MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXII., číslo 3, cena 9,- Kč

BŘEZEN 2014

INFORMACE Z RADNICE

Výpis ze zápisu č. 40
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 25.02.2014

Přítomni : MUDr.Č. Adamec, Mgr.K. Bican, Ing.M. Eis, F. Hamberger, Ing.M. Hölcl, Ing.M. Kabátová,
Ing.P. Leber, P. Pořádek, M. Šístek, Mgr.K. Vanková
Omluven : Mgr.M.Pixa
Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 366/40/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočet na rok 2014
v paragrafovém znění jako schodkový. Příjmy činí 30.033.300,--Kč, výdaje činí 32.413.700,--Kč. Schodek ve
výši 2.380.400,--Kč bude hrazen z hospodářského výsledku minulých let. Předložený rozpočet bude přílohou
zápisu.
9 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 367/40/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem pozemku parc.č.
228/1 PK, k.ú. Netolice o výměře 51.375 m2 za cenu 1.000,--Kč/ha/rok na dobu 10 let s cenovou doložkou o
aktualizaci ceny během doby pronájmu.
9 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 368/40/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem
nebytových prostor v přízemí budovy čp. 125 (na staré radnici) o výměře 14,5 m2 za minimální částku
210,--Kč/m2/rok+energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 369/40/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) doporučuje prodloužit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.č. 808/34 o výměře 160 m2
v k.ú. Lhenice na dobu do 15.04.2014
b) doporučuje automaticky prodloužit zveřejnění záměru vždy o 1 měsíc a to v případě opětovného
neprojevení zájmu.
9 PRO
Ad 5) Usnesení č. 370/40/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje při Změně č. 3 Územního plánu
Lhenice aktualizaci stanovení podmínek pro funkční využití ploch s rozdílným způsobem využití.
9 PRO
Do jednání se dostavila Mgr. K. Vanková
Ad 6) Usnesení č. 371/40/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice směr Hradce – 4 OM : kNN přip“ (uložení
kabelu NN, provedení podvrtu) na pozemcích parc. č. 1425/7, 294/11 v k.ú. Lhenice. Jedná se o síť
technického vybavení. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné
břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek,
který vypracuje oprávněný soudní znalec, zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný. K této
částce bude připočtena DPH platná v platné výši.
10 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 372/40/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
b) zakoupení tibetské vlajky

8 PRO 2 ZDRŽEL SE (Adamec, Pořádek)

Ad 7b) Usnesení č. 373/40/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí finanční podpory na
humanitární aktivity na pomoc Ukrajině ve výši 10.000,--Kč poukázáním na transparentní konto Člověka
v tísni.
10 PRO

Rozpočet na rok 2014 schválen !
Ve čtvrtek 25. února schválili zastupitele našeho městečka rozpočet na rok 2014 všemi hlasy přítomných
zastupitelů. Rozpočet ve výši 30 033 300 Kč na straně příjmů a 32 413 700 Kč na straně výdajů je tentokrát
schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí tedy 2 380 400 Kč.
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Pro informaci uvádím stav peněžních prostředků obce na účtech k 31.12.2013:
ČS:
4 230 948,77 Kč
KB:
3 523 269,36 Kč
ČNB:
213 308,89 Kč
A proč jsme schválili schodkový rozpočet? Chceme totiž v maximální míře využít dotací a tak využijeme na
spolufinancování dotačních projektů naše úspory z minulých let, které jsou ve výši necelých 8 mil Kč, jak
vyplývá z přehledu na účtech. Návrh rozpočtu byl vyvěšen 15 dní na Úřední desce městyse a také byl
zveřejněn na webových stránkách. Během schvalování rozpočtu nebyly ze strany občanů vzneseny k návrhu
žádné připomínky a tak proces schvalování proběhl poměrně hladce. Zastupitelům byl návrh předložen již na
lednovém zasedání a některé drobné připomínky byly do rozpočtu zapracovány.
Při zpracování rozpočtu počítáme v příjmové části s daňovými příjmy ve výši 18,950 mil. Kč. Odhad byl
stanoven jednak dle doporučení ministerstva financí, které stanovilo odhad daňových příjmů pro rok 2014 a
také s přihlédnutím ke skutečnosti loňského roku. Oproti odhadu min. financí jsme byli trochu zdrženlivější a
tak daňový odhad je nižší. V případě příznivého vývoje můžeme provést rozpočtové opatření a realizovat
další akce dle potřeby.
Seznam oprav a akcí je přílohou rozpočtu a je také uveřejněn na webových stránkách obce.
Z nejzajímavějších akcí uvádím například: Revitalizace náměstí I. Etapa a oprava místních komunikací ve
výši 4.5 mil. Kč. U náměstí se jedná převážně o peníze na projekty a úpravu ploch před radnicí. Mělo by také
konečně dojít ke zbourání domu č.p. 122 na náměstí. Do léta bude dokončena fasáda na budově obecního
úřadu – cca 2.2 mil Kč z našeho rozpočtu. Na Sběrný dvůr a kompostárnu počítáme s částkou 2,1 mil Kč, jako
spoluúčast k dotaci. Hostinec U Vašků se dočká nové střechy a oken.
V rozpočtu nejsou také opomenuty příspěvky na provoz a opravy pro místní spolky a sdružení.
Požádali jsme o dotace na zateplení zdravotního střediska, učebny v ZŠ, přírodní učebnu a obnovu sídelní
zeleně pro obnovu Linecké stezky. Na tyto akce máme ještě připraveny úspory z let minulých.
Jsme si vědomi toho , že je zde spousta věcí k opravě a vybudování. Zvýšená daňová dotace, kterou
dostáváme od minulého roku, nás pomůže k vylepšení přiblížit. Jen tak si člověk říká, že kdyby byl tento
způsob spravedlivějšího rozdělení daní již před dvaceti lety, mohlo být o 80 mil Kč. v obci víc…..No, vše má
svůj vývoj a tak buďme rádi, že se to nakonec podařilo a malé obce dostávají spravedlivější podíl na daních
než tomu bylo dříve.
Ing. Miloslav Eis, předseda finančního výboru
Proč deficitní rozpočet?
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočet na rok 2014 deficitní s rozdílem příjmů a výdajů – 2380400 Kč. To
znamená, že plánuje utratit o skoro 2 a půl milionu více, než plánuje příjmů. Tento rozdíl je onen deficit. Deficit
ovšem musí být uhrazen. Minulé socialistické vlády jsou obviňovány z toho, že i při hospodářském růstu a
růstu příjmů státu stále utrácely více než obdržely, přijímaly deficitní rozpočty. A na uhrazení těchto stále
rostoucích deficitů si půjčovaly peníze a tím zvyšovaly státní dluh, tedy dluh každého z nás. Je tedy deficitní
rozpočet městyse stejným zlem a projevem špatného hospodaření? Nikoliv, není. Městys Lhenice si na deficit
rozpočtu nemusí půjčovat. Některé obce a města musí, např. vydávají dluhopisy nebo se zadlužují u bank.
Lhenice však mají našetřeno. Na účtech v bankách mají přebytky hospodaření z minulých let ve výši cca 8
milionů Kč. Zastupitelé se rozhodli, že část těchto úspor využijí jinak, než uložením na bankovním účtu
s nízkým úrokem. Rozhodli, že větší prospěch bude mít obec a její občané, pokud budou tyto peníze
investovat. Investovat především do zvelebení svého obecního majetku. Již v minulosti Lhenice měly velké
investiční výdaje. Příkladem je budova základní, mateřské a hudební školy, jistě jedné z nejkrásnějších
v celém kraji a možná i státě, právem pýcha naší obce. A do budoucna mají plány ještě velkorysejší. Je to
kompletní přestavba náměstí a budovy obecního úřadu, které konečně vytvoří z vesnické návsi důstojné
prostředí pro gotický chrám, barokní kašnu a sochu sv. Vojtěcha. Jsou to investice do budovy hospody „U
Vašků“, do budovy sociálního bydlení, do oprav a údržby kulturních památek. Zastupitelstvo nemá však na
srdci „pouze“ tyto hmotné investice. Trvale investuje i do sociálních struktur. Každoročně podporuje
společenský a spolkový život. Ten považujeme za určující faktor spokojeného života. I když všichni kritizujeme
zlořády „velké“politiky a jsme frustrováni neschopností ji rychle změnit, uvědomujeme si zároveň, že vedeme
svobodný a bohatý život právě zde, v naší osadě, v našem městyse, v naší komunitě. A ty změnit můžeme a
také je měníme. Věřím, že k lepšímu. Zastupitelstvo městyse nezapomíná ani na solidaritu a charitu.
Pravidelně podporuje neziskové humanitární organizace a projekty, např. hospic sv. Jana Neummanna a
Člověka v tísni. To vše je výsledkem dlouhodobě dobrého hospodaření zastupitelstva městyse Lhenice. A kdo
za tímto úspěchem stojí? Především lheničtí občané, kteří si zvolili své zastupitele. Moudré, uvážlivé a dobré
hospodáře. Osobně pak za úspěch odpovídá především naše starostka, paní Ing. Marie Kabátová. Díky své
pracovitosti, vytrvalosti a orientaci v pralese operačních programů, dotací a grantů je historicky nejúspěšnější
starostkou Lhenic. Také jí patří osobně dík za to, že si můžeme rozpočtový deficit dovolit.
MUDr. Čeněk Adamec - zastupitel, předseda MS ODS Lhenice

Návrh oprav, investic a příspěvků pro rok 2014 schválilo zastupitelstvo 25.2. spolu
s rozpočtem obce
1 2212 Místní komunikace a revitalizace náměstí 1. etapa - 4 500 000,-Kč
2 2212 Místní navigační systém – 100 000,-Kč
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3 2321 Oprava kanalizace ulice Na Běličce – 600 000,-Kč
4 3113 ZŠ - výměna lin ve třídách -2. etapa (spoluúčast k dotaci) – 130 000,-Kč
5 3313 Kino - výměna dveří na rampě – 100 000,-Kč
6 3326 Oprava kapliček – 100 000,-Kč
7 3419 Příspěvek SK Lhenice a Sokol Lhenice – 140 000,-Kč
8 3429 Příspěvek Volejbalový klub, včelaři, NNO Grátis, NNO Náves – 35 000,-Kč
9 3612 Rekonstrukce střechy na BD Prachatická čp.61 – 500 000,-Kč
10 3635 3. změna územního plánu - 35 000,-Kč
11 3631 Nové veřejné osvětlení Hradce – 100 000,-Kč
12 3639 Demolice domu čp. 122 – 600 000,-Kč
13 3639 Stavební a prováděcí dokumentace revitalizace náměstí – 500 000,-Kč
14 3639 Výměna střešní krytiny a oken - Hostinec U Vašků - 1 000 000,-Kč
15 3699 Příspěvky NO - spoluúčast k dotaci – 250 000,-Kč
16 3722 Sběrný dvůr a kompostárna - spoluúčast k dotaci - 2 100 000,-Kč
17 3745 Poražení topolů u hřiště a nová výsadba – 200 000,-Kč
18 5512 Rekonstrukce střechy staré hasičárny – 150 000,-Kč
19 6171 Zateplení a fasáda úřadu - spoluúčast k dotaci - 2 200 000,-Kč
Celkem 13 340 000,-Kč
Realizace pouze v případě přidělení dotace:
13 340 ROP JZ - Učebny Ch, Fy, Př - 1 650 000,-Kč - podaná žádost
OPŽP - Zateplení budovy Zdravotního střediska - 3 000 000,-Kč - podaná žádost
OPŽP - Krajinou Linecké stezky - obnova sídelní zeleně - 2 500 000,-Kč - podaná žádost
MMR - Přírodní učebna a nové herní prvky u ZŠ - 580 000,-Kč - podaná žádost
Celkem 7 730 000,-Kč

Městys Lhenice zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů :

Z Á M Ě R č. 8/2013
Na pronájem
nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro Městys Lhenice a k.ú.
Lhenice na listu vlastnictví č. 10001.
Jedná se o část pozemku parc.č. 808/34 o výměře 160 m2 v k.ú. Lhenice.
Podmínky pronájmu :
minimální cena je 1,--Kč/m2/rok
využití jako zahrádka na dobu neurčitou od 01.05.2014
Občané mohou své připomínky a své nabídky podávat do úterý 15. dubna 2014 do 15,30 hodin na adresu:
Městys Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice v písemné podobě, v zalepené obálce označené „Záměr č.8“ a
„Neotvírat“.
Nabídka musí obsahovat:
1) identifikaci zájemce
u fyzických osob: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, popř. jinou kontaktní
adresu, číslo
telefonu, u podnikajících fyzických osob IČ, ověřenou kopii živnostenského listu.
u právnických osob: obchodní jméno (název, sídlo, IČ, č. bankovního účtu, ověřenou kopii z obchodního
rejstříku, telefonní spojení, popř. kontaktní adresu)
2) navrhovanou cenu nájmu
3) zastupitelstvo může od záměru odstoupit bez udání důvodu

VÝZVA
Městys Lhenice vyzývá nájemce, kteří doposud neuhradili nájemné z hrobových míst, nechť se
dostaví na úřad městyse k uzavření smlouvy co nejdříve.
Bližší informace na tel. č. 388 321 297 nebo 775 321 293
Upozornění občanům
Poplatky ze psů, poplatky z nájmů pozemků a nebytových prostor, je nutné uhradit do konce března.

Informace z našich škol
Mateřská škola
Únor v MŠ
V úterý 11.2. jsme přivítali Divadlo Kašpárek s Veselou pohádku o paní Zimě, se kterou si děti v závěru
představení zatancovaly a dostaly sladkou památku.
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Ve středu 26.2. navštívila školku Věra Síta Rojová, která si s každou třídou zvlášť zacvičila při veselých
říkankách a písničkách, a prozradila nám, že JÓGA je něco jako ROVNOVÁHA…
Za MŠ KV

Informace z našich škol
Základní škola
Únorové kalendárium:
3.2. – 7.2. – jarní prázdniny
11.2. – „Olympiáda v českém jazyce! – okresní kolo v PT (více viz článek níže)
12.2. – „Konverzace v německém jazyce“ - okresní kolo v PT (více viz článek níže)
16.2. – 21.2. – „Lyžařský výcvikový kurz“ na Nových Hutích pro 7. a 8.roč. – pro nepříznivé sněhové podmínky
zrušen
19.2. – „Konverzace v anglickém jazyce“ – okresní kolo v PT (více viz článek níže)
20.2. – pracovní schůzka – k přípravám oslavy 40.výročí otevření nové školy (23.5. – 24.5.2014)
20.2. – třídní schůzka pro rodiče žáků 9.roč. k přihláškám na střední školy
21.2. – „Zimní noc ve škole“ – pro žáky 4.třídy – se soutěžemi, hrami a dalšími dětskými aktivitami
26.2. – soutěž v recitaci – školní kolo (více viz článek níže)
26.2. – „Jóga se Sítou ve škole“ – pro děti z 1. až 4.třídy pod vedením Věry Rojové z PT (viz foto níže)
27.2. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd se všemi vyučujícími
- ukončen plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.třídy v Plaveckém stadionu v PT
Únorové vědomostní a dovednostní soutěže – umístění našich žáků:
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo 11.2. v Prachaticích.
1.místo - Klára Vanková (9.B tř.) – s postupem do krajského kola !
Konverzace v německém jazyce – okresní kolo 12.2. v Prachaticích:
2.místo - Lucie Trnková (9.B tř.)
7.místo - Ota Fakenberg (9.A tř.)
Konverzace v anglickém jazyce – okresní kolo 12.2. v Prachaticích:
Kategorie I A
6.místo – Natálie Kolářová (6.tř.)
18.místo – Eliška Čechová (6.tř.)
Kategorie II A
9.místo – Eliška Pešková (9.B tř.)
10.-12.místo – Lucie Trnková (9.B tř.)
Soutěž v recitaci – školní kolo 26.2.:
kategorie
1.místo – Jaroslav Berger (1.tř.) – bez postupu do okresního kola
I.kategorie
1.místo – Petr Šimon Trnka (2.tř.) – Aneta Dubrovcová (3.tř.)
– oba s postupem do okresního kola
II.kategorie
1.místo – Magdalena Krupičková (5.tř.) – Anna Schlesingerová (5.tř.)
– obě s postupem do okresního kola
III.kategorie
1.místo – Zuzana Houšková (7.tř.) – s postupem do okresního kola
IV.kategorie
1.místo – Lucie Trnková (9.B tř.)
Foto: Jóga ve škole 26.2. – pro děti z 1. až
4.třídy – více obrázků z činností a aktivit na
škole ve „Fotogalerii“ na adrese
www.zslhenice.cz
JB, JM

Hledání ztraceného času
Časosběrné putování naším Lhenickem
Lhenické mateřince je 100 let

1913 - 2013
Jak je lhenická MŠ prezentována na webových stránkách našeho městyse
(aktualizováno, doplněno)
Motto:
„Dítě je malé, dospělý velký.
My jsme nahoře, děti dole.
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Měli bychom se častěji shýbat…“

Jsem mateřská škola – dům drobných radostí. V současnosti jsem příspěvkovou organizací (s právní
subjektivitou) a mým zřizovatelem je Městys Lhenice. Nacházím se v jednom z pavilonů ZŠ (v
hospodářském), kam jsem byla z ekonomických důvodů přemístěna v roce 1991, když před tím jsem po 15 let
(od roku 1976) sídlila ve „zbrusu“ novém, prostorném, třípavilonovém areálu se zahradou, jenž po mém
odchodu jej městys pronajal k podnikání, později k prodeji na bytovou přestavbu. Mé kořeny „mateřinky“ však
sahají až do roku 1913, kdy mne, tehdy co opatrovnu, spravovala kongregace školských sester z Horažďovic
a to v budově v Prachatické ulici čp.61, jež k tomuto účelu byla upravena zásluhou nadace faráře P.Pintra
a kde jsem působila až do roku 1976. Proto jsem se v mých počátcích jmenovala „Pintrova opatrovna“ a kde
jsem také měnila svou tvář. A tak v roce 1946 jsem se stala mateřskou školou, abych však patřila
pod ředitelství tehdejší lhenické střední školy. Až v roce 1949 jsem se osamostatnila se vším všudy a získala
tak i svou první ředitelku Annu Malou. Následovaly ji další – M.Hyndráková, M.Rosová, M.Vinciková,
M.Placková – Králová, M.Říhová, L.Bísková, A.Novotná, M.Reindlová, z nichž nejdéle ve funkci působila
A.Novotná - celkem 20 školních roků (1985/86 až 2004/05). Za dobu mé existence pečovalo o ve mne
svěřená dítka (od roku 1946) cca na 50 učitelek, pěstounek a zdravotních sester, zatím nejdéle z nich
p.uč.M.Bumbová – 43 školních roků (1971/72 až 2013/14). I v dalších létech jsem byla uzpůsobována
dobovým požadavkům. Mé současné prostory v ZŠ se také změnily a prošly několikráte úpravami a opravami,
aby odpovídaly současným náročným předpisům a potřebám. V nich uskutečňují pedagogicko – výchovnou
práci fundované, potřebně vzdělané učitelky. Je jich pět a za jejich odbornou činnost podle nového
vzdělávacího programu, jakož i celkově za mne, odpovídá současná ředitelka Mgr.K.Vanková. Moje „droboť“
ve třech třídách (nyní ve šk.roce 2013/14) čítá 78 chlapců a děvčátek (nejvíce jich bylo ve šk.roce 1982/83 ve
„Společném zařízení jesle a MŠ“ celkem 114). Už mám i zahradu, a ne ledajakou! Je zásluhou učitelek, rodičů
a zejména mého zřizovatele nově kvalitně vybavená a to i díky získaným potřebným grantům. Jmenuje
se příznačně – „Areál stAnožek“ - to jako těch mých, maličkých. Tak těmi „stanožkami“ ožívám již v 6.00 hodin
ráno a klid ve mně nastane až v 16.00, kdy ty poslední „nožky“odcházejí domů, aby v následujících dnech
opět přišly a věnovaly se opět svým zaměstnáním, hrám i odpočinku, společným svačinám a obědům, které
pro ně připravují paní kuchařky ze školní kuchyně. Tak tenhle každodenní koloběh ve mně probíhá po léta.
Jsem tomu ráda, zvláště když vidím, že jsou moje „stanožky“ spokojené a dělají pokroky.

Ke čtyřicátinám lhenické školy (1974 – 2014)
Seriál – sedmé pokračování – tentokráte
Úspěšné lhenické „Zdatné děti 1983 a 1984
Snad tomu bylo proto, že tehdejší děti neměly takové možnosti k trávení volného času, jako tomu je dnes, kdy lákadla
k větší pohodlnosti (jako např. počítačové hry, brouzdání po facebooku, mobily a i další dobové vymoženosti)
neexistovaly. Venkov jim nabízel živelných pohybových aktivit „přehršel“. Tehdy mladí učitelé na škole Mgr.V.Kubík a
Mgr.J.Bumba dokázali jejich přirozené pohybové dovednosti podchytit a rozvíjet je. Navíc tehdejší ředitel Mgr.J.Novotný
byl školnímu sportování nakloněn a fandil mu (zřejmě jako bývalý fotbalista) a úspěchy v této oblasti se dostavovaly.
Nejvýrazněji v soutěži „Zdatné děti“.
O jakou soutěž se jednalo?
Byla masová (jak byla dobově nazývána), vyhlašována každoročně celorepublikově deníkem „Čs.sport“ pro 5. třídy
základních škol. „Čs.sport“ také pravidelně o průběhu soutěže informoval. Zúčastňovali se jí všichni žáci – páťáci ze třídy
- bez rozdílu – společně chlapci i děvčata. Jednalo se o pětiboj – běh na 60m a 1500m, skok daleký, hod míčkem a šplh o
tyči 4,5m (ten je v současnosti z osnov ZŠ vyřazen jako nevhodný). Individuální výkony všech dětí ve třídě se dle tabulek
obodovaly, sečetly, zprůměrovaly. Záleželo na každém chlapci i děvčeti, neboť o konečném výsledku rozhodoval bodový
průměr všech dětí. 20 bodově nejlepších tříd z příslušné školy postupovalo do celostátního finále. To pak probíhalo „na
dálku“ na jednotlivých školách, které se do finále probojovaly a to za dohledu vyslaných komisařů pořadatelem soutěže,
kteří dbali nad průběhem a regulérností. Lhenickým páťákům se podařilo dostat se do finále podvakrát! V roce 1983
v něm obsadili 8.místo a v roce 1984, v konkurenci 3.800 pátých tříd z celé ČSSR, ještě umístění ve finále vylepšili
5.místem! Potvrdili tak atletickou zdatnost dětí na lhenické škole.
Tehdy se na Prachaticku našli i nevěřící, kteří úspěchy lhenické školy ve „Zdatných dětech“ zpochybňovali. A tak
se ve Vimperku v roce 1984 uskutečnilo poměření lhenických páťáků – finalistů s páťáky vimperskými z tamní školy se
sportovním zaměřením. „A ejhle“ – Lheničáci byli v disciplínách soutěže „Zdatné děti“ celkově úspěšnější a potvrdili tak
svou výkonnost.
U příležitosti 70 let lhenického SK byli nejlepší sportovci Prachaticka za rok 2003 vyhlašováni u nás, ve Lhenicích,
v sokolovně. Pořadatelé akce při této příležitosti připomněli mimořádné úspěchy lhenické školy v soutěži „Zdatné děti“
před 20 lety – páťáků (narozených v r.1970 – 71) v roce

1983 – 8.místo mezi zúčastněnými školami z celé ČSSR a páťáků (narozených v r.1972 – 73) v roce 1984 – 5 místo
v ČSSR.
Fota ze lhenického finále „Zdatné dětí 1984“ na hřišti SK – 11.6.1984 - - startovalo v něm všech 37 lhenických páťáků –
s tabulkovým bodovým průměrem na žáka 257,40 . Vítězem se tehdy stala 5.D třída z Hranic na Moravě s 298,73 body na
žáka. Dnes jsou lhenické „Zdatné děti 1984“ dvaačtyřicetileté – drtivá většina z nich tátové a mámy od rodin. „To všechno
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vodnééés čas…“, jak zpívá Waldemar Matuška v jedné z písniček….

JB, JM

70 let od tragického konce „Black Magic“ nad naším Lhenickem
1944 - 2014
2. část
K válečné události, která se odehrála nad naším Lhenickem o masopustním úterý 22.2. roku 1944, kdy
z prolétávajícího svazu amerických bombardérů byl německým i stíhačkami sestřelen jeden z nich – Literátor
B-24-D-662-A „Black Magic“ a zřítil se těsně pod městečkem (na Blažnici), kde shořel. Desetičlenná posádka
byla po výsadku do našeho kraje němci zadržena, aby někteří naši občané za pomoc seskočivším letcům byli
poté Němci persekvováni (podrobněji v minulém čísle ML).
Po poválečných stopách za „Black Magic“
R E K AP I TU LAC E
- Vyznamenání perzekvovaných našich vadkovských spoluobčanů za pomoc letcům z posádky na „Black
Magic“: pan Jan Šandera, vyznamenán dne 16.5.1946 na americkém velvyslanectví, z pověření samotného
D.Eisenhowera, oceněn medailí „Svobody“; paní Marie Vondrušová, oceněna vysokým vyznamenáním
Svazu protifašistických bojovníků.
- V poválečných létech, za minulého komunistického režimu, „žila“ válečná letecká událost na Lhenicku spíše
jen ve vzpomínkách a vyprávěních pamětníků a to vlastně jen v hospůdkách a v rodinách.
- V roce 1968 byla u nás tato válečná událost s „Black Magic“ vzpomenuta při oslavách osvobození naší
země a oslavách 50 let Československa, právě tak, jako bylo vzpomenuto i perzekvovaných našich
spoluobčanů.
- V roce 1983, u příležitosti 700 let od první písemné zmínky o našich Lhenicích, vyšla kniha „Lhenice –
zahrada jižních Čech“ (Václav Starý a kol.), kde tato událost je líčena a to na základě tehdy dostupných
materiálů nepřesně.
- Po změně režimu, po roce 1989, nastaly velké snahy po objasnění této letecké válečné události na našem
Lhenicku a nejenom té.
- Díky i otevřeným archivům a zejména dostupnosti amerického vojenského archivu přineslo bádání a
čilá korespondence mezi badateli a nadšenci pro věc následující výsledky :

V roce 1992, vychází u příležitosti odhalení pamětní desky zahynuvší posádce poručíka Goddarda na
Dubči u Nepomuku (8.5.), z níž se zachránil pouze seržant R.A.Noury, bulletin pod názvem „Budeč
22.2.1944“ (autorů K.Fouda, J.Kaloucha, V.Krátkého), kde je krátce vzpomenuta i lhenická letecká
událost, na rozdíl od té „budečské“, se šťastným koncem. Ze stejné autorské dílny vzešla posléze kniha
„Mustangové v oblacích“, kde i osudy „lhenického“ Liberátoru „Black Magic“ jsou vzpomenuty.

V roce 1995, u příležitosti 50.výročí osvobození Lhenic americkou armádou, vychází u nás bulletin
„Liberátor B-24-D- „Black Magic“ nedoletěl“ a k 55.výročí této válečné letecké události, v roce 1990, jeho
druhé, rozšířené vydání. (Autor J.Bumba – bulletin k dispozici ve lhenické knihovně.)

Lhenická válečná letecká událost se dostává i do stálé expozice muzea „Letecké bitvy nad Krušnohořím –
září 1944“ v Kovářské (vzniknuvším ve druhé polovině devadesátých let).

19.8.1999 – uskutečňuje se první návštěva jednoho ze tří žijících členů z posádky „Black Magic“,
M.Q.Vanderhoofa na naše Lhenicko a to u příležitosti 55.výročí této válečné letecké události.
M.Q.Vanderhoof je přijat starostou na lhenické radnici a vydává se „po stopách Black Magic“ naším
krajem. Vykonává návštěvu u tehdy ještě žijícího pana Jana Šandery, aby mu jménem posádky poděkoval
za všechna strádání, co mu byly za pomoc způsobeny. Nechyběly ani kmetské slzy.

7.5.2000 – u příležitosti 55.výročí osvobození našeho městečka americkou armádou přichází na naše
Lhenicko další z posádky „Black Magic“, tentokráte H.L.Williams s doprovodem. I jeho čeká na Lhenicku
obdobný program (přijetí na radnici nevyjímaje), obohacený o účast při kladení věnce u pamětní desky
osvobození.

6.7.2000 – druhá návštěva M.Q.Vanderhoofa. Okouzlen naším Lhenickem navrací se i se svými
nejbližšími a podstupuje s nimi znovu anabázi za „Black Magic“ naším krajem a to i s opětným přijetím na
radnici a uvítáním postaročesku (chlebem a solí), jak tomu bylo i u všech předchozích návštěv.

30.-31.10.1999 – za pomoci místních nadšenců proveden plzeňským „Sletem“ hloubkový zemní průzkum
místa dopadu bombardéru B—24-D-662A pod Lhenicemi „Na Blažnici“, který vydal dosti cenného a
usvědčujícího materiálu.

V roce 2002 - vychází v USA kniha Čecho-Američana M.F.Van Eycka „Silent Heroes“ (Bezejmenní
hrdinové), kde i osudy posádky „Black Magic“ jsou zaznamenány. (Foto trosek lhenického Liberátoru
z místa dopadu, na obalu knihy, je toho důkazem.)

V roce 2004 – vydána kniha K.Fouda „Operace Argument“, kde v kapitole „Poslední let „Black Magic“ je
vylíčena lhenické letecká událost i s fotografiemi (na str.82) a kde mezi použitými literárními zdroji je
uveden i bulletin „Literátor B-24-D-662A nedoletěl a i další články s touto tématikou vyšlé ve Lhenickém
zpravodaji od autora J.Bumby. Kniha je k dispozici ve lhenické knihovně.

V roce 2005 – 5.5. při oslavě 60.výročí osvobození našeho Lhenicka americkou armádou slavnostně
vsazena v průčelí staré radnice pamětní deska, připomínající nám i generacím příštím konec letecké mise
Literátoru B-24-D-662A „Black Magic“ na našem Lhenicku, jeho statečnou posádku a persekvované naše
občany za pomoc letcům.
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Na závěr citace z knihy „Akce Argument“:
„Když vzdáváme čest statečným letcům, uvědomujeme si cenu, kterou za svobodu pro všechny z nás před
řadou let platili. Vzpomínáme na ně v životě, který prožíváme v míru a vždy budeme společně s nimi stát
v boji proti silám tyranie a útlaku, které stále existují. Oni bojovali s bouří, abychom my měli slunce.“ Tato
slova oficiálně pronesli John a George Forrisonovi – přímí příbuzní letce SIS gt E.Nelsona, který s ostatními
z posádky zahynul v troskách Literátoru B-24 dne 22.2.1944 na Dubči u Nepomuku – při pátrání po jeho
osudu.
Knihy M.F.V.Eycka „Silent Heroes“ („Bezejmenní hrdinové“ – vyšla v USA) a K.Fouda a autorského kolektivu
„Operace Argument“ popisují i lhenickou válečnou leteckou událost na Lhenicku (i s fotografiemi) – druhá
z nich „Operace Argument“ – ji líčí na str.82 pod názvem !Poslední let „Black Magic“ (v ní na str.156 též
„Použitá literatura – jmenována zde i ta, poskytnuta Mgr.Janem Bumbou). Tato publikace je k dispozici ve
lhenické knihovně.

Napsali o nás…
Vybrali jsme pro vás z denního tisku
Prach ze Sahary padal i na jihu Čech
Prachatický deník – čtvrtek 20.2.2014 – autor (win)
Díky silnému jihozápadnímu proudění větru se dostal až nad Českou republiku prach ze Sahary.
Nejprve byl zaznamenán na některých místech ve středních a východních Čechách. Setkala se s ním však i
čtenářka Českobudějovického deníku Marie Chromá z Habří, a to v Kvítkovicích na rodinném hrobě. „Na
hřbitov chodím denně. Na desce a kolem byly po dešti úplně steklé proužky prachu. Když jsem vše otřela
hadrem, byla to světle hnědá barva,“ uvedla Marie Chromá a zdůraznila, že nešlo o nic, co by bylo podobné
zemi na hřbitově nebo obvyklému prachu.
Náš redakční dodatek
Dopadl i na naše Lhenicko. Podivný, od drobného deště rozmazaný, světle hnědavý prach se objevil na
balkónové ploše našeho domku, ač ta před tím byla při úklidu očištěna. Vysvětlení jejího nezvyklého
znečištění podal výše uvedený článek. Po jeho přečtení byl námi štětečkem odebrán vzorek, který v sobě pod
lupou obsahoval výskyt drobných krystalků písku. Spad saharského písku potvrzovalo u nás několik řidičů,
kteří si rovněž povšimli podobného znečištění karosérií svých aut.
Lheničtí vybrali firmy na sběrný dvůr. Prachatický deník - sobota 15.2.2014 – autor (lef)
Zastupitelé pověřili starostku obce, aby podepsala smlouvu s firmou, která postaví sběrný dvůr a
kompostárnu. Jedná se o pražskou firmu s provozní jednotkou v Prachaticích, která dala nabídkovou cenu ve
výši 3 654 643,13 koruny bez daně s přidané hodnoty. Stejně tak odsouhlasili i další firmu, která bude
vybavovat sběrný dvůr a kompostárnu technickým vybavením. Tou je pro změnu firma z Českých Budějovic
s nabídkovou cenou 6 700 583 koruny bez daně z přidané hodnoty. Ruku pro obě tyto smlouvy zvedlo
jedenáct zastupitelů.
Lheničtí zateplí svoji radnici
Prachatický deník – čtvrtek 27.2.2014 – autor (lef)
V první polovině března by měli Lheničtí vědět, kolik firem má zájem o zakázku zateplení úřadu
městyse. A to jak o montáž kamenného obkladu na budově radnice, tak i zateplení půdních prostor budovy.
Kamennou fasádu, která by měla být řešena přizdívkou z přírodního kamene, by měla vyjít na zhruba 444 tisíc
korun bez daně, zateplení půdy pak na 381 tisíc korun bez daně. Konečnou cenu ale ukáží až nabídky
jednotlivých firem.

JB, JM

Prachatický deník 11.2.2014
Litvínovice drží mrazový unikát: -42,2°C – autoři: H.Svítilová, E.Otta (kráceno)
Již neuvěřitelných 85 let si jihočeská obec u Českých Budějovic drží zajímavý rekord. Dne 11.února
1929 tu byla naměřena dosud nejnižší teplota v České republice i tehdejším Československu – minus
42,2°Celsia. Rekord tehdy zaznamenal amatérský meteorolog a učitel fyziky Jaroslav Maňák, který měl stanici
nedaleko Stecherova mlýna. Ta stála na květinové zahrádce, 28 metrů od náhonu. Je možné, že ještě v nižší
poloze, např. kolem Vltavy u Voříškova dvora, byl větší mráz. Traduje se, že na vlakovém nádraží snad bylo
-43°C, ale doloženo to není. Nejnižší teplotu naměřil Jaroslav Maňák 11.února, ale celá zima roku 1929 byla
mimořádně studená. V jihočeském regionu se dlouho držel třeskutý mráz, například v třeboňské pánvi bylo
zaznamenáno minus 41,5°Celsia.
Jak šly teploty posledních 12 let v tento den?
Nejnižší teploty v Českých Budějovicích (Rožnově) 11.února v letech 2013 – 2002:
2013: -11,3; 2012: -18,6; 2011: +2,3; 2010: - 6,2; 20098: -1,2; 2008: -5,9; 2007: +1,0: 2006: -4,6; 2005:
+2,6; 2004: -3,6; 2003: -5,2; 2002: +3,8.
Náš redakční dodatek
Jaký byl vůbec historicky nejchladnější 11.únor z roku 1929 u nás, ve Lhenicích v letošní mimořádně
teplé zimě (2014). Podle „Deníku“ nejteplejší za posledních 80 let.
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Připadl letos na úterý, ráno bylo zataženo, místy s přeháňkami, s teplotou ranní +3°C (v 7.00 hod.),
poté přes den skoro jasno s teplotou +5°C až +9°C (podle internetových stránek našeho městyse –
„Každodenní počasí ve Lhenicích“ – na jejich titulní straně).
Jak tomu bylo u nás, ve Lhenicích v ty nejchladnější mrazivé únorové dny toho roku 1929?
Kronika lhenické školy je popisuje následovně: (kráceno)
„Leden 1929 byl normální jako jiná léta. Počátkem února začalo se zimní počasí značně stupňovati,
dostavily se sněhové vánice i ostřejší mrazy, -10°, -12°C. Okolo 8.února počal se sníh se šedoolověných
mraků hustě sypati po několik dní, takže jej napadlo na ½ m vysoko, zjev to od let u nás ojedinělý. Při
občasném sněžení sněhu stále přibývalo, takže místy dosáhl výše až 80 cm, v horách našich i více. Zjev to,
jehož není snad pamětníka.
Celý kraj proměnil se v bělostné pláně bez života jako v krajích dalekého severu. Pohled v mlčící kraj
byl nádherný, zejména vzácného požitku poskytovaly lesy a zahrady těžce zavěšenými spoustami sněhu.
Spoustami sněhu nebyla zima vyvrcholena. Od počátku února stupňovaly se mrazy den ode dne. -12°, -15°,
-18°, -20°, -25°, v polohách vyšších až na -30°C, zjev u nás se nevyskytující. Nejnižší teplota ve Lhenicích
vykazovala 11.února 1929 -30°C. Jinde dosahovaly mrazy až -40°C. Tyto mrazy trvaly s různými změnami po
celý únor, až teprve počátkem března poněkud polevily.“JB, JM

Okénko pro ženy
Zveme členky ČSŽ Lhenice na přátelské posezení
v pondělí 10. března 2014 v 18.00 hodin v klubu na „Staré radnici“
spojené s oslavou MDŽ
Na programu přednáška – léčebná kosmetika, přírodní masáže s paní Martou Kálalovou.
Vezměte s sebou dobrou náladu a 50,- Kč na členské příspěvky

8.3. MDŽ – Blahopřejeme všem ženám k svátku
RODINNÉ CENTRUM
březnové akce
14. 3. Jarní bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb
Věci můžete donést v týdnu od 10. 3. vždy v pondělí, ve středu nebo v pátek od 9 do 12 hodin do Rodinného
centra (prostory kina). Své zboží prosím označte cedulkou s vlastní značkou (jménem) a cenou a pro
snazší organizaci doneste v samostatné krabici nebo tašce. Předem děkujeme!
Využijte příležitost „poslat dál“ věci, ze kterých už vaše děti vyrostly, nebo naopak pořídit výhodně oblečení
na letní sezónu! Možné přinést i zachovalé hračky nebo potřeby pro děti

Připravované akce
Hasičský klub Vadkov srdečně zve na VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU v neděli 31.3.2014

od 20.00 hodin – hraje Netolická pětka.
Městys Lhenice ve spolupráci se Sokolem Lhenice
zve všechny děti a rodiče
na

DĚTSKÝ KARNEVAL

který se koná 22.3. 2014
od 14.00 hodin v sokolovně
Těšit se můžete na zábavné odpoledne plné her, soutěží a tance.........
Vstupné 50 ,- Kč MASKY ZDARMA
POZVÁNKA na PLES 2014 ve Lhenicích v sokolovně
15.3. HASIČSKÝ BÁL od 20.00 hod. – hraje: Netolická pětka
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveme Vás do divadla
5.4. 2014 pořádá Městys Lhenice divadelní představení pražské společnosti Háta anglickou komedii
Edwarda Taylora v režii Antonína Procházky
VZTAHY NA ÚROVNI
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V hlavní roli – Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová, Adéla Gondíková Zbyšek Pantůček, Olga Želenská, Martin
Zounar, Mahulena Bočanová a další...
Zamluvené vstupenky prosím uhraďte do 13.3. 2014 v knihovně . Nebude-li tak učiněno, budou
nabídnuty k dalšímu prodeji.

Zveme Vás do kina
POZOR ZMĚNA !!!
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ SE BUDE PROMÍTAT VŽDY OD 16.00 HOD. A VEČERNÍ OD 19.0 HOD.
BŘEZEN
21.3. IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV –animovaný
od 16.00 hod. 87 min.
DUBEN
4.4. TOM SAWYER – dobrodružný rodinný (D)
od 16.00 hod. 109 min.
11.4. JASMÍNINY SLZY – romantické drama(USA)
od 19.00 hod.
18.4. DOBRODRUŽSTVÍ Huckeberyho Finna – rodinný
od 16.00 hod. 99 min.

STÍNY LHENICKA
V průběhu druhého měsíce letošního roku jsme neevidovali žádný trestný čin. V minulém příspěvku zmíněné
případy, vloupání do domu v ulici Na Běličce a odcizení okapových svodů z budovy Základní školy, stále
prověřujeme a dosud nemáme všechny podklady pro rozhodnutí ve věci.
Jako přestupek proti majetku je zatím kvalifikováno jednání nezjištěného pachatele, který odcizil v Zahradní
ulici poštovní doručovatelce služební batoh s logem České pošty obsahující korespondenci a letáky. V
bytovém domě na Sídlišti SNP došlo k poškození schránky v majetku Městyse Lhenice se škodou ve výši 600
Kč. Komisi při místním úřadu byl oznámen k projednání incident mezi mladými partnery na návštěvě v bytovce
v Netolické ulici, kde určitou roli měl i alkohol a věc byla kvalifikována jako přestupek proti občanskému
soužití.
Pravidelně probíhají plánovaná dopravněbezpečnostní opatření, věnujeme se také pátrání po osobách a
věcech, kontrolujeme rekreační objekty v našem služebním obvodě.
Stále platí, že vítáme jakoukoliv informaci, která by mohla přispět k objasnění uváděných případů.
Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policie ČR

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
ÚNOR V KČT LHENICE
V neděli 16.2. pořádal KČT Lhenice výstup na Kleť. Nechali jsme se odvést na Rohy a odtud jsme vyrazili
kolem půl desáté k vrcholu Kletě. Cesta mírně stoupala, občas se na ní objevovaly zbytky zledovatělého
sněhu a do tváří foukal nepříjemný vítr. Osmikilometrový výstup nám zabral něco přes dvě hodiny. Na vrcholu
jsme nejdříve zamířili na rozhlednu. Přestože bylo částečně zataženo, výhledy do krajiny byly dobré.
Z poledního menu v restauraci pod rozhlednou jsme si vybrali česnečku, která nás zahřála a dodala energii
pro sestup z Kletě.
Zpáteční cesta nás vedla druhou stranou přes Červený Dvůr do Chvalšin. Tam jsme dorazili kolem půl třetí
odpoledne. Po krátkém odpočinku v místní restauraci jsme se autem vydali k domovu.
V sobotu 22.2. proběhl ve lhenické sokolovně tradiční country bál, pořádaný naší organizací. K tanci a
poslechu hráli lheničtí Vodáci, jako host s nimi vystoupila Věrka Studená z kapely Rybníkáři. Sál se brzy
zaplnil a zábava se rozběhla na plné obrátky. Na parketě tančilo kromě párů i několik tanečních country
skupin. Vše umocnila bohatá tombola, takže většina účastníků odcházela až kolem třetí hodiny ranní. Na
závěr bych rád jménem předsednictva KČT Lhenice poděkoval všem sponzorům a členům, kteří se aktivně
podíleli na přípravě a zdárném průběhu country bálu.
Karel Majer

Sport a turistika na Lhenicku
Z AKTIVIT NAŠEHO LHENICKÉHO SOKOLA
Stolní tenisté Sokola se v regionálních soutěžích kvapem blíží k jejich závěru
A týmu v regionálním přeboru I zbývá na konci února z 18 kol sehrát ještě čtyři, B týmu v regionálním přeboru II z 26 kol
pět.
Únorové zápasy A týmu v reg.přeboru I:
13.kolo 1.2. – Sokol Lhenice A – Ederstav PT 5:13 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: Vl.Filip 1:2, M.Pixa 0:3, J.Houška 1:3,
M.Špán 1:3, WO 2:0
14.kolo 15.2. – Šumavan Vimperk B – Sokol Lhenice A 6:12 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: M.Špán 4:0, Vl.Filip 2:2, M.Pixa
3:1, R.Györi 3:1
15.kolo 1.3. – hráno po uzávěrce ML – Libín PT-E – Sokol Lhenice A
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Postavení Sokola Lhenice A v neúplné tabulce reg.přeboru I na konci února:
Mezi 10 účastníky s 25 body na 8.místě – ze 14 zápasů se 3 výhrami, 5 remízami (nejvíce v soutěži) a 6 prohrami.
Jednotlivci v reg.přeboru I :
Dvouhry – mezi 47 hráči, co odehráli více než 17 zápasů, nejlépe ze Sokola Lhenice A umístěn na 13.místě M.Špán
s úspěšností 64,29%.
Čtyřhry – mezi 24 dvojicemi, co odehrály více než 17 zápasů, nejlépe ze Sokola Lhenice umístěna dvojice M.Pixa –
M.Špán na 9.místě s úspěšností 60%.
Únorové zápasy B týmu v reg.přeboru II :
17.kolo 1.2. – Sokol Lhenice B – KST Tatran Volary 11:7 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: P.Petrovka 3:1, R. Györi 4:0, V.Špán
1:3, V.Hůrský 1:3
18.kolo 8.2. – Křišťál Lenora – Sokol Lhenice B 9:9 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: P.petrovka 4:0, V.Špán 2:2, V.Hůrský st.
2:2, V.Hůrský ml. 0:1, I.Kanaloš 0:3
19.kolo 15.2. – Slavia PT-A – Sokol Lhenice B 11:7 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: I.Kanaloš 0:4, P.Petrovka 2:2, V.Hůrský st.
1:3, R. Györi 3:1
20.kolo 22.2. – Sokol Lhenice B – volné dle rozpisu
21.kolo 8.3. (dle rozpisu předehráno) – Sokol Lhenice B – Libín PT-F 14:4 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: I.Kanaloš 2:2,
P.Petrovka 4:0, R.Györi 4:0, V.Hůrský ml 3:1
Postavení Sokola Lhenice B v neúplné tabulce reg. přeboru II na konci února:
Mezi 13 účastníky se 42 body na 3.místě – z 19 zápasů s 10 prohrami, 3 remízami, 6 prohrami.
Jednotlivci v reg.přeboru II :
Dvouhry – mezi 60 hráči, co odehráli více než 24 zápasů, nejlépe ze Sokola Lhenice B umístěn na 8.místě P.Petrovka
s 77,94% úspěšností.
Čtyřhry – mezi 29 dvojicemi, co odehrály více než 6 zápasů, nejlépe umístěna dvojice R.Györi – P.Petrovka na 3.místě
s úspěšností 87,50%.

Prachatická futsal liga 2013/14 dohrána
Vítězem po finálovém dvouzápasovém souboji s TK Rumpálem B – PT (na penalty) Club 111 PT. Tým
lhenického Sokola vyřazen ve čtvrtfinále, (rovněž ve dvojzápase), prachatickým 1.FC Candátem.

Únorové zápasy v základní části futsal ligy:
12.-13.kolo hráno 1.2. – FC Chroboly – Sokol Lhenice 2:5 (1:1) – branky za Lh.: J.Mrkvička 3, R.Sura 1,
J.Prenner 1
FC Norton PT – Sokol Lhenice 2:4 (0:2) – branky za Lh.: J.Mrkvička 2, R.Sura 1,
J.Beran 1
14.kolo předehráno 26.1. – TK Rumpál B PT – Sokol Lhenice 5:5 (3:3) - branky za Lh.: J.Mrkvička 3,
J.Prenner 1, R.Pořádek 1
Umístění Sokola Lhenice po základní části futsal ligy - 5.místo v tabulce mezi 8 účastníky s 20 body ze
14 zápasů, za 6 výher, 2 remízy a 6 proher při skóre 79:71
Sokol Lhenice v play – off – vyřazen ve čtvrtfinále – na dva zápasy 1.FC Candát PT – Sokol Lhenice 3:1 (1:1) – branka za Lh.: J.Mrkvička 1
Sokol Lhenice – 1.FC Candát PT 2:5 (2:2) – branky za Lh.: S.Bečvář 1, P.Prenner 1
Naši mezi nejlepšími kanonýry Prachatické futsal ligy 2013/14:
Čelo tabulky střelců: 1. P.Pasecký – Strabag Lubryco PT – 43 branek
2. J.Růžička – I. FC Candát PT – 28 branek – kmenový hráč SK Lhenice
3. J.Mrkvička – Sokol Lhenice – 22 branek – kmenový hráč SK Lhenice

Co nového ve lhenickém SK
To, co bylo uvedeno v minulém vydání ML o tom, že hráčský kádr se na mistrovské jaro připravuje se stejným hráčským
kádrem, jaký byl na podzim, pozbylo platnost, neboť poté byl nečekaně oslaben o tři hráče. V prvním přípravném zápase
s Tatranem PT z něho vypadl pro těžké zranění gólman P.Trnka (a jak ukázalo vyšetření, jedná se o tříštivou zlomeninu
hlavičky lýtkové kosti a pro mistrovské jaro je odepsán), následně pro zranění kolena v Prachatické futsal lize i J.Pokorný
(po T.Tůmovi a R.Pořádkovi třetí, kterého tato zrádná „sálovka“ na delší dobu vyřazuje z velkého soutěžního fotbalu –
úvod mistrovského jara zřejmě nestihne, ač v přípravě na „zkušené“ v Jankově (KP) se jevil v dobré formě, kde v utkání
proti Protivínu se blýskl dvěma brankami) a aby toho nebylo málo, kádr pravděpodobně oslabí i zkušený J.Motz, který po
změně působiště hodlá vyměnit lhenický dres za kaplický. Trenérům a vedení týmu tím tak přibylo nezáviděníhodných
starostí. Věřme, že po zimní přípravě bude mít hráčský kádr i přesto žádoucí potřebnou kvalitu pro mistrovské jaro.
Přípravná utkání:
Pá 7.2. na „umělce“ v PT – Tatran PT (KP) – SK Lhenice 5:1 (0:0) – branka za Lh.: J.Beran 1
So 22.2. na hřišti ve Ktiši – SK Lhenice – jankov B – Dubné (OP) 4:2 (2:1) - branky za Lh.: T.Tůma 1, R.Pořádek 1,
J.Beran 1, J.Mrkvička 1
So 8.3. od 13.00 – Calofrig Borovany (I.A tř.) – SK Lhenice - v rámci soustředění v Borovanech od 6.3. do 8.3.
So 15.3. - Spartak Kaplice B (I.B tř.) – SK Lhenice – čas a místo bude upřesněno
So 22.3. - FK Vodňany (I.A tř.) – SK Lhenice – čas a místo bude upřesněno
Jarní mistrovská premiéra v I.B tř. sk.A – so 29.3. od 16.30 hod. – FK Dynamo Vyšší Brod – SK lhenice.

Z klubové společenské kroniky- o vydařeném sportovním plese a o jeho průběhu 1.3. 2014 v příštím vydání ML
( konal se po uzávěrce našeho měsíčníku)

JB, JM

Více na klubových stránkách SK + fota na adrese wwww.sklhenice.cz
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INZERCE










Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I .patro, Náměstí č.2, Lhenice.
TEXTIL Šanderová Jáma 4 nabízí textil všeho druhu – pánské obleky a dámské kostýmy, bundy, trička a jiný
textil, nové
zboží za výhodné ceny. Též látky – větší, menší kusy: 1m 30,- až 50,- Kč za metr. Vhodné i na
potahy a jiné. Po domluvě prodej i večer a o víkendu. Tel: 388 321 492 POZOR - ZIMNÍ SLEVY!!!
PRODÁM BYT 3+1 V OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!)Tel:739 034 258
Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714
"Hledáme vhodný pozemek, větší zahradu či ovocný sad pro pěstování ovoce a zeleniny ve Lhenicích a
okolí. Uvítáme vaše nabídky. Petr Vogeltanz (rodina Šímova), VogeltanzP@seznam.cz, 605824912"
Prodám byt 3+1 ve Lhenicích v osobním vlastnictví. Cena dohodou. Tel: 604 611 237
Prodám dětskou ohrádku 94x60 dětskou postýlku 120x60 včetně matrace Tel. 606683519

Aktuální nabídka - prodej domu k rekonstrukci uprostřed velké zahrady kolem domu u lesa Prachatická 35. Pokračuje prodej bytů ve II.etapě v býv.mateřské školce (spodní pavilon) s
možností částečně splácet formou nájmu! Využijte příležitost a objednejte si nezávaznou
prohlídku těchto zajímavě řešených bytů - volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185,
kancelář ČB – Karla IV. 3 u náměstí, www.haloreality.cz .
Prodám krásný stavební pozemek v ul. Krumlovská ve Lhenicích, 5.400 m2, minutu od centra, vhodný na
stavbu RD nebo k rozparcelování, info Jiří Mügl 777635870
Prodej pozemku ve Lhenicích výměra 2580 m2 (lze rozdělit). Možno postavit na 2 RD. Cena 250kč/m2.
: hamika@atlas.cz 734600490

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SCHÖNOVÁ & LUHANOVÁ
poskytování právních služeb zejm. v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního, pracovního a
správního práva, např. Sepisování listin, zastupování před soudy a jinými orgány, právní rozbory, obhajoba v
trestním řízení, zakládání obchodních společností apod.
w.w.w.advokati-krumlov.cz
Mgr. Ivana Schönová, Advokát, ev.č.ČAK 14796 Tel: 723042218
schonova@advokati-krumlov.cz Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov/ Svatojánská 92, Lhenice
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. 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 WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 340 ks
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