MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIII., číslo 4. cena 9,- Kč

DUBEN 2015

Foto č.1:V naší lhenické MŠ si připomínají lidové obyčeje – tentokráte tomu bylo při lidovém zvyku – vynášení zimy
ze vsi „Babice - Zimice“ 23.3. 2015 (viz fota) – více uvnitř listu
Foto č.2: Také ve Vodici ctí staré zvyky. O Bílé sobotě (4.4.) se tam malí koledníci vydali po velikonoční koledě.

INFORMACE Z RADNICE
Několik slov k rozpočtu Městyse Lhenice na rok 2015.
Dne 26.2.2015 schválilo zastupitelstvo Městyse rozpočet na rok 2015. Rozpočet byl schválen po „třetím čtení“ nakonec
jako schodkový. Plánované příjmy činí 32.218.800,- Kč, výdaje činí 36.137.200,- Kč. Schodek ve výši 3.918.400,- Kč
bude hrazen z hospodářského výsledku minulých let.
Rozpočet řeší zajištění běžného chodu Městyse tzv. mandatorní náklady. Počítá s drobnými investicemi například do
oprav komunikací, osvětlení, vodohospodářské infrastruktury, drobných památek a úprav budovy úřadu městyse.
Rozpočet vyčleňuje prostředky na zpracování studie řešení odpadních vod v místních částech. Celý seznam
plánovaných akcí pro rok 2015 najdete na webových stránkách Městyse. Rozpočet počítá s tradičními kulturními akcemi,
příspěvky pro sportovní a jiné zájmové organizace fungující na území Městyse, ale třeba i s příspěvkem na první etapu
opravy varhan v kostele.
Úhelným kamenem sestavení rozpočtu a důvodem plánovaného schodku bylo zajištění financování první etapy
rekonstrukce náměstí, která má být zahájena v letošním roce. Zastupitelé se nakonec rozhodli vyčlenit na tuto akci pro
letošek 10 milionů Kč a pro pokrytí schodku využít prostředky uspořené v předchozích letech.
Celá investice bude stát cca 35 milionů korun a byla proto rozdělena do několika etap tak, aby mohla být profinancována
a zrealizována během 4 let volebního období zastupitelstva. Financování rekonstrukce náměstí v dalších letech
nastiňuje „rozpočtový výhled do roku 2018“, který byl schválen na stejném zasedání zastupitelstva Městyse. Takto
rozsáhlá investice nesporně ovlivní hospodaření Městyse v dalších letech, přesto čísla rozpočtového výhledu dokládají,
že jsme schopni rekonstrukci náměstí zafinancovat bez nutnosti využití úvěru. Je vidět, že po změně rozpočtového
určení daní z roku 2013, se obcím naší velikosti žije přeci snadněji.
Oba schválené dokumenty byly, dle mého názoru, sestaveny odpovědně a věřím, že splní svou funkci při řízení chodu
Městyse. Zbývá jen popřát si, aby se naplnily plánované příjmy s pohlídáním výdajové strany rozpočtu.
Zatím se zdá, i přes některé zprávy v mediích o špatném výběru daní na počátku roku, že se naše předpoklady naplní.
Daňové příjmy za 1. čtvrtletí ( včetně nejdůležitější daně – DPH ) se pohybují okolo 24% rozpočtu.
Za finanční výbor Městyse Lhenice ing. Petr Leber.

ČERNÉ SKLÁDKY
POHODLNOST, ADRENALINOVÝ SPORT NEBO SÍLA ZVYKU?
Blíží se jaro, dny se prodlužují, sluníčko stále více hřeje a tak nás to všechny láká vyjít si na procházku do
přírody. No, ale tam na nás z různých míst vykukují poházené odpadky, jinde jsou to neregulérní černé
skládky. Není to pěkný pohled a myslím si, že nikdo z Vás nechce bydlet na smetišti. Vůbec nejsem schopna
pochopit ty, kteří tento odpad pohazují po okolí nebo jej záměrně odvážejí do lesa, do příkopů a na místa, kde
byste odpad vůbec nečekali. Rozhodla jsem se, že začneme tyto černé skládky mapovat
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a budeme je i s obrázky umisťovat do interaktivní mapy na www.zmapujto.cz. Náklady na úklid černých skládek
pak budeme na ní zveřejňovat. Chceme hledat nástroje, jak bojovat s těmi, kteří pohazování odpadků mají jako
své hobby. Budeme jim to tolerovat? Odpovězte si, prosím, sami.

Jak se Vám líbí tyto obrázky?
Myslím si, že služby, které Městys Lhenice poskytuje svým občanům, jsou na velmi dobré úrovni. Díky
našemu systému jsou platby za odpad stále velmi levné. Každý může využít toho, že si nechá vytříděný
komunální odpad, kterého je v domácnosti nejvíce, odvést vždy 1. pondělí v měsíci od svého domu a to zcela
ZDARMA. Po městysi a osadách jsou rozmístěny speciální kontejnery na sklo, PET lahve, oděvy a boty, ale i
kuchyňský olej, baterie, drobné spotřebiče. Od listopadu je možnost využít Sběrný dvůr, který je otevřen 3x
týdně včetně sobot. Na SD lze také ZDARMA (pouze pro naše občany) odvézt téměř cokoli, co doma již
nevyužijete, tj. nábytek, koberce, pneumatiky, elektrospotřebiče, kovy, staré oděvy, dřevo, nebezpečné odpady,
atd. Od dubna bude otevřen provoz kompostárny, kam můžete odvést trávu, větve, listí a další rostlinný odpad.
Od 1.4.2015 je v platnosti nová Obecně závazná vyhláška Městyse Lhenice 1/2015 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem (www.lhenice.cz)
Pokud se Vám také nelíbí poházené odpadky a chtěli byste přispět ke zlepšení, prosím, přihlaste se
jako dobrovolníci na akci „Ukliďme Česko“.
Děkuji všem občanům, kteří třídí a nakládají s odpady dle našeho systému.
Ing. Marie Kabátová - starostka

VÝZVA – „Ukliďme Česko“
"Ukliďme si naše okolí"
Obrázky v předcházejícím článku jsou nafoceny na kraji lesa kousek od Velké kaple v Brabcích.
V současné době je již uklizen pracovníky Městyse Lhenice a na náklady obce, tedy nás všech!
Rozhlédněme se proto kolem sebe a 17.4.2015 pojďme společně uklidit si své okolí.
Také se Vám nelíbí poházené odpadky v našem okolí? Dobrovolníci, přihlaste se na celonárodní akci
"Ukliďme Česko". Městys Lhenice se připojil k této bohulibé akci "Ukliďme Česko" ve spolupráci s naší
celou ZŠ. A tak se bude dne 17.4. 2015 uklízet nejen v okolí školy. Chtěli bychom uklidit okolí křížové
cesty a kaple v Brabcích a také zlikvidovat začínající černé skládky. Více informací o akci "Ukliďme Česko" se dozvíte
na stránkách http://www.uklidmecesko.cz .

Úklidový den u nás proběhne v pátek 17.4. od 10:00 hod. a bude trvat zhruba do 18:00 hod.
podle účasti. Bližší informace o akci získáte na Úřadě městyse .
Příspěvek naší obce a výzva k veřejné sbírce na památník padlých na italské frontě
- výňatek z dopisu lhenickému zastupitelstvu od klubu vojenské historie „Čeští lvi
v Českých Budějovicích

(kráceno – upraveno)
Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,
obracíme se na vás s žádostí a prosbou o finanční výpomoc při obnově památníku padlým z 91. českobudějovického
pěšího pluku, který byl ve druhé polovině roku 1915 nasazen na italské frontě v lokalitě „Mrzli vrh“ (dnes Slovisko). Výše
jmenovaný pěší pluk tvořili zejména odvedenci z dnešních okresů Č. Budějovic, Č. Krumlova a Prachatic. V seznamu
padlých na tomto bojišti jsme identifikovali i osoby domovsky z vaší obce. Z tohoto důvodu si vás proto dovolujeme s
prosbou oslovit o finanční přispění na obnovu památníku ve zmiňovaném místě „Mrzli vrch“ ve Slovinsku. Náklady jsou
kalkulovány ve výši cca 5.000 EURO – tedy cca 140.000 Kč.
Též vám i vašim občanům sdělujeme, že za tímto účelem je uspořádána i veřejná sbírka. Při získání potřebných
finančních prostředků by obnova památníku byla provedena ještě v tomto roce.
Naše obec vyslyšela tuto žádost a na obnovu tohoto památníku věnuje 5.000 Kč. Též se připojuje ke klubu vojenské
historie v Č. Budějovicích k výzvě našim občanům k veřejné sbírce na tuto ušlechtilou věc.
Redakční doplněk k výzvě
O tomto bojišti na italské frontě v Julských Alpách - „Mrzli vrh“ (dnes Slovinsko), kde válčil 91. českobudějovický pěší
pluk a v něm i vojáci z našeho Lhenicka, jsme podrobně psali na stránkách ML, v seriálu pro rok 2014 „100 let od
vypuknutí první světové války“ v říjnovém vydání (roč.2014) v článku „Z jedné strany Alpiny, z druhé padají miny“ a též v
listopadovém čísle (roč.2014) v článku „Lhenicko a 1. světová válka – některé detaily z rodiště a bojiště“
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se jmény našich padlých na tomto bojišti „Mrzli vrh“ i s jejich osudy a i s popisem interiéru kostelíka sv. Ducha na tomto
místě (jedná se o součást zmiňovaného památníku), kde na jeho zdech (na dřevěných destičkách od beden na střelivo)
jsou mezi ostatními zde padlými i jejich jména: Františka Beneše a Václava Trnky ml. - oba ze Lhenic a Filipa Vrby z
Vodice.
JB ,IR

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Oznamujeme občanům, že ke konci měsíce března ukončila provoz prodejna „Sekáč na staré radnici“ a tím pádem byl i
ukončen prodej kuponů na vývoz popelnic a výdej pytlů na tříděný odpad v této prodejně.
Kupony
a pytle
si
mohou
občané
nadále
kupovat a vyzvedávat
na úřadě
městyse
nebo od
1. dubna nově v provozovně „Šití Romana Bukovská“ na staré radnici - v průběhu pracovní doby:
PO+ST 8,30 – 11,30/12,30 – 15,30
ÚT+ČT 8,30 – 11,30/12,30 – 15,00
PÁ
8,30 - 12,00
Zpravodaj Moje Lhenicko bude k vyzvednutí též u paní Bukovské

Diakonie Broumov, sociální družstvo
VYHLAŠUJE

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letní a zimní ošacení, lůžkoviny, ručníky, záclony, látky, vatové a péřové přikrývky, polštáře, deky, obuv –
veškerou, nepoškozenou, hračky – kompletní, nepoškozené, menší elektrospotřebiče, knihy
VĚCI KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečistěný vlhký textil ..

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ od soboty 9.5. - 16.5. 2015 ve SBĚRNÉM DVOŘE ve Lhenicích !!!
Možnost informací pro naše občany e-mailem
Na webových stránkách Městyse Lhenice www.lhenice.cz je k dispozici nová služba – „Informace
e-mailem“ (vpravo nahoře).
V případě, že si zde zaregistrujete svůj e-mail, budete na něj dostávat novinky z úřadu.
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

MAS rozkvět informuje
Občany, podnikatele i zástupce obcí zveme
MAS Rozkvět, z.s
na 1.Fórum Zdravé MAS Rozkvět, které se uskuteční v Pištíně v Hostinci na Dolánku v úterý 14.4. 2015 od 17. hodin.
Prezence účastníků již od 16.30 hodin – prosíme o včasný příchod. Tombola zdarma.
Více o činnosti MAS Rozkvět i akci dozvíte na w.w.w.masrozkvet.cz
Fórum Zdravé MAS Rozkvět 2015
Možná jste již ve své obci nebo na webových stránkách zaregistrovali pozvánku na „ Fórum Zdravé MAS Rozkvět“, které
se uskuteční v úterý 14.4.2015 v Pištíně. Začátek je naplánován na 17 hodinu ve spolkovém domě a restauraci „ Na
Dolánku“.
Na tomto setkání proběhnou diskuze občanů, zástupců obcí a podnikatelů z regionu MAS u kulatých stolů na témata:
Místní ekonomika a podnikání – Zaměstnanost v místě - Životní prostředí – Krajina, příroda, prostředí …pro život Sociální služby na dosah - Zdravý životní styl a zdraví obyvatel - Místní tradice – Kultura - Vzdělávání a výchova Venkov a zemědělství.
Součástí akce je také „Stůl mladých“ – jeho specifikem je, že není ohraničen tématem, ale spíš věkem. Sem bych
obzvlášť chtěla pozvat zástupce redakce lhenického školního časopisu Špačkoviny a také studenty středních a vysokých
škol, žijící v našem regionu.
Setkání se může zúčastnit veřejnost z obcí mikroregionu Chelčicko-Lhenického a Svazku obcí Blata. Pro naše „MASí“
obce na Lipensku jsme obdobnou akci připravili na 21.4.2015 do Horní Plané.
Možná Vás napadne otázka: „Jak za 2 hodiny, na které je setkání naplánováno, se stihne probrat tolik témat?“.
Fórum má určitá pravidla – zájemci o konkrétní téma se sesednou k jednomu stolu (těch tématických stolů budeme mít
celkem 8) a v průběhu cca ¾ hodiny budou diskutovat nad příležitostmi a možnými společnými záměry, které by bylo
dobré v našem regionu zrealizovat. Účastníci mohou mezi stoly také volně přecházet, takže své podněty mohou vznášet
ve více oblastech. Garanti jednotlivých stolů všechny návrhy sepíší, na závěr se z námětů celého fóra vybere 10-12 těch
nejdůležitější, na které se v dalším roce MAS zaměří.
A proč „ Zdravá“ MAS? Tento „přívlastek“ získala naše místní akční skupina jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR
(NSZM) …. je to tak trochu jako „přívlastkové víno“ – výběr z těch nejlepších, v tomto případě obcí, měst a také MAS. To
„zdraví“ souvisí s „zdravým“ - rozumným a správným – přístupem k místní agendě, komunikaci a také podpoře aktivit
rozvíjejících region i vlastní organizaci. Členem NSZM je MAS Rozkvět již 3 roky.
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NSZM podpoří uspořádání našeho Fóra Zdravé MAS účastí ředitele kanceláře, který bude toto jednání moderovat.
Jako bonus je pro účastníky Fóra připravena tombola z „místních produktů“, ceny mj. věnovalo hořické divadlo
Pašijových her (vstupenky na divadelní představení), Chelčický domov sv. Linharta (drobná keramika, bylinky), firmy
Karel Gregora a Zemcheba (ovocné šťávy), Destinační management Jihočeský venkov (komentované prohlídky),
Svazek obcí Blata (publikace o regionální historii) a samozřejmě MAS ROZKVĚT (propagační předměty, publikace o
Linecké stezce). Srdečně zveme k účasti!
Ing. Marta Krejčíčková - koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět

Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola
CO NÁM NADĚLIL BŘEZEN 2015 ?
Pondělí 16.3. se pro Sůvičky a Berušky stalo „Mýdlovým dnem“, protože naši MŠ opět navštívila
lektorka ze střediska EV Cassiopea a spolu s ní se v něm zasvěcovaly do výroby mýdla.
Ve středu 18.3. se nejstarší děti ze Sůviček vypravily do školní tělocvičny, kde se na výstavě s výkladem dozvěděly
mnoho zajímavého o pravěku.
V pondělí 23.3. jsme tentokráte všichni v MŠ neopomněli uvítat jaro prastarým zvykem a jako již tradičně vynesly
z našeho městečka Babici Zimici – Moranu a hodili ji pod bývalou jahodárnou do potoka, aby odplavala a zmizela jako ta
dlouhá zima.
Ve středu 25.3. jsme opět všichni (Sůvičky, Motýlci i Berušky) navštívili místní knihovnu za zjištěním, jaké nové knížky
pro nás paní knihovnice Ivanka nachystala a co v sobě pěkného a zajímavého ukrývají.
V pondělí 30.3.přijelo k nám, do MŠ divadlo „Viďadlo“. Představením „Radostné poselství Velikonoc“ nás připravilo na
přicházející krásné svátky jara a Vzkříšení.
Na jejich příchod jsme se také všichni v natěšení nachystali v Barevném velikonočním týdnu (od 30.3. do 3.4.), kdy
v každém jeho příslušném barevném dnu jsme se příslušně stejně barevně oblékli. A tak o Modrém pondělí do
modrého, o Žlutém úterý do žlutého, o Škaredé středě do černo-hnědého, o Zeleném čtvrtku do zeleného a o Velkém
pátku do liturgického fialového. V tomto týdnu se rovněž ve všech třídách i velikonočně tvořilo. Z výtvorů se staly
velikonoční dárky a přáníčka darovaná do našich domovů.
MB

Fota – z výstavy o pravěku v tělocvičně ZŠ (18.3.) – z návštěvy ve lhenické knihovně (25.3.)

Základní škola
BŘEZNOVÉ KALENDÁRIUM:
2.-6.3. - lyžařský výcvikový kurz na Kubově Huti pro žáky 7. a 8.tř. (článek a foto níže)
4.3. – „Bláznivé odpoledne ve školní družině“ – diskotéka a módní přehlídka
5.3. – zahájení výstavky „S Peklíkem na vandr“ – ve spolupráci s MAS – putování naším
regionem ve fotografiích ve vestibulu pavilonu ŠJ a MŠ
11.3. – hudební divadlo „Slunečnice“ ve lhenickém kině – dvě představení pro žáky 1. a 2.stupně
12.3. – pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“ – školní kolo – pro vybrané žáky
12.3. – „Veselé zoubky“ – výukový program na interaktivní tabuli – zubní prevence – pro žáky 1.tř. (viz foto níže)
12.3. – recitační soutěž – školní kolo – pro vybrané žáky
17.3. – jóga s paní Rojovou – pokračování cyklu – pro děti z 1. až 3.tř.
17.3. – návštěva „Malého divadla“ v ČB na představení „Etiketa pro sígry“ – pro žáky 5.tř.
18.3. – „Pravěk“ – interaktivní výstava s výkladem v tělocvičně školy – pro 1.st. a poté 2.st.ZŠ (viz foto níže)
18.3. – přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo v PT – pro postoupivší ze školního kola
20.3. – matematická soutěž „Klokan“ – pro žáky v jednotlivých kategoriích od 2. do 9.třídy – školní kolo (viz článek níže)
20.3. – účast na pěvecké soutěži „Jihočeský zvonek“ na okrskovém kole v Netolicích (viz článek níže)
23.3. – program pro 9.tř. ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v ČB – pokračování další lekcí
25.3. – „Dnes jím jako Konžan“ – centrálně rozesílané v rámci projektu „Adopce nablízko - pomocí blízkých pomáhejme
daleko“ – při rozšíření výuky zeměpisu (vaříme jako v Kongu – tamní jídla) – pro žáky 7.tř.
26.3. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd se všemi vyučujícími a dalšími pedag.pracovníky
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26.3. – volba do Školské rady – zástupců rodičů žáků – zvoleni: Mgr.Miluše Schwingerová, Jaroslav Berger
27.3. – „Noc s Andersenem“ akce ve spolupráci s místní knihovnou – za účasti 18 dětí při předčítání ukázek z knih a za
jejich převzetí účastenských listů
30.3. – beseda o Velikonocích v EU s paní K.Šímovou – pro žáky 4., 5. a 6.tř.

Z březnových školních akcí v obrázcích (více ve fotogalerii na www.zslhenice.cz)
Foto vlevo „Veselé zoubky“ 1.tř. (12.3.) – uprostřed velikonoční tvoření 3.tř. – vpravo „Pravěk“ pro ZŠ a MŠ (18.3.)
– dole na lyžařském výcviku 7. a 8.třídy (2.-6.3.)

„Páťáci“, „sedmáci“ a „osmáci“ na horách na Kubovce
Lyžařské radovánky si letošní zimu užili zkušení lyžaři i lyžařští elévové z naší školy v kubohuťském lyžařském středisku.
Žáci 7. a 8. tříd a letos poprvé i žáci 5. ročníku si užili nejen sportovních radovánek, ale i spousty hezkých chvil v hotelu
Kuba, při výpravě na Boubín i při nočním putování k Markétině studánce, či po stopách Yettiho.
Převážnou část dopoledního a odpoledního programu patřila samozřejmě lyžování. Ti zkušenější se zdokonalovali,
nezkušení pomalými krůčky zkušenosti získávali. V málokterém sportu dochází při osvojování dovedností k tak rychlé
proměně emocí. Strach, vyčerpání, vztek, lítost a zoufalství se ve velmi krátké době proměnily v radost a obrovské
nadšení ze zdolání tak velkého kopce jako je Školní sjezdovka na Kubově Huti.
Svůj lyžařský um předvedli sportovci v „superobřím slalomu“, který absolvovali opravdu všichni zúčastnění.
Velké díky patří naší obětavé zdravotnici Romaně Boškové za pohotové řešení veškerých zdravotních problémů a za
pomoc při organizaci výcviku.
Výsledky „superobřího slalomu“ 5. třída:
1. místo – N. Šrailová, J. Pavlič, G. Pospíchalová
2. místo – J. Grill, T. Šísl, L. Pintr
3. místo – M. Kytlicová, T. Jelínek, E. Hrabětová, M. Havlík
Výsledky „superobřího slalomu“ 7. a 8. třídy:
1. místo – K. Pavlíková, O. Procházka, N. Kolářová
2. místo – M. Kupečková, F. Sýkora, Z. Houšková
3. místo – S. Kunešová, J. Traxlerová, A. Bošková
Eva Sosnová, Petra Krejčová

Další vědomostní a dovednostní soutěže
Naši na okrskovém kole pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“ v Netolicích (20.3.) úspěšní
V kategorii I. – pro 4. a 5.ročník - v sólovém zpěvu:
1.místo – M.Kytlicová (z 5.tř.) s postupem do okresního kola
2.místo – Z.Šejnohová (ze 4.tř.) s postupem do okresního kola
- v duech:
2.místo – E.Hrabětová a M.Kytlicová – s postupem do okresního kola
V kategorii II. – pro 6. a 7.ročník – v sólovém zpěvu:
1.místo – M.Schwingerová (ze 7.tř.) – s postupem do okresního kola
- v duech:
1.místo – K.Kvasničková a M.Schwingerová (obě ze 7.tř.) – s postupem do okresního kola
- v triích:
1.místo – A.Halabrínová, K.Kvasničková, M.Schwingerová (všechny ze 7.tř.) – s postupem do okresního kola
BLAHOPŘEJEME !
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Školní kolo matematické soutěže „Klokan 2015“ (20.3.)
Nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích:
Kategorie „Cvrček“ (pro 2. a 3.roč.) – 1.místo – L.Čechová (z 2.tř.)
Kategorie „Klokánek“ (pro 4. a 5.roč.) - 1.místo – T.Jelínek (z 5.tř.)
Kategorie „Benjamín“ (pro 6. a 7.roč.) – 1.místo – D.Urbaník (ze 7.tř.)
BLAHOPŘEJEME!
Kategorie „Kadet“ (pro 8. a 9.roč.) –
1.místo – V.Darvašová (z 8.tř.)

JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Astronomické jevy na obloze
Měsíc „ukousnul“ tři čtvrtiny Slunce
I na Lhenicku jsme v pátek 20.3. sledovali za výborných pozorovacích podmínek zatmění Slunce, kdy měsíc vstoupil
mezi Zemi a Slunce a ze 73% jej zakryl. U nás se v tu dobu Slunce nalézalo na bezoblačné jihozápadní a poté i jižní
obloze, aby tento výjimečný astronomický jev probíhal od 9.30 do 12.00 hodin v těchto fázích: pozorovatelný počátek v
9.30 hod., největší překrytí Slunce v 10.45 hod., ukončení ve 12.00 hod. (viz fota průběhu níže). Jednalo se na našem
území o poslední zatmění Slunce v tomto desetiletí, neboť to následující nastane u nás v roce 2026.
Zhlédnout jej určitě stálo za to, i když pamětníci mají stále v mysli to z 11.8. 1999 – 98%, které bylo svým průběhem,
účinky a projevem daleko působivější.

Noční oblohu osvítila polární záře
(podle „Deníku“ z 19.3. a dalších zdrojů)
V noci na 18.3. bylo možno mimořádně pozorovat polární záři. Vyvolala ji silná erupce na Slunci, díky níž se záře
objevila na Zemi mnohem jižněji než obvykle. Že bude pozorována i nad územím ČR bylo i pro vědce překvapením.
Nejzřetelněji byla polární záře tuto noc viditelná po půlnoci a na některých místech (především v severnějších částech
našeho území) dosti jasně.
Lidé ji popisovali jako světelné sloupy. Byla-li někým pozorována i na našem Lhenicku, ozvěte se nám.
Velká polární záře (považovaná za úkaz století) byla u nás zaznamenána v roce 1938. A tehdy byla u obyčejných lidí
spojována i s možnou předzvěstí neblahých časů příštích...
V Kolářově kronice vadkovské je o tomto úkazu zaznamenáno- (kráceno)
„O osmé hodině večerní toho dne 25.1. LP 1938 velká záře na nebi směrem k Mičovicům. Vzbudila zde u nás poplach,
že v této vsi či onde hoří. Zjištěno ale posléze, že záře není od požáru, neb se rozšířila přes Horu (míněna Stráž – pozn.
redakce) až téměř po Nový Dvůr.
A bylo již zřejmo, že jest to neobyčejný zjev přírodní – velký odlesk polární záře. Noviny poté přinesly o tom zprávu, že
pozorována po celý Čechách. Není pamětníka takového přírodního nádherného zjevu, jenž zprvu poplach požární
způsobil, pak uspokojení, že nešlo o žádný zhoubný požár a též obavu lidu zdejšího ze zlého znamení...

Cyklistu pokousal dvakrát stejný pes
Jak již bylo ve „Stínech Lhenicka“ v minulém březnovém našem vydání ML uvedeno, napadl ve Vodici (v sobotu 28.2.)
německého cyklistu při vyjížďce již podruhé stejný pes (poprvé tomu bylo na podzim). Prokousl mu lýtko a poškodil oděv.
Majitel psa se s poškozeným zná a domluvili se na náhradě za poranění i poškození oděvu. Prachatický deník (3.3.)
požádal lhenickou starostku Marii Kabátovou o vyjádření k tomuto incidentu: Na volně pobíhající psy v obci si zatím
nikdo z obyvatel vyloženě nestěžoval, což neznamená, že by se to nedělo. „Většinou se to snažíme vyřešit vlastními
silami, když je to pes, kterého zvládneme. Když ne, musíme volat odchytovou službu. Už jsme ji využili, když byla ve
staré zřícenině fena s pěti štěňaty.
Logicky je bránila, takže si na ni nikdo netroufl a museli jsme zavolat odchytovou službu,“ dodala.
Lhenice sice mají vyhlášku, která řeší poplatky za psa, nicméně vymezení některých pojmů, jako je prostor pro volné
pobíhání psů, je problematické. „Podle zákona se to nějak chápe ve městě a jiná realita je v malých obcích a na vsích.“
Dokladem toho je následující: Co např. platí v největších dvou městech na Prachaticku:
V Prachaticích podle dosud platné vyhlášky postačuje, že pes je v doprovodu způsobilé osoby, pak vodítko být nemusí.
Naproti tomu vyhláška ve Vimperku stanoví, že psa musí mít jeho majitel na vodítku vždy, vyjma vymezených lokalit.
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Statné staré akáty na jižním okraji městečka podťaty
„Akáty bílé žaluji vám“… zpívá se v jedné z písniček. Tak k takovému případnému svěřování se akátům nebude již na
jižní „periferii“ Lhenic dána příležitost. Tamní akáty bílé padly. V sobotu 28. 3. se na tomto místě rozezvučely motorové
pily, objevila se lana, ba i traktor s mohutnou lžící a v provedení rutinovaných hbitých drvoštěpů počal postupně mizet
jeden vysoký statný akát za druhým. Pod rukama šikovných „drváků“ se pokládaly, kam je směřovali, tam, kam
potřebovali. Proč? Léta běží, vážení. A tak akáty již byly příliš letité, ztrouchnivělé a tudíž nebezpečné, jak seznal
dendrolog. Ohrožovaly možným pádem svých kmenů či větví dopravní provoz na výpadovce na Prachatice a Č. Krumlov
pod nimi jako i blízké okolí kolem nich. Proto, žel pod naléhavostí nebezpečnosti jako již přestárlé a nemocné ustoupily
potřebám doby. Jejich pokácení bylo povoleno Úřadem městyse Lhenice.

fota: kácení statných starých a „nemocných“ akátů na jižním okraji Lhenic v místě za památnou lípou 28.3. 2015

Na Běličce nový kanalizační svod
Byl položen kolem cesty směrem k areálu správy silnic i pod hřištěm SK a tamními kabinami od klubovny KČT
s usazením betonovým rigolů nad ním do bývalé stoky. Ústí do hlavního kanalizačního řadu pod cestou Na Sušárně,
který směřuje bývalou jahodárnou dále až do čističky odpadních vod pod městečkem u výpadovky na Netolice.
Investorem stavby byla naše obec, stavební práce provedla, po výběrovém řízení, firma STRABAG a.s.

fota: nově provedený kanalizační svod a nově vsazené rigoly „Na Běličce“ (foto z 28.3. 2015)

JB,JM,IR

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

K 70. VÝROČÍ OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY (1945 – 2015)
(díl druhý)
Že některé z válečných příběhů pro místní lidi dopadly nakonec bez perzekucí, mohli vděčit vlivu tehdejšího německého
vedoucího pana Viléma Mayera (o něm v této rubrice v minulém vydání ML).
Přímluvy pana Viléma Mayera za Lhenické při válečné události 22.2. 1944
Pomoc nepříteli – americkým letcům
Příběh lhenického doktora
- zaznamenán ve výpovědi již zemřelého MUDr. Václava Jandery v roce 1965 a poprvé uveřejněn v knize „Lhenice zahrada jižních Čech“ (V. Starý a kolektiv – rok vydání 1983) – kráceno
„V tomto únorovém dnu, právě při obědě, zaslechl jsem ohlušující hřmot motoru. Vyběhl jsem ven a na obloze spatřil
hořící, nízko letící letoun, který se za okamžik zřítil těsně pod městečkem. Vydal jsem se na místo dopadu, kde z jeho
posádky nikdo nebyl – živý nebo zraněný, jakož ani i z našich lidí.
Vrátil jsem se proto domů. Zanedlouho mi přivedli zraněné letce – Američany. Jednoho těžce. Silně krvácel z bérce, kde
měl velikou tržnou ránu asi 5 cm x 4cm, ze které jsem vyňal střepinu o velikosti ořechu, vydesinfikoval a obvázal.
Jen co jsem ošetřil i druhého, lehce poraněného (serž. M.Q. Vanderhooda – pozn. redakce) měl natržené ucho a drobné
oděrky, přišli němečtí četníci. Chovali se slušně, jejich velitel se snažil rozmlouvat anglicky. Najednou se rozletěly dveře
a dovnitř (asi v pěti) vrazili gestapáci. Na jejich rozkaz vysvlečené Američany zajistili, energeticky poslali pryč četníky a
pustili se do mě, proč jsem je ošetřoval, když dobře vím, že je to zakázané. Přitom mě jejich velitel držel pod krkem a 2x
udeřil do obličeje. Naštěstí mezi lidmi, kteří letce přivedli, byl i syn německého vedoucího Viléma Mayera, tak jsem řekl,
že jsem tak konal na jeho příkaz. Ten to potvrdil a to mne zachránilo. Asi za týden jsem byl vyšetřován na gestapu a
propuštěn. Až později jsem se od českých lékařů (prostřednictvím německých) dozvěděl,
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že mým ošetřením byl americkému letci zachráněn život – hrozila otrava krve. (Jednalo se o serž. J.G.Brinkmana –
pozn. Redakce) „Vzpomínám, že mi za ošetření americký letec dával na památku z prstu sejmutý prsten, který jsem s
díky nepřijal.“
Byl mezi těmi, co přivedli americké letce k doktorovi
- příběh zaznamenaný v roce 1994 ve výpovědi paní Marie Konrádyové, žijící v Milevsku, dcery již zesnulého pana
Václava Majera (z čp.75)
„Mezi těmi, kdo přivedli zraněné americké letce k doktoru Janderovi od Lizmasů kříže (seržanty Brinkmana a
Vanderhoofa od vodárenského domku u Lhenic ve směru na Vadkov - pozn. redakce) byl i můj otec, Václav Majer.
Jednoho z nich prý nesl i kus cesty na zádech. Měl těžce poraněnou nohu a značně krvácel (Brinkman). Nalezli ho tam
údajně v aleji ve sněhu v tratolišti krve. Měl velké bolesti. Otci byl za to vděčen a nabízel mu velké černé náramkové
hodinky. Tatínek je z obav nepřijal. Druhý letec byl poraněn lehce. S letci se i s ostatními u doktora rozloučil a odešel na
místo dopadu letadla. Byl velitelem hasičů. Ještě týž den byl předvolán na obec k výslechu gestapem. Byl obviňován, že
měl nález letců hlásit. On se vymlouval, že jako velitel hasičů měl za povinnost vyhledávat a hlásit v místě se vyskytující
nepřátele Říše a že by tak učinil. Jeho výpověď byla však nepřesvědčivá. Bylo mu sděleno, že vyšetřování tím není
ukončeno. Následovalo hrůzné čekání, co bude dál. Údajně měl otci pomoci, i na základě slzavých přímluv mojí
maminky Růženy Majerové, lhenický „Němec“, pekař Vilém Mayer (byl to náš soused). Vzpomínám, jak v té době jsme
měli strach z každého auta před naším domem, v domnění, není-li to gestapo.

Foto č.1 (vlevo) lhenický doktor MUDr. V. Jandera (vpravo) po osvobození Lhenic v květnu 1945 se svými dětmi a
s jedním z amerických vojáků foto č.2 pan Václav Majer byl ve válečných letech velitelem hasičů – byl mezi těmi, co
přivedli amer. letce k MUDr. Janderovi – dobové foto
JB, JM

Let

od konce 2. svět. války
Z dalších válečných příběhů z našeho Lhenicka
Vyhasl život vzorného Sokola
Sokolská kronika, zavedená u příležitosti otevření lhenické sokolovny 18.8. 1935, uvádí: „U příležitosti květnových oslav
osvobození LP 1948 odhalena v sokolovně pamětní deska hrdinovi odboje za okupace „bratru Romanu Čarkovi, rodáku
z Třebanic, vzornému Sokolu, který zemřel v Terezíně 14.5. 1945 jako oběť nacismu. Tehdy vsazená pamětní deska se
nalézá ve vestibulu lhenické sokolovny.
Kdo byl Roman Čarek?
(podle dobových podkladů poskytnutými Filipovými z třebanického mlýna v roce 2005)
Třebanický rodák (nar. 5.2.1893) –Třebanice č.p. 17), povoláním rotmistr českého dělostřeleckého pluku, jeho manželka
Marie pocházela z třebanického mlýna, spolu měli dvě děti (dvojčata), které zemřely, a další již neměli. Působil co voják
z povolání na Slovensku v Nitře, odkud spolu s ostatními státními zaměstnanci byl v roce 1939 nucen navrátit se do
Čech a to do Prahy, na Žižkov (Slovensko se odtrhlo, vznikl „Slovenský štát“). Zde se zapojil do protiněmecké ilegální
sokolské činnosti. Ilegální skupina byla však odhalena. Pro tvorbu a šíření letáků, byl spolu s ostatními zatčen,
nejprve vyslýchán a vězněn na Pankráci, poté byl přemístěn do koncentračního tábora v Terezíně,
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kde po útrapách zemřel v karanténě na tyfus, vlastně již v mírových dnech, týden po válce...Čest jeho památce!
Manželka Marie Čarková (nar. 15.3.1900) se na stáří navrátila na rodný třebanický mlýn, kde v roce 1983 zemřela.
Příbuzní na mlýně vzpomínají na její vyprávění o těžké a bolestné době vězení jejího manžela, na motáky ze žaláře,
které se k ní různými cestami dostávaly, na zakrvácené ošacení, které přišlo domů po vyšetřování na Pankráci...
foto č.1 – Roman Čarek – dobové foto z roku 1942; foto č. 2 – pamětní deska R. Čarka stále umístěna ve vestibulu
lhenické sokolovny (foto z roku 2015). Na ní vepsáno:
Hrdina za okupace – Roman Čarek - vzorný sokol a rodák z Třebanic – zemřel 14. května 1945 v Terezíně
jako oběť nacismu

Ještě jedno poděkování
(z reakční pošty)
Při vzpomínání 70. výročí ukončení II. Války ožívají příhody, které jsme nemohli prožít osobně, ale známe je z vyprávění
rodičů, tak jako já od svého otce pana Jana Trnky (mechanika).
„Veřejné“ vysílání rozhlasového Londýna bylo už vzpomenuto i úloha německého vedoucího Viléma Mayera, který sám
nikoho neohlásil a když udával jiný, pomohl.
Vysílání Londýna prošlo, ale udání na tátu přece přišlo z jiného důvodu. Udala ho Němka, které neopravil dětský
kočárek, že nedělá pro Němce..
Jednoho dne se v jeho krámu objevili muži v kožených kabátech – gestapo. Díky tomu, že pánové z gestapa
kontaktovali pana Viléma Mayera a ten je přesvědčil, že udání není pravdivé, událost dopadla dobře.
Jen si ještě vzpomínám, jak táta po letech těžko skrýval pocity, které prožíval, když se u něj objevilo Gestapo. A na
konec na úlevnou větu: „Pekař mě zachránil“ (tak lidé nazývali pana Mayera) R. Kordíková

Z našich spolků a organizací
Z akcí našich žen

Fotografie z Jarního dámského klubu, kde ženy pletly ošatky z pedigu pod vedením Ivety Pavličové v kreslírně základní
školy.
Klub připravily Český svaz žen spolu s Městysem Lhenice.
MS

Chovatelé bilancovali rok 2014
na výroční schůzi ZO ČSCH, konané dne 6.3. 2015, za účasti lhenického místostarosty Ing. M.Hölcla, výboru a členstva.
Ve zprávě o činnosti za rok 2014, přednesenou předsedou Janem Pavlíkem, mimo jiné zaznělo. (z obsáhlé zprávy
vyjmuto podstatné v bodech)
- o stavu členské základny k 1.1. 2014 – čítala 32 členů
- o schůzovní činnosti výboru a jeho rozšíření o dva členy
- o prodloužení smlouvy s obcí o využívání výstavního areálu ve Školní ulici do roku 2025
- o podílu na pomoci při zabezpečení Dětského dne v místě
- o vystavovatelské činnosti zvířat z vlastních chovů
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- o dvou zdařilých výstavách ve vlastním areálu
- o tradiční propagační o pouti 27.7. 2014 (za účasti 485 návštěvníků-finanční zisk do spol. pokladny cca 24000 Kč) a
o té na sv. Jiljí 6.9. 2014 s oceněním králíků a holubů (za účasti 223 návštěvníků-finanční zisk 8 800 Kč)
- o dalších obeslaných výstavách během roku: 25.1. ve Frahelži (s čestnou cenou pro J.Pavlíka)
27.9. ve Strakonicích (s čestnými cenami pro J.Krotkého a J.Pavlíka
3.10. v Soběslavi (s čestnou cenou pro J.Krotkého)
10.10. okresní ve Vimperku (se šesti získanými čestnými cenami)
6.12. v Č. Budějovicích (se ziskem tří čestných cen)
- o registraci zvířat v chovech natetováním a kroužkováním
- o vyhlášení nejlepších chovatelů ZO ČSCH za rok 2014 na základě obeslaných výstav a chovatelských úspěchů:
- u holubů – Fr. Novák
- u králíků – J. Krotký
- u drůbeže – MVDr. J. Štrobl
- u exotů – nevyhlášeno
- o nesplněných úkolech v roce 2014 – opravy výstavních klecí a jejich nátěry – převedeno na rok 2015
Závěrem zprávy zaznělo poděkování patřící všem aktivním členům za odvedenou práci v roce 2014 pro lhenickou
ZO ČCHS.

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávy z RC
V měsíci březnu jsme uspořádali tradiční jarní bazárek , který se i tentokrát těšil veliké oblibě .
Celý velikonoční týden se děti v centru setkávaly s tématy spojenými s těmito svátky. Zdobení voňavých čerstvě
napečených perníčků, veselé tvoření a vyrábění velikonočních ozdob a v rámci pravidelného programu v tzv " kolečku"
jsme zpěvem , tancem i recitací oslavili společně příchod jara.
Aktuální programy i jiné aktivity naleznete na vyvěšených plakátcích v prostorách RC i dalších místech ve Lhenicích k
tomu určených nebo sledujte webové stránky :www.osnaves.cz .
Pěkné jarní dny za Realizační tým RC Petra H.

Napsali o nás..
Radnice změnila svůj vnější vzhled, uvnitř na změnu čeká
Lheničtí pro letošek chystají alespoň projekt rekonstrukce úřadu, víc budou vědět za rok. Úřad městyse Lhenice
má od loňského roku novou fasádu, další úpravy čekají uvnitř.
Autor: Deník/Miroslav Fuchs
Budova úřadu městyse prodělala v loňském roce dlouho plánovanou rekonstrukci vnějšího pláště, nicméně do
rekonstrukce kompletní podoby, do které by vedení městyse rádo radnici dovedlo, přece jen ještě něco chybí.
Přinejmenším dokončit propojení nově vytvořeného vestibulu s budovou úřadu. V letošním rozpočtu mají Lheničtí částku
350 tisíc korun na vytvoření projektové dokumentace. „Máme hotové zateplení fasády, udělaný nový vstup, kterým se
bude vstupovat do úřadu s tím, že současný vstup by sloužil pouze pro
Českou poštu.
Přesto ještě chybí dokončit vnitřní úpravy," uvedla starostka městyse Lhenice
Marie Kabátová. Pohnout se záměrem uvnitř radnice by měla pomoci
prováděcí projektová dokumentace. Tu chce mít vedení městyse hotovou
v letošním roce tak, aby se případně mohli Lheničtí pustit do výběrového
řízení na zhotovitele. Aktuálně se vybírá dodavatel rekonstrukce celého
prostoru náměstí. S ohledem na to, že před koncem roku by mohli Lheničtí
znát lépe finanční možnosti pro další rok, budou se moci rozhodnout, zda se
alespoň zčásti pustí také do vnitřních úprav radnice. „Je potřeba to celé velmi
pečlivě připravit, protože ve chvíli, kdy se do vnitřní rekonstrukce úřadu
pustíme, bude to poměrně náročné vše spojit. Úřad nemůže přestat na několik
týdnů fungovat, a to ani ve chvíli, kdy se bude předělávat rozvod elektřiny a
podobně. V místnostech chceme nechat udělat nové podlahy, současně snížit
stropy, aby se uspořilo i na vytápění. A samozřejmě chceme konečně do budovy umístit výtah, aby byl úřad
bezbariérový," shrnula Marie Kabátová. Nový vestibul, který zatím není možné pro vstup do úřadu využívat, vznikl místo
původního bytu domovníka. V levém rohu zůstal z původní stavby přízemí radnice zachován pouze základní kámen. Do
budovy úřadu by se po dokončení vnitřní rekonstrukce mělo vstoupit vedle současného schodiště, kde by měl
v budoucnu být i výtah pro bezbariérový přístup do vyšších pater budovy úřadu. Úpravou získá Česká pošta samostatný
vstup, což bude výhodou i vzhledem k rozdílným úředním hodinám a otevírací době pobočky pošty. Po dobu
rekonstrukce se nabízí i dočasné přestěhování úřadu. „Je to jedna z možností i s ohledem na složitost a rozsah prací,
které plánujeme," potvrdila Marie Kabátová. Kam by se případně úřad na dočasnou dobu uchýlil, zatím rozhodnuto není.
I to by ale podle slov starostky měl řešit celkový projekt rekonstrukce úřadu. S výběrovým řízením na dodavatele
předběžně počítá v příštím roce. Pokud by se podařilo skloubit finanční možnosti a termín realizace, uzavřela by se tak
roky trvající vize kompletní rekonstrukce úřadu městyse. „Už když jsem na úřad nastupovala do funkce starostky,
kolegové v zastupitelstvu mi tehdy říkali, že již dvacet let usilují o to, aby se radnice opravila. Vždy bylo ale něco
přednějšího," dodala Marie Kabátová. Na druhou stranu připouští, že jako v řadě jiných věcí platí i v tomto případě, že
vše zlé, je pro něco dobré. „Kdo ví, jak by radnice vypadala, pokud by se rekonstrukce udělala před lety. Teď je šance
dát jí odpovídající prostor ruku v ruce s rekonstrukcí celého náměstí."
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Na všechny hřbitovní cesty nemusí půl milionu korun stačit
Lhenice – Až půl milionu korun plánuje vedení městyse vložit do oprav, úprav a místy i vybudování chodníků na
tamním hřbitově.
Autor a foto: Deník/Miroslav Fuchs
Lesní hřbitov ve Lhenicích.
„Místy vlastně na hřbitově ani chodníky nejsou, spíše se dá hovořit jen
o jakýchsi vyšlapaných pěšinkách," konstatuje starostka Lhenic Marie
Kabátová. Obec se sice snaží pěšiny upravovat alespoň sečením
zatravněných částí, nicméně alespoň hlavní chodníky chce nechat opravit.
Jen čtyři hlavní cesty na hřbitově by tedy stály podle předběžného propočtu
zhruba pět set tisíc korun. Původní záměr byl pořídit na chodníky zámkovou
dlažbu. „Nejsem si ale jistá, jestli by to bylo vzhledem k místu, kde se náš
hřbitov nachází, to pravé řešení," zvažuje starostka. Pro lesní hřbitov by tedy
lépe odpovídal kamenný povrch chodníků. To by ale znamenalo připravit se
na možná i vyšší náklady, než se kterými počítá aktuálně rozpočet Lhenic
pro letošní rok. Projekt zatím Lheničtí nemají a vycházejí spíše z odhadu.
Nicméně náklady by se daly možná snížit užitím štípaného kamene místo
klasických kamenných kostek. Podobné řešení zvolili například v loňském roce pro rekonstrukci hlavního chodníku
hřbitova také ve Vimperku.

Příčka zmizí a vestibul bude větší
PT Deník 31.3.2015 – (mis)
Zvětšit prostory vestibulu kina, provést sondy a případně posílení základů a do budoucna i zateplit střešní prostory
hodlá vedení městyse Lhenice. Úpravy vstupu co do velikosti a variabilnějšího využití by podle slov starostky Marie
Kabátové chtěli Lheničtí stihnout ještě do obnoveného festivalu Lhenické klávesy. Ten se má konat na začátku května.
„Vestibul dělí přepážka, která původně měla oddělovat zřejmě prostor šatny. Ta se ale, co si vzpomínám, příliš
nevyužívala. Je to spíše předěl, který více překáží. Odstraněním bychom prostor vestibulu zvětšili a mohli ho využívat
pro další kulturní akce, jako je menší promítání, výstavy, nebo jako místo pro rozbory a setkání při festivalu Lhenické
klávesy,“ nastínila starostka. S úpravami počítá rozpočet Lhenic pro letošní rok částkou půl milionu korun.

Otiskli jsme pro vás
V minulém březnovém vydání ML (na str.9) jsme uveřejnili pro nás zatím neznámou pohlednici Lhenic, která se objevila
v aukci na adrese Folikartie www.pofila.cz, kterou se nám podařilo získat (Ivankou Ragačovou). A tak je námi otištěna
znovu i s textem na jejím rubu. Poslána byla s pozdravem ze Lhenic a přáním k jmeninám ze lhenické pošty do Prahy
24.července roku 1926. Na lícní její straně „Antonka“ na náměstí, Krumlovská a Svatojánská ulice (viz fota)

Též nás v aukci zaujaly ještě i další staré pohlednice Lhenic. Ty hodláme postupně otisknout v dalších vydáních ML
(podle místa na jejich stránkách).

Nejhezčí dětský úsměv
V příloze „Deníku“ z 10.3.2015, ve stejnojmenné rubrice jako je náš titulek, jsme mezi vybranými
fotografiemi, které zasílají čtenáři, objevili foto malého „Lheničáka“ Rudíka a to i s doprovodným textem
(otištěn níže).
„Dětský úsměv odzbrojuje, navozuje dobrou náladu a zahřeje. Měl by se ordinovat na všechny neduhy
světa. Ale nikde na předpis ho nedostanete.“
Poznáte, čí je to Rudík?
Text pod fotem v příloze Deníku: svého synka Rudíka nám představila Lucie ze Lhenic
JM, JB
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Ze společenského dění u nás
Dne 5.4. by se dožila 100 let naše
milovaná maminka a babička
paní Marie Jarošová
ze Lhenic.
Všem přátelům a známým děkujeme
za tichou vzpomínku.
Syn Jiří s rodinou
Vždycky zůstaneš hluboko v našich srdcích.

Přehlídka ve hře na elektronické nástroje se opět navrací do Lhenic
Je tomu tak po 11 letech po úspěšných 9 ročnících „Lhenických kláves“ (ročníky 1996 až 2004).
Sice pod jiným názvem, tentokráte jako „Kláves fest 2015“, ale s obdobným posláním, programem i celorepublikovým
významem.

S časovým harmonogramem přehlídky od pátku 1.5. do neděle 3.5.
a jejím programem pro veřejnost ve lhenickém kině možno seznámit
se na plakátech a vydaných letácích.

O průběhu „Kláves festu 2015“ u nás, ve Lhenicích, o předání cen
nejúspěšnějším vás budeme informovat v příštím květnovém
vydání ML.

Malé ohlédnutí za „Lhenickými klávesami“ (roč. 1996 - 2004)
1.ročník – 23.března 1996
24 účastníků – porota prof.E.Spáčil – Praha, J.Jarošová, J.Klor, L.Uhlík – všichni z ČB. Konferovala
Petra Burdová. Vítězové: absolutní vítěz – Zdeněk Hájek z Písku, spolu s Ondřejem Vaňáčem
z Blatné získal také prvenství ve starší kategorii. Šampióny mladší kategorie – místní Mirka Jandová
a Honza Stiborek.
2.ročník - - 3.- 4.května 1997
Krom účastníků z Jč kraje i účastníci ze Znojma. Předseda por. prof.E.Spáčil. V I.kategorii vybojovala
2.místo domácí Eliška Kabátová, ve II.kategorii 3.místo Zuzana Brenkusová. Ve III kategorii obhájil
prvenství Honza Stiborek a 3.místo také místní Veronika Kabátová.
3.ročník – 3.- 5.dubna 1998
33 účastníků – porota: prof.ing.P. Volný – prof.konzervatoře a AMU Praha,, prof.E. Spáčil - Praha, L.
Faktor – ředitel rádia ČB, V.Uhlík – ČB, J.Klor – ČB. Konferenciérka – I.Kahovcová z Netolic.
Umístění našich místních malých muzikantů – I.kat. 1.místo Linda Grillová, 3.místo Eliška Kabátová. II.kat. – 1.místo
Veronika Kabátová, 2.místo Honza Stiborek
4.ročník – 7.- 9.května 1999
35 účastníků – přibyli semináře prof.E.Spáčila a Bohuslava Boba Ziky, členů poroty, též předváděcí akce Yamaha
koncertního umělce a prof.na DAMU Daniela Foró a v porotě zasedl i večerní koncert zahrál absol.vítěz 1.ročníku
Zdeněk Hájek z Písku. Konferenciérka – Iveta Uhlíková z Netolic. Jedničkou tohoto ročníku se stal místní Tomáš
Stiborek, nejen nejmladší, ale i nejmenší účastník, který získal prvenství ve své nejnižší kategorii,ale také cenu
absolutního vítěze. Ve 2.kategorii umístění ve stříbrném pásmu místní Linda Grillová. V nejvyšší kategorii se umístil ve
zlatém pásmu opět Honza Stiborek, ve stříbrném pásmu Veronika Kabátová.
5.ročník - 5.- 7.května 2000
30 účastníků - všichni místní reprezentanti se umístili ve zlatém pásmu, tedy mezi prvními. Byli to : Tomáš Stiborek,
Linda Grillová, Jan Stiborek a Veronika Kabátová. Zvláštní cenu poroty za aranžmá skladby C.Orffa: Carmina Burana
v podání Veroniky Kabátové a Jana Stiborka získal učitel pan Jan Markovec ml.
6.ročník – 4.- 6.května 2001
50 účastníků - naši reprezentanti, Tomáš Stiborek, Linda Grillová, Jan Stiborek a Veronika Kabátová, se svorně umístili
ve stříbrném pásmu, což je v tak obrovské konkurenci opravdu velký úspěch. Absolutní vítězkou Lhenických kláves 2001
se stala Markéta Lošťáková z Olomouce a cenu diváků si odvezl Pavel Andoga z Bruntálu.
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7.ročník – 3.- 5.května 2002
51 účastníků - v porotě zasedli prof. Eduard Spáčil z Prahy (předseda), Daniel Forró z Brna, Zdeněk Hájek z Písku, Jiří
Klor z Č.Budějovic, Kateřina Nagyová z Prachatic a Vladislav Uhlík z Č.Budějovic. Umístění místních: I.kat. bronzové
pásmo získala Markéta Cabajová, II.kat. 1.místo ve zlatém pásmu získal Tomáš Stiborek. Zvláštní cena poroty byla
udělena Tomáši Stiborkovi ze Lhenic za vlastní kompozici a ovládání nástroje a Veronice Kabátové ze Lhenic za skvělé
moderování Lhenických kláves.
8.ročník - 2.- 4.května 2003
50 účastníků – tento ročník se nesl v duchu absolutního vítězství našeho lhenického reprezentanta Tomáše Stiborka,
úspěchu Ondřeje Žižky z Třemošné a jeho pana učitele Petra Brocha se skladbou „New York 11.září 2001“, krásných
keramických postaviček „Pipona“, výborné stravy a celkové pohody….. Moderovala Veronika Kabátová ze Lhenic.
9.ročník – 7.- 9.května 2004
Na 40 soutěžících opět z celé ČR - milým překvapením pro návštěvnice byly rudé růže, které obdržela každá přítomná
dáma po doprovodné akci – koncertu Kapelky ZUŠ Lhenice, z rukou náměstka hejtmana Jihočeského kraje, Mgr.Karla
Vachty, který se stal patronem této akce. II.kat. zlaté pásmo – Tomáš Stiborek a zvláštní cenu poroty získal pan učitel
Jan Markovec, Lhenice – za nekonvenční dramaturgii.
10. jubilejní ročník se už – bohužel – neuskutečnil…..obnovíme letos tradici ???
MJ, JB

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oslava 70. výročí osvobození Lhenic americkou armádou
Na lhenickém náměstí ve čtvrtek 7. května 2015 od 16.45 hod., s kladením věnce k
pamětním deskám v průčelí staré radnice a s již tradiční jízdou historických vozidel
U.S.ARMY a koncertem country skupiny „Vodáci“.
Součástí oslavy bude i výstavka dobových fotografií z osvobození Lhenic v roce
1945 ve vestibulu lhenického kina.

Zveme vás do kina...
17.4.– POHÁDKÁŘ romantik/drama ČR od 19.00 hod.
24.4. ZLOBA KRÁLOVNY ČERNÉ MAGIE – dětské ČR od 16.00 hod.
Kinoklub Lhenice program 1 (promítáme v sobotu)
– pět filmů, o kterých si myslíme, že zachycují důležité milníky na cestě od Blues k mladším hudebním
žánrům, tak jak je můžeme znát dnes, jako jsou R´n B´, Soul, Jazz, Gospel, ale i Country, R´ n R´ a Punk.
Příběhy silné hudby, pramenící u řeky Misissippi, viděny růžovými brýlemi Hollywoodu.
25.4.WALK THE LINE od 19.00 hod. 9.5 CBGB. Kolébka punku od 19.00 hod.
IR
Aktuální program na www.kinoklublhenice.cz, vývěsních plochách a v obecním rozhlase

Na březnovém promítání filmu Ray, který zachycuje část života Raye Charlese, zazněy i živé
ukázky jeho písniček v podání nadregionální chlapecké skupiny The Podzemnix :-)
Chlapci sdílí naše nadšení, v tomto případě pro filmy s hudební tématikou, a další malou ukázku
si připravují na promítání filmu Walk the Line, které bude 25. dubna.
Ing. Petr Šandera

Stíny Lhenicka
Tragická nehoda u Lhenic.
Prachatice – oficiální zpráva (kráceno)
Policisté, záchranáři i hasiči zasahovali 5.4. 2015 po 18.00 hodině u tragické nehody mladé pětičlenné posádky vozidla
značky Golf na silnici číslo 122 mezi Lhenicemi a Hrbovem. Vyšetřováním bylo zjištěno, že její příčinou byla zřejmě po
smyku nezvládnutá rychlá jízda a náraz do stromu.
Spolujezdci ve věku 22 let na místě vedle řidiče již, žel, nebylo pomoci, pro těžce zraněného osmnáctiletého řidiče
přiletěl vrtulník záchranné služby s posádkou. Ostatní patnáctiletí spolucestující ve vozidle sedící vzadu, kteří utrpěli
jedno těžké a dvě lehká zranění, byli po ošetření převezeni sanitkami do nemocnice.
Zmařený mladý život na Lhenicku je jednou z 11 obětí dopravních nehod v ČR o letošních velikonocích.
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SPORT NA LHENICKU
Z AKTIVIT LHENICKÉHO SOKOLA

Sokolové za zelenými stoly
V soutěžích ve stolním tenise na Prachaticku – v RP-I, RP-II a RP-III(regionálních přeborech
výkonnostně rozdělených) již zbývá jen několik dohrávek zápasů a soutěžní ročník 2014/15
bude minulostí.
MISTROVSKÉ ZÁPASY LHENICKÉHO SOKOLA V BŘEZNU:
V RP-I (regionální přebor):
Únorové dohrávky:
14.kolo – 21.2. - Ederstav PT – Sokol Lhenice A - 9:9 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: R.Györi 2:2, M.Špán 2:2, Vl.Filip 2:2,
J.Houška 2:2
15.kolo – 28.2. – Sokol Lhenice A – SK Arbore Volary A – dosud nesehráno
Zápasy v březnu podle rozpisu:
16.kolo – 14.3. – Šumavan Vimperk – Sokol Lhenice A 10:8 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: M.Špán 4:0, Vl.Filip 2:2,
J.Houška 1:3, R.Györi 1:3
17.kolo – 28.3. – Libín PT – D – Sokol Lhenice A 14:4 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: J.Houška 2:2, R.Györi 0:4, Vl.Filip 1:3,
M.Špán 1:3
18.kolo – 4.4. – KST Volary – Sokol Lhenice A 3:15 – předehrávka – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: J.Houška 3:1, M.Špán
3:1, Vl.Filip 3:1, R.Györi 4:0
POSTAVENÍ SOKOLA LHENICE A - V TABULCE RP-I (10 účastníků) k 31.3.
4.místo – 17 zápasů – 9 výher, 2 remízy, 6 proher – 167:139 – 37 bodů.
Nejlepší umístění hráče Sokola Lhenice A ve dvouhrách v RP-I mezi 41 hráči, co odehráli více než 36 zápasů k 31.3.
Miloslav Špán – 11.místo - úspěšnost 71,43%.
Nejlepší umístění dvojice Sokola Lhenice A ve čtyřhrách v RP-I mezi 17 dvojicemi, co odehrály více než 9 zápasů
k 31.3.
Miloslav Špán – Martin Pixa – 5.místo - 70%.
V RP-II
Únorové dohrávky
13.kolo – 14.2. – TJ Netolice B – Sokol Lhenice B 10:8 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: V.Špán 3:1, M.Pixa 0:4, P.Petrovka
3:1, D.Bečvář 1:3
14.kolo – 21.2. – Sokol Lhenice B – Slavia PT-B 11:7 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: D.Bečvář 2:2, V.Špán 3:1, P.Petrovka
2:2, M.Pixa 3:1
Zápasy v březnu podle rozpisu
15.kolo – 7.3. – SK Rohanov – Sokol Lhenice B 9:9 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: V.Špán 1:3, M.Pixa 4:0, D.Bečvář 2:2,
I.Kanaloš 1:3
16.kolo – 21.3. – Sokol Lhenice B – SK Křišťál Lenora A 10:8 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: M.Pixa 2:2, V.Špán 4:0,
P.Petrovka 2:2, D.Bečvář 1:3
17.kolo – 28.3. – Sokol Lhenice B – Šumavan Vimperk C - odloženo
POSTAVENÍ SOKOLA LHENICE B - V TABULCE RP-II (9 ÚČASTNÍKŮ) K 31.3.
9.místo - 14 zápasů – 2 výhry, 2 remízy, 10 proher – 90:162 – 20 bodů
V RP-III
15.kolo- 7.3. –Sokol Lhenice C – Libín PT – F 2:16 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: V.Hůrský ml. 2:2, M.Halabrín 0:4,
F.Traxler 0:4, A.Sivera 0:4
16.kolo – 22.3. –Sokol Lhenice C – Křišťál Lenora C 18:0 čtyřhry 2:0 – body za Lh.: T.Traxler 4:0, J.Pavlič 4:0, R.Sivera
4:0, A.Sivera 4:0
17.kolo – 28.3. – Sokol Lhenice C – Libín PT – E 3:15 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: F.Traxler 0:4, J.Pavlič 1:3, R.Sivera
1:3, A.Sivera 1:3
POSTAVENÍ SOKOLA LHENICE C - V TABULCE RP-III (9 účastníků) k 31.3.
8.místo – 15 zápasů – 2 výhry, 0 remíz, 13 proher – 19 bodů
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
První jarní body zůstaly u Blanice
A tým ve vrcholící přípravě na mistr.jaro (společně s béčkem) vedle tréninků absolvoval další přípravné zápasy a to se
dvěma prohrami s nelichotivým počtem obdržených branek (14.3. s Jankovem B 2:5 a 19.3. s německým SV Greinet
1:8) a jedním vítězstvím v generálce na mistr.jaro (21.3. se Záblatím 5:4). Do mistr.jara pak vstoupil s nezměněným
hráčským kádrem z podzimu (jeho složení v lednovém vydání ML), ale navíc již i po dlouhodobých zraněních s R.Surou
a J.Pokorným (ten si žel, v prvním jarním mistráku zranění obnovil). a také na hostování i s gólmanem D.Svěchotou,
J.Vostřezem a P.Prokopem. Lhenický SK k premiérovému jarnímu zápasu 15.kola I.B tř. sk.B nastoupil 28.3. ve
Strunkovicích proti tamnímu Blaníku, kterému podlehl nejtěsněji 1:0, za bezesporu podstatně zlepšené defenzivy oproti
utkáním v přípravě, aby mu byl přinejmenším vyrovnaným soupeřem. Prohrou se však ve velice srovnané horní polovině
tabulky propadl z 5.místa na sedmé, když strunkovický Blaník se touto výhrou naopak vyhoupl do samého čela I.B sk.B.
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V jejím již 16.kole měl se náš A tým 4.4. střetnout doma s Kestřany, ale pro nezpůsobilou hrací plochu se tomu tak
nestalo, zápas byl přeložen na náhradní termín, právě tak, jako ze stejného důvodu i ten jarní – premiérový naší
přípravky st. 5.4. doma s Vl.Březím.
Rezerva SK Ktiš/Lh.B si měla jarní start do OP sk.A (13.kola) odbýt na hřišti ve Ktiši 5.4. s Dubem, ale i to bylo seznáno
za nezpůsobilé. Přesto se uskutečnilo a to na prachatické UMT ZŠ Národní, neboť bylo nařízeno OFS z důvodu
termínového pro brzké dělení OP na dvě skupiny. Naše béčko v tomto mači s Dubem vysoko zvítězilo 7:0.
(Již před tímto zápasem měla rezerva účast v elitní skupině OP o postup zajištěnou).

Zápasy ve vrcholící přípravě na mistrovské jaro
So 14.3. –SK Jankov B (OP) – SK Lhenice (I.B) 5:2 (3:1) - br.za Lh.: T.Tůma (z 11), M.Mahák
Čt 19.3. – SV Greinet (Německo) – SK Lhenice 8:1 (5:1) – na UMT v PT – br.za Lh.: R.Pořádek
So 21.3. – Sokol Záblatí (OP) – SK Lhenice (I.B) 4:5 (0:1) – generálka na mistrovské jaro – br.za Lh.: J.Schön 2, R.Iliev,
J.Beran, J.Pokorný

Zápasy mistrovského jara
I.B tř. ve sk.B
So 28.3. – 15.kolo - Blaník Strunkovice – SK Lhenice 1:0 (0:0) – jarní mistrovská premiéra
So 4.4. – 16.kolo - SK Lhenice – TJ-ZD Kestřany – nesehráno pro nezpůsobilou hrací plochu
Postavení lhenického SK v tabulce I.B tř. sk. B (14 účastníků) k 6.4. - 7. místo – 15 zápasů ( o jeden méně)
– 7 výher, 3 remízy, 5 proher – skóre 25:23 – 24 bodů
OP Prachaticka – sk.A – muži
Ne 4.4. – 13.kolo – SK Ktiš/Lh.B – Dub 7:0 (1:0) – jarní mistr.premiéra na UMT v PT – br.za Ktiš: P.Lukšovský 3, R.Iliev 2, Vl.Burda 1, J.Beran 1 (z 11)
Postavení SK Ktiš Lh B v tabulce OP sk. A (8 účastníků) k 6.4. - 3. místo – 13 zápasů – 7 výher, 2 remízy- skóre 38:21
- 23 bodů
OP Prachaticka – přípravky st.
Ne 5.4. – 14.kolo – SK Lhenice – Vl.Březí – jarní mistr.premiéra – nesehráno pro nezpůsobilou hrací plochu
Po 6.4. – 15.kolo – Vimperk B – SK Lhenice 22:2 (10:1) - br.za Lh.: A Stehlík 1, P.Bláha

Fotbalový program v dubnu a na samém počátku května
I.B tř.sk.B
Ne 12.4. – 17.kolo v 16.30 – Čkyně – SK Lhenice
OP Prachaticka – sk.A – muži
So 18.4. – 18.kolo v 17.00 – SK Lhenice – Stachy
So 11.4. – 14.kolo v 16.30 – Husinec – SK Ktiš/Lh.B
So 25.4. – 19.kolo v 17.00 – Bělčice – SK Lhenice - dále bude OP znovu nalosováno do dvou skupin
So 2.5. – 20.kolo v 17.00 – SK Lhenice – Lažiště B
OP Prachaticka – přípravky st.
Ne 12.4. – 15.kolo v 10.00 – Čkyně – SK Lhenice
So 18.4. – 16.kolo v 10.00 – SK Lhenice – Stachy/Zdíkov
So 25.4. – 17.kolo v 10.00 – Netolice – SK Lhenice
So 2.5. – 18.kolo v 10.00 – SK Lhenice – Vacov

OP Prachaticka – přípr.ml.
St 22.4. – 9.kolo v 17.00 – SK Lhenice – Tatran PT-C
- vlož.zápas – jarní mistr.premiéra
St 29.4. – 10.kolo v 17.00 – turnaj ve Vacově
St 6.5. – 11.kolo v 17.00 – turnaj ve Vimperku

Z klubové společenské kroniky
Nejenom sportovci, ale i jejich kamarádi, přátelé a další účastníci se dobře bavili na SPORTOVNÍM PLESE v sobotu 7.3.
v sokolovně (viz fota). Výbor SK Lhenice spolu s výborem Sokola Lhenice touto cestou děkují všem štědrým dárcům
cen, které věnovali do hodnotné tomboly na Sportovní ples.
JB, JM

Obrázky ze sportovního plesu 7.3. v sokolovně
foto č.1 – pohled do roztančeného sálu

foto č.2 – vydávání tomboly chlapci - fotbalisty
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INZERCE




Oblečení pro celou rodinu za super ceny –originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od
Staňka a drogerie za super ceny.Nákupní středisko, I .patro, Náměstí č. 2, Lhenice.
PRODÁM BYT 3+1 v OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!)Tel:739 034 258
„Prodám byt 3+1 v OV ve Lhenicích, , dům po rekonstrukci-zateplení, plast.okna. Původní
byt.jádro-možná rekonstrukce dle vlastních představ výhod. Byt je orientován na JV. Cena
450.000,--Kč. Tel: 604 611 237“



Prodám stavební parcelu v katastru Lhenice - o výměře 8199m². Bližší info pí. Hronová tel: 602
858 934



PRODÁM ZAHRADU – možnost stavební parcely ulice Netolická Tel: 606 235 281; 607 169 968



Prodám nové povlečení na dvě postele v původním obalu – několik vzorů. Za poloviční cenu. Dále
Prodám jídelní servis, včetně polévkové mísy a misek. Celkem 40 ks. Dále prodám prošívané
deky a polštáře plněné husím - ručně draným peřím. Mob: 737 059 820



Prodám družstevní byt 2KK s balkónem ve Lhenicích, sídliště SNP. Byt je po rekonstrukci,
částečně vybaven. Tel: 736 759 786




Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714

Aktuální nabídka:
Poslední volné byty - II. etapa v býv. MŠ (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.
Aktuální nabídka na: www.haloreality.cz
Šití Romana Bukovská – zakázkové šití oděvů a prádla, šití a prodej bytových doplňků (prodej dětských
tepláčků, softshellových kalhot, zimních čepic...) Na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519

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
JUDr. Ivana Schönová, Advokát, ev.č.ČAK 14796 Tel: 723042218
schonova@advokati-krumlov.cz Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov/ Svatojánská 92, Lhenice
PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
Chůva pro vaše děti Alena Tampierová
Hlídání miminek, batolat, předškoláků.
Pohybové hry v přírodě i v interiéru. Rukodělné činnosti.
Se mnou se vaše děti nenudí a jsou v bezpečí. Tel: 608 532 262
Zkoušky z profesní kvalifikace:Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)
Živnostenské oprávnění: Péče o dítě do tří let věku v denním režimu a další živnostenská oprávnění
související s péčí o dítě.
„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

16

