem, jako i nyní třeba mnoha
výtvory na téma povinného nošení roušek, které kolují po internetu. Jako ukázku jsme vybrali tyto:

Optimistická rýmovačka
V LESE ŘÁDÍ KŮROVEC,
VŠUDE SAMÁ SOUŠKA.
VE MĚSTECH ZAS VIRÓZA –
JE TO TĚŽKÁ ZKOUŠKA.
AŽ ZAS U OHNĚ ČI PIVA
BUDEM SEDĚT V KROUŽKU,
VZPOMENEME S NOSTALGIÍ,

KDO JAKOU MĚL ROUŠKU.
BYLY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ,
MĚLY HEZKÉ VZORY,
V ULICÍCH JSME POTKÁVALI
MASKOVANÉ TVORY.
JEDEN JI MĚL ZE ŠÁTKU,
DRUHÝ Z DÁMSKÉ VLOŽKY,
S přáním všem dosti optimismu a dobré nálady.

TAK JAK NÁM TO NAŘÍDILY
BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY.
AŤ KAŽDÉMU PĚKNÝ ÚSMĚV
OPĚT ZDOBÍ LÍCE,
ABY VŠECHNO PŘEŽIL
A MĚL ZDRAVÉ PLÍCE.

Když je piercing životním stylem…
- autoři obrázku M.Tlapa a M.Vostrý

Velikonoce v karanténě na Lhenicku s poskytnou ochrannou dezinfekcí pro seniory.
Nadační fond Martina Kuby „Jihočeské naděje“ rozdával na „Zelený čtvrtek“ (9.4.) našim občanům
starším šedesáti let ochranný dezinfekční prostředek na ruce. Jeho výdej zdarma probíhal před
budovou úřadu městyse u sochy sv.Vojtěcha.
Za dobrý počin patří nadačnímu fondu „Jihočeské naděje“ poděkování.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Poděkování s přáním

Jsem nesmírně vděčná všem, kteří v této „blbé době“ pomáhají, a obdivuji je.
Lituji, že jsem již v takovém pokročilém věku, že se nemohu zapojit a také pomáhat. Jsem
vlastně v naší ulici již nejstarší a všichni moji sousedé jsou na mne hodní – kluci Müglů,
Marcela Mušků, Mikešovi, Hanka Radů, také Darina Majerů, Pešků, Lucka Lahodných – to
jsou takoví moji andělé. Všem jim moc děkuji a mrzí mě, že jim to nemohu oplatit. Třeba tak
za mne učiní příznivý osud k nim.
Velikou radost, až s dojetím, mám ze snímků pěkné velikonoční výzdoby na našem lhenickém náměstí.
Obzvláště v této „blbé“ době je symbolem života a naděje.
Závěrem též přeji našemu spoluobčanovi, který je pozitivní na Covid-19 (jméno si nepamatuji), brzké
uzdravení a nám všem brzký návrat opět v lepší časy. S přáním hezkých Velikonoc - Marie Pelikánová

Z NAŠÍ REDAKCE
Proniknuvší novinářský šotek do minulého březnového čísla ML
V rubrice „Hledání ztraceného času“ – v titulku článku „Co před dvaceti lety předcházelo oslavnému vítání
nového milénia a století posvěcením a vyzdvižením do věže sv.Jakuba nového zvonu“ - bylo omylem napsáno
sv.Jana Křtitele namísto sv.Jana Nepomuckého, jak také je i správně uvedeno v samém závěru tohoto článku „Údaje o zvonu sv.Jan Nepomucký“.
JB, JM
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Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu došlo k uzavření naší knihovny i kina.
Vypůjčené knihy si ponechte doma, výpůjční doba bude
automaticky prodloužena.
Taktéž jsou zrušeny veškeré akce knihovny (Noc s Andersenem atd.).
Náhradní promítací termíny filmových představení budou
v předstihu oznámeny..
Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání..... IR

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: Stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz
nebo osobně u Stanislavy Vachtfeidlové na adrese: PČR KŘP Jčk územní odbor Prachatice,
Pivovarská 4.Nástupní plat 25 720,- Kč, po úspěšném ukončení odborné přípravy (12 měsíců)
31 190,- Kč. Po zkušební době za splnění daných podmínek může být přiznán náborový příspěvek
ve výši 75 000,- Kč.“

Npor. Mgr. Bc Ivo Čech, ZV oddělení

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
Tentokrát

O uvažované železné dráze přes Lhenice
- po plánované trati Netolice – Český Krumlov -

(vybráno z publikace „100 let železniční tratě Čičenice – Prachatice“
– autoři PhDr.Václav Starý – Jiří Loučenský – vydáno v r.1993)
PLÁN TRATĚ NETOLICE-ČESKÝ KRUMLOV
Otevření
železnice
Nákří
byl vypracován během roku 1909.
Střemily, Dobročkov, Smědeč,
(Dívčice) – Netolice dne 27. října
Celkové finanční náklady byly
Vadkov, Lhenice, Hrbov a
1895 se objevila i snaha
odhadnuty na 6.000.000 K.
Netolice město. Celková délka
vybudovat
z Netolic
další
Dne 26. Října 1909
této železniční trati měla být 35
železniční spojení. Již v roce
započalo ve Lhenicích úřední
km. Z Dobročkova měla vést
1905 přišlo okresní zastupitelstvo
šetření o směru příští železnice.
další odbočka se stanicemi a
ve Chvalšinách s návrhem zřídit
Zástupce
Lhenic
navrhoval
zastávkami:
Ktiš,
Markov,
železniční spojení Netolic s Č.
posunutí směru příští tratě na
Miletínky a Chroboly. Délka této
Krumlovem. Plánovaná trať měla
západ od směru okresní silnice
odbočky měla dosahovat 14 km.
spojovat Netolice, Lhenice a
Netolice – Chvalšiny v místní
Projekt železniční trati byl po
Chvalšiny a u Turkovic se měla
části Hrbov z toho důvodu, aby
provedení navrhovaných menších
napojovat na dříve vybudovanou
příští železniční trať vedla po
úprav a změn schválen výnosem
železniční trať Č. Budějovic –
suchém
podkladu,
protože
pražského místodržitelství čj.
Želnava.
Přípravná
jednání
v původním návrhu se počítalo,
227.626 ze den 16. Září 1910. O
postupovala velmi pomalu a
že povede kolem rybníků a
tomto projektu se znovu začalo
ministerstvo železnic teprve 19.
močálovitou
krajinou.
jednat v roce 1912, avšak k jeho
Dubna 1907 svým výnosem čj.
Navrhovaná
úprava
byla
uskutečnění
již
nedošlo.
14676/28 vyslovilo souhlas se
schválena. Dne 27.října 1909
Vypuknutí první světové války
započetím technických prací pro
pokračovalo další jednání ve
v roce 1914 zcela pohřbilo naděje
výstavbu místní dráhy Č. Krumlov
Chvalšinách.
šumavského obyvatelstva této
–
Chvalšiny
–
Netolice.
Projektovaná železniční
krajiny na rychlé a laciné
Vypracování
projektu
bylo
trať měla vcházet z Kájova a
železniční spojení.
svěřeno inženýrské kanceláři
měla mít následující stanice a
Hammer-Koch v Praze. Projekt
zastávky: Křenová, Chvalšiny,
.
Teprve po vzniku ČSR přišla opět na přetřes stará myšlenka o zřízení železničního spojení z Netolic
s Chvalšinami. Na 3. dubna 1921 svolal ředitel lhenické školy Tomáš Hojdar starosty okolních obcí a
představitele jednotlivých místních spolků k projednání záležitosti stran železnice. Na závěr jednání byla
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sepsána následující petice: „Těsně před válkou chtěla rakouská vláda vystaviti trať Netolice, Lhenice,
Chvalšiny, Krumlov a přípravné práce byly již také provedeny. Pak nastala osudná válka, která plán zmařila. Za
vlády republiky, tedy od roku 1918, byly již různé tratě povoleny, zejména na Slovensku, jež se již staví, a na
naši starší a neméně důležitou pro povznesení zanedbaného českého lidu, jak hmotně tak i kulturně, se úplně
zapomnělo. Proto podepsaní členové zastupitelstev jednotlivých obcí, korporací a interesanti obracejí se na
povolané vlivné činitele s prosbou, by tíž uváživše okolnosti, jež s blahem českého jihozápadního kraje souvisí,
laskavě stavbu zmíněné tratě co možná urychlilo.
Důvody národohospodářského významu opakujeme:
1. Drahou zvýšil by se dovoz stavebního materiálu, hnojiv, uhlí atd., neboť to vše musí po nápravě 8 km
vzdálených Netolic dovážeti a spojeno jest s velkými, u mnohých i s nepřemožitelnými obtížemi a výlohami.
2. Drahou by se mohlo vyvážet mnohem více hospodářských produktů, dříví ze Šumavy po celý rok
atd., čímž by se také odstranila nezaměstnanost dělnictva.
3. Městečko Lhenice, které je známé svými ovocnými sady a kamž i z celého okolí ovoce přiváží, neboť
občané jsou rozenými peckaři, při dobrém dovozu uhlí, zřídilo by si továrnu na zpracování ovoce, sušárny a jiné
podniky, stalo by se průmyslovým, povzneslo by se, což by mělo za následek obohacení a povznesení jeho
chudého a pracovitého obyvatelstva a tím i celého kraje.
4. Dráha ta měla by i strategický význam svou polohou vrhnouti rychle vojenské síly na hranice
Rakousko-Bavorské. Z toho důvodu žádají podepsaní jménem obyvatelstva celého českého jihozápadu, by
uskutečněno bylo dávno toužebné přání a vystavěna projektovaná shora řešená trať z příčin
národohospodářských co možná v krátké době.“
Podepsaná žádost byla zaslána ministerstvu
železnic, jednotlivým poslaneckým klubům a
okresní správní komisi v Netolicích. Jelikož tato
akce nepřinesla očekávaný výsledek, bylo v říjnu
1923 vyvoláno další jednání.
Znovu byla projednána, sepsána a odeslána nová
petice, byl zvolen užší výbor a členové deputace,
která měla tlumočit požadavky obyvatelstva
městečka Lhenic a okolních obcí poslaneckým
klubům. Deputaci měli tvořit: starosta obce Arnošt
Pintr, starosta obce Újezdce František Houška,
nájemce a majitel Nového dvora Václav Hosman,
místní důvěrník republikánské strany František Tinhofer a ředitel lhenické školy Tomáš Hojdar. K této delegaci
se ještě připojili: starosta obce Chvalšin František Schlechta a netolický advokát JUDr. Otakar Kudrna. Všichni
zvolení členové delegace odjeli do Prahy, kde ve dnech 23.-24. listopadu 1923 seznámili se svými požadavky
poslance jednotlivých parlamentních klubů. Lheničtí se při jednání dozvěděli, že v současné době nelze se
započetím stavby železnice počítat, protože se přednostně budují železniční tratě na Slovensku. Teprve v roce
1926 bude brán zřetel na budování dalších lokálních tratí i na území Čech. Avšak tento slib nebyl nikdy splněn.
Pozdější hospodářské poměry tuto myšlenku zcela pohřbily.
Za upozornění na tento článek děkujeme Zuzaně Leherové, ředitelce netolického muzea,
kde se připravuje výstava „Netolická lokálka“ k 125. výročí otevření železniční dráhy Netolice-Dívčice.
Fota: netolické nádraží – odtud měla směřovat plánovaná trať do Českého Krumlova přes Lhenice a další místa

JB, JM
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Také všechny soutěže a turnaje stolních tenistů byly pozastaveny a zápasy odloženy.
Na jak dlouho nebylo zatím oznámeno.
V MĚSÍCI BŘEZNU BYLA PROTO TÝMY LHENICKÉHO SOKOLA ODEHRÁNA POUZE TATO UTKÁNÍ
– ještě před vyhlášením nouzového stavu
A družstvem v krajské soutěži ve skupině A (za 10 účastníků)
v 19.kole 4.3. – Sokol Lhenice A – Sokol Křemže A 3:10
Jeho postavení v tabulce v půli března
– 6.místo – 17 zápasů – 7 výher, 2 remízy, 8 proher – skóre 123:128 – 33 bod
B a C družstvem v RP-I (regionálním přeboru) Prachaticka (za účasti 10 účastníků)
ve 14.kole 9.3. – Slavia Prachatice A – Sokol Lhenice B 11:7
ve 14.kole – Sokol Lhenice C – Šumavan Vimperk B 12:6
Jejich postavení v tabulce v půli března
– B týmu – 8.místo – 14 zápasů – 4 výhry , 1 remíza, 9 proher – skóre 118:134 – 23 bodů;
- C týmu – 3.místo – 14 zápasů – 8 výher, 2 remízy, 4 prohry – skóre 140:112 – 32 bodů
D družstvem v RP-II Prachaticka (za 10 účastníků)
ve 14.kole 7.3. – SK Rohanov – Sokol Lhenice D 8:10
v 15.kole 14.3. – Sokol Zdíkov A – Sokol Lhenice D 12:6
Jeho postavení v tabulce v půli března
– 8.místo – 15 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 10 proher – skóre 113:157 – 24 bodů

Co nového ve lhenickém SK
PROGRAM FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ BYL DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN
Vzhledem k nařízení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
byly soutěže řízené FAČR, KFS a OFS do dalšího rozhodnutí státních orgánů přerušeny !
Odvolána byla i generálka na mistr.jaro v I.A tř. - TJ HLUBOKÁ – SK LHENICE
s hracím termínem – neděle 15.3. od 14 hod.
Zda-li vůbec jarní část soutěží bude rozehrána a kdy, nebylo v době uzávěrky tohoto čísla ML známo. V případě, že nebude
zahájena, což se jeví dosti pravděpodobné, zaznívají názory, jak tuto zcela vynímečnou situaci řešit. Nejčastěji pak ten o
anulování celého soutěžního ročníku 2019/20 s navázáním se vším všudy na ročník předcházející 2018/19, či ten
vycházející z tabulky odehraného letošního podzimu, která by rozhodla o konečném pořadí bez sestupujících
i postupujících, neboť jaro v nižších soutěžích zahájeno nebylo. Netrpělivě je proto očekáváno rozhodnutí řídících
fotbalových orgánů (FAČRu).
Z důvodu vládního nařízení o vyhlášení nouzového stavu pro pandemii „koronaviru“ nemohou probíhat ani
společné tréninky týmů. A tak se hráči zatím kondičně udržují individuálně. Ti naši také.
Kdyby přeci jen jarní mistrovská utkání odstartovala (zajisté za pozměněných hracích termínů), potom by do nich v I.A třídě
ve skupině A tým našeho lhenického SK nastupoval s tímto hráčským kádrem (dle abc pořadí):
Gólmani J.Dvořák, T.Plojhar – hráči do pole – J.Beran, P.Bumba, F.Funda, R.Iliev, Dav.Kiš, Dom.Kiš, M.Mahák, J.Mrkvička,
J.Pokorný, R.Pořádek, Jos.Prenner, P.Prenner, M.Rosa, K.Ryšánek, D.Trojan, T.Tůma – celkem 18 hráčů, případně další
z B týmu dle výkonnosti a potřeby.
Z testovaných hráčů v zimní přípravě kádr oproti podzimu posílili: Marek Rosa – z FK BI STAV Nebahovy;
Jaroslav Mrkvička – navrátivší se z FC Nové Hodějovice
do svých klubů se navrátili: Matěj Maurer - do SK Jankov, Michal Chromý – do SK Holubov
Do přípravy na mistrovské jaro se z kádru oproti podzimu nezapojili: Josef Málek (odešel do SK BI STAV Nebahovy)
a Tomáš Balica

Ještě trochu něčeho humorného do nelehké doby
– vybráno z internetu
Takhle zajisté naši borci nedopadnou.
Vždyť trénují individuálně…

Po uzávěrce ML: JE DOHRÁNO !

Z rozhodnutí výkonného výboru „FAČRu“ ze 7.4.2020
jsou všechny amatérské soutěže ukončeny! Konečné
pořadí týmů v nich zůstává podle stavu k 8.4. Nebude
postupujících ani sestupujících!
JB, JM
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INZERCE
Chcete v práci chodit v pantoflích? Zdobí Vás manuální zručnost?
Jsme malá rodinná firma na výrobu elektroniky v Křemži a hledáme nové kolegy na pozice:
Ruční výroba. Operátor strojů. Technické práce. Organizace výroby. Administrativa.
Pro více informací volejte: 724 726 943.
Myslivecký spolek Lhenice realizuje prodej srnčí a černé zvěře přímo spotřebitelům.
Aktuální nabídka zvěřiny (celé kusy v kůži) je k dispozici u hospodáře sdružení
Ing. Vladimíra Michálka, tel. 724166165.
• Provádím klempířské, pokrývačské a tesařské práce, opravy střech
- Miloslav Špán č.tel. 607242463
● 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. 775449723
KOUPÍM VLTAVÍNY za nejvyšší možnou cenu. Malé kousky (střipky) 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 725441310 a nebo na email
rudix@seznam.cz Pro vltavíny přijedu kdykoliv a kamkoliv, také nabízím fin.provizi za
zprostředkování kontaktů vedoucí ke koupi.
REALITNÍ SLUŽBY JAKÉ SI PŘEJETE
Nabízíme Vám kvalitní služby při prodeji, pronájmu či koupi bytů, rodinných domů a pozemků. Zaručujeme
Vám masivní inzerci, právní ošetření obchodních případů, příjemné jednání a snahu vyjít Vám vstříc.
Postaráme se o Vaši nemovitost , stanovíme správnou prodejní cenu. Poskytujeme finanční poradenství
pro financování nemovitostí, oceňování nemovitostí
a pozemků, vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov a mnoho dalšího.
RE/MAX Profil, Eva VESELÁ - mobil 724 719 444,
e-mail: eva.vesela@re-max.cz, www.re-max.cz/profil

„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba.
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