MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIV. číslo 3. cena 9,- Kč

BŘEZEN 2016

„Jémine, domine, Masopust nám pomine….“(z dětského říkadla)
Z masopustního veselí v naší mateřince 9.února 2016

ZPRÁVY Z RADNICE
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 25.2.2016
Výpis ze zápisu č. 16
---------------------------- ------------------------------------------------------------(Přítomno všech 11 zastupitelů)
Rozpočet městyse na rok 2016 schválen
Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 167/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočet na rok 2016
v paragrafovém znění jako schodkový. Příjmy činí 33.646.700,--Kč, výdaje činí 37.605.200,--Kč. Schodek
ve výši 3.958.500,--Kč bude hrazen z hospodářského výsledku minulých let. Rozpočet bude přílohou
zápisu.
11 PRO
Usnesení č. 168/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) poskytnutí krátkodobé výpůjčky domovu sv. Linharta, o.p.s., Chelčice ve výši 100.000,--Kč na dobu
určitou do 31.07.2016
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o výpůjčce
11 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 169/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodloužit zveřejnění
záměru na pronájem pozemku parc.č. 1378/40 o výměře 2 137 m2, k.ú. Lhenice na dobu do 30.03.2016.
11 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 170/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej 1 garáže č. 13
na pozemku parc.č. st. 680, k.ú. Lhenice panu M. Stumpfollovi, Lhenice za cenu 110.000,--Kč + náklady s
tím spojené.
11 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 171/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje směnnou smlouvu
a) na směnu pozemku parc.č. st. 728 o výměře 23 m2 včetně stavby na tomto pozemku, k.ú. Lhenice ve
vlastnictví městyse Lhenice za parc.č. st. 128/3 o výměře 20 m2 včetně stavby na tomto pozemku, k.ú.
Lhenice ve vlastnictví manž. J. a A. Novotných, Lhenice. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání
b) na směnu pozemku parc.č. st. 727 o výměře 23 m2 včetně stavby na tomto pozemku, k.ú. Lhenice ve
vlastnictví městyse Lhenice za parc.č. st. 128/2 o výměře 20 m2 včetně stavby na tomto pozemku, k.ú.
Lhenice ve vlastnictví manž. V. a A. Čechových, Lhenice. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání
11 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 172/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej části pozemku – 1/8
parc.č. 885/100, k.ú. Lhenice, panu P. Koudelkovi, České Budějovice za cenu 200,--Kč/m2 + náklad s tím
spojený.
11 PRO
Ad 4e) Usnesení č. 173/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru
na prodej části pozemku parc.č. 1050/1, k.ú. Dolní Chrášťany do vyřešení komplexní pozemkové úpravy v
Dolních Chrášťanech.
11 PRO
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Ad 5a) Usnesení č. 174/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice - Městys: kNN přip garáže 1077/8“ (kabel. vedení NN,
kabel. skříň, uzemnění) na pozemku parc. č. 1077/8 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje
Geometrický plán č.: 985-83/2016 zhotovený firmou GEFOS Inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné
břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1700,--Kč bez DPH.
11 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 175/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Vadkov-již. část obce:rekon. na k.v.“.
Jedná se o síť technického vybavení (umístění nové kabelové skříně (bod N17), uložení kabelu NN,
provedení překopů a podvrtů, umístění 5 ks nových pilířů před oplocení (bod N01, N04, N06, N07 a N10),
uzemnění) na pozemcích parc. č. 743/13, ST 44, 669/38, 669/97, 669/76 v k.ú. Vadkov. Rozsah věcného
břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a
zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu
stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, který vypracuje oprávněný soudní znalec, zajistí a
náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 176/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene (služebnosti) pro nemovitost. Věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě spočívá v umístění
kanalizace váznoucího na pozemku parc.č. 136/38, k.ú. Lhenice ve prospěch pozemku parc.č. st. 274/1, na
kterém stojí budova s čp. 249, která je jeho součástí, k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje
Geometrický plán č. 980-270/2015 zhotovený firmou GEOPLAN Prachatice. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou úplatu ve výši 100,--Kč.
11 PRO
Jednání opustil Ing. Leber.
Ad 6) Usnesení č. 177/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje využít předkupního práva na
odkup 1/10 lesních pozemků uvedených na LV č. 170, k.ú. Horní Chrášťany od insolvenčního správce
Ing. P. Vlčka, České Budějovice za cenu 28.000,--Kč dle znaleckého posudku.
10 PRO
Do jednání se vrátil Ing. Leber.
Ad 7e) Usnesení č. 178/16/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje snížení ceny za umístění
atrakcí na lhenickou pouť paní S. Tříškové, České Budějovice a navrhuje ponechat stávající smluvní cenu
ve výši 20.000,--Kč.
10 PRO 1 PROTI (Gregorová) OM

Několik slov k rozpočtu městyse Lhenice na rok 2016.
Dne 25.2.2016 schválilo zastupitelstvo městyse rozpočet na rok 2016. Rozpočet byl schválen jako schodkový.
Plánované příjmy činí 33.646.700,- Kč, výdaje činí 37.605.200,- Kč. Schodek ve výši 3.958.500,- 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 2016 najdete na webových stránkách městyse a též v měsíčníku „Moje Lhenicko“. 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.
Rozpočet městyse na rok 2016, jako již schválený, v plném rozsahu uveřejněn na webových stránkách městyse
na adrese www.lhenice.cz

Návrh investičních akcí městyse na rok 2016
Nedopatřením při výtisku minulého únorového vydání ML se přihodilo, že návrh investičních akcí na rok
2016 nebyl otištěn v plném rozsahu, za což se omlouváme. Proto jej uveřejňujeme znovu.
Též uveřejněn na webových stránkách na adrese městyse www.lhenice.cz.
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INFORMACE OBČANŮM
Záměr na pronájem pozemnku
Městys Lhenice zveřejňuje ZÁMĚR č. 19/2015 na pronájem pozemku parc.č. 1378/40 o výměře 2.137 m2 v k.ú.
Lhenice. Občané mohou své nabídky podávat do středy 30.03.2016 do 17,00 hod. na adresu Městys Lhenice, Školní
124, 384 02. Podrobnější informace k záměru jsou uvedeny na úředních deskách městyse Lhenice.

K vyhlášené první výzvě v rámci dotačního programu „Snižování emisí z lokálního vytápění
domácností“ tzv „kotlíkové dotace:
Tato výzva, jak jsme informovali v minulém únorovém vydání ML, měla původně trvat do 31.března, kdy pro
tyto dotace bylo vyčleněno 200 milonů s tím, že dalších 100 milionů korun pro ně bude připraveno na
podzim. Jak informoval Deník 29.2., zhruba po měsíci, kraj nemá co nabízet. Přišlo 2732 žádostí, které
dosáhly výše 303 milionů korun. Bude záležet na výsledcích jednání s Ministerstvem životního prostředí, zda
kraj bude v dotacích pokračovat ještě letos na podzim, nebo až příští rok. JB,JM
Znovu připomínáme, jak vylepovat známky na popelnice
Prosíme občany, aby známky na popelnice vylepovali dle níže uvedeného návodu z důvodu zamezení
odlepování, ztráty, krádeže a snadné identifikovatelnosti svozovou firmou. IR
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Sbírka na varhany pokračuje
Připomínka možnosti přispění na opravu varhan – číslo účtu veřejné sbírky je 3857235339/0800.
Na opravu je vyhlášena a Krajským úřadem v Č. Budějovicích schválena veřejná sbírka, jejíž bankovní účet
je vedený u České spořitelny.
V případě potřeby je možné obdržet „Potvrzení o daru“ jako podklad pro uplatnění odečtení hodnoty daru ze
základu daně - na požádání Vám tento doklad předá pan varhaník (kontaktní telefon: 605 129 674)
Ing. J. Jelínek

SDH Jáma zve děti k aktivnímu využití volného času
SDH Jáma nabízí dětem možnost využití volného času a zapojení do sportovního družstva
mladých hasičů ( soutěže v požárním útoku a účast v celorepublikové hře PLAMEN). Družstvo
během své šestileté činnosti nasbíralo celou řadu úspěchů v Prachatické a Šumavské hasičské
lize. Pravidelně se umísťuje na stupních vítězů. Nabízíme dětem kamarádský kolektiv, spoustu
společných zážitků a „trochu“ adrenalinu při soutěžích.
Bližší informace na tel. 607565106 – p. Schwingerová a 606731976 - p. Mrázová.

Od 20.2.2016 povinné reflexní prvky pro chodce
nařizuje novela zákona 361/200 sbírky, která říká:
„Chodci mají povinnost nosit reflexní prvky, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici
nebo kraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.“ Za sníženou viditelnost se považuje
nejen tma, ale také šero nebo mlha.
Co je považováno za reflexní prvek doplněk z retroreflexního materiálu výrazné barvy (žluté, světle zelené, oranžové) –
např. reflexní pásek, umístěný na noze nebo ruce, směrem do vozovky
dostatečný je i prvek, který je součástí oblečení, batohu či tašky.
Za nedodržení povinnosti být označen reflexním prvkem může chodec zaplatit na místě
pokutu do 2000 Kč, ve správním řízení 1500 až 2500 Kč. Policejní hlídky v počátku
platnosti zákona budou chodcům zatím domlouvat.
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Únor v mateřince
Na masopustní úterý (9.2.) se ve školce sešlo mnoho princezen, pirátů,
zvířátek a dalších pohádkových osobností. Zazpívali jsme si, zatančili a zahráli masopustní hry.
(viz.fota na str.1)
V úterý 16. února vyjela skupinka dětí, rodičů a paní učitelek na návštěvu do spřátelené školky
v bavorském Mauthu.
Společně s lektorkou Mariánkou z Cassiopey z ČB jsme v MŠ (23.2.) při dílně „Letem světem“cestovali po
světě a poznávali jiná místa Zeměkoule, lidi a zvířata, která tam žijí. Učíme se, že když někdo vypadá
jinak, můžeme se o něm dozvědět více a nemusíme se ho bát.
U sousedů na lyžích
Skupinka deseti dětí s jejich rodiči a dvěma paní učitelkami vyrazila v úterý 16. 2. na návštěvu přátel
v Mauthu. Byli jsme vybaveni lyžemi, ale když ani ve Volarech nebylo po sněhu památky, rostly naše
obavy. Jakmile jsme ale přejeli hranici a začali stoupat od Strážného,
bylo kolem bílo. Ve školce se nám dostalo srdečného přivítání. Nejdříve jsme se zapojili do ranního
kroužku u nejstarších dětí, kde jsme se zúčastnili každodenního rituálu zakončeného modlitbou. Pak jsme
přijali pozvání ke kávě a čaji a bohatému pohoštění připraveném rodiči.
Každý z nás obdržel i originální dárek – chléb v lahvi s logem školky – směs k domácí výrobě.
Následovalo společné lyžování na obecní sjezdovce pod školkou, sníh byl ale zmrzlý a pády tvrdé. Přesto
někteří šikovní nadšenci sjeli svah několikrát za použití obecního vleku, který nám byl nabídnut zdarma.
Poté jsme se šli opět ohřát do školky, kterou jsme byli místními provedeni a prohlédli si všechny její třídy a
vybavení. Největší oblibě se těšilo vnitřní hřiště včetně tobogánu, kterému neodolali ani někteří tatínkové
a maminky. U kávy byl prostor k rozhovorům o způsobech práce s dětmi, organizaci dne a jiných
tématech.
Po společném fotografování dostaly děti ještě malou pozornost a dárek dostala i naše školka. My jsme
naopak podělili třídy mošty, paní ředitelku dárkovým balíčkem a pana starostu slivovicí.
Těšíme se na naše přátele v létě u nás a už si lámeme hlavu s programem. Lyžování je pasé, ale určitě má
náš kraj také co nabídnout a především naši touhou po vzájemném poznávání a sdílení společných
zážitků.

-Cesta k přátelům do Mauthu byla hrazena z grantu splečnosti TANDEM Plzeň, která podporuje
parnerskou spolupráci mezi ČR a Německem v projektech „Krůček po krůčku do sousední země“ a
„Odmalička“.
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Děti z MŠ s paní učitelkami a rodiči na „lyžovačce“ u přátel v německém Mauthu – návrat zimy (1.3.) uvítaly děti
v mateřince postavenými sněhuláky.

Zápis do MŠ Lhenice na šk.rok 2016/17
se koná v úterý 19.4.2016 od 10.00 do 16.00 v budově MŠ, Školní čp.284

Základní škola
ÚNOROVÉ KALENDÁRIUM
4.2. – „Sociometrie“ v 5.třídě – na téma vztahy ve třídě
5.2. – „Konverzace v Anglickém jazyce“ – školní kolo soutěže pro žáky 8. a 9.třídy (viz článek níže)
9.2. – „Konverzace v Anglickém jazyce“ – školní kolo pro žáky 6. a 7.třídy (viz článek níže)
9.2. – mimořádná třídní schůzka 1.třídy – pro rodiče k chování žáků
10.2. – „Sociometrie“ ve 4.třídě – na téma vztahy ve třídě
10.2. – beseda s vojenským záchranářem, praporčíkem Jaroslavem Duchoněm – pro žáky 8. a 9.třídy (viz foto níže)
12.2. – ukončení plaveckého výcviku žáků 3. a 4.třídy v plaveckém stadionu v PT – 10 lekcí (viz foto níže)
15.2. – 19.2. – Jarní prázdniny
15.2. – seminář „Řešení výchovných problémů ve třídě“ – pro pedagogické pracovníky školy
23.2. – účast na okresním kole „Zeměpisné olympiády v PT“ (viz článek níže)
23.2. – mimořádná třídní schůzka k přihláškám na střední školy – pro rodiče žáků 9.třídy
24.2. – účast na okresním kole soutěže „Konverzace v Anglickém jazyce“ (viz článek níže)
25.2. – školní kolo pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“ (viz článek níže)
26.2. – „Královská noc ve škole“ – se soutěžemi, kvízy, hrami – pro žáky 4.třídy
29.2. – 4.3. – Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.třídy na Kubově Huti – pod vedením instruktorů p.uč. Mgr.Karla Majera
a p.uč.Petry Krejčové, za zdravotnického dohledu p.Romany Boškové

Obrázky z únorových akcí

Foto vlevo: z plaveckého výcviku v PT, vpravo z besedy s vojenským záchranářem prapor.Jaroslavem Duchoněm
Více fotografií na webových stránkách školy na adrese www.zslhenice.cz

Z vědomostních a dovednostních soutěží našich žáků a žákyň¨
5.2. – Konverzace v Anglickém jazyce – školní kolo (pro 8. a 9.tř.) – nejúspěšnější soutěžící – Natálie Kolářová (8.tř.) –
1.místo – s postupem do okresního kola
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9.2. – Konverzace v Anglickém jazyce – školní kolo (pro 6. a 7.tř.) – nejúspěšnější soutěžící – Vojtěch Nevšímal (7.tř.) –
1.místo - s postupem do okresního kola
9.2. – Olympiáda v Českém jazyce – okresní kolo v Prachaticích – umístění naší žákyně v kategorii I –
Kristýna Pavlíková (8.tř.) – 4.-5. místo
23.2. – Zeměpisná olympiáda – okresní kolo v Prachaticích – umístění našich žáků –
kategorie A – Jindřich Grill (6. tř.) – 9.místo
kategorie B – Rudolf Žák (7.tř.) – 8.místo
kategorie C – David Urbaník (8.tř.) – 11.místo
24.2. – Konverzace v Anglickém jazyce – okresní kolo v Prachaticích – umístění našich žáků –
kategorie I A – Vojtěch Nevšímal (7.tř.) – 10.místo
kategorie II A – Natálie Kolářová (8.tř.) – 10. místo
25.2. – Jihočeský zvonek – pěvecká soutěž – školní kolo – nejúspěšnější zpěváčci v jednotlivých kategoriích

postupují do okrskového kola v Netolicích

Vyšlo 3.číslo školního časopisu „Špačkoviny“
Celé jeho únorové vydání možno nalézt na školních webových stránkách na adrese www.zslhenice.cz

Foto – titulní a úvodní strana „Špačkovin“ – uprostřed redaktoři, kteří časopis za vedení p.uč.Mgr.Tomáše Kümmela
připravují
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Také včelaři bilancovali
na výroční schůzi dne 7.2.2016
Informace o činnosti včelařského spolku ve Lhenicích poskytl jeho jednatel, pan Vlastimil Čech.
Včelařský spolek ve Lhenicích zahrnuje i obec Ktiš a Mičovice. Má evidováno 57 řádných členů a 9
členů registrovaných, kteří mají včelstva na 63 stanovištích. Naši včelaři vykázali, že jejich včelky
vyprodukovaly a oni vytočili od 454 včelstev 6.560 kg medu a rovněž vykázali i 173 kg vosku. Výbor
v průběhu kalendářního roku zajišťoval pro členskou základnu léčivo a organizoval způsob léčení včel,
které provádí každý včelař nejméně dvakrát do roka. Poslední z nich, které se provádí aerosolem ke
konci roku, zajišťují naši členové – přátelé Lukšovský Áda a Vincik Josef.
Jedním z úkolů, který se nám nepodařilo zajistit, bylo ustavení včelařského kroužku a to zejména proto,
že nemáme vhodnou osobu s pedagogickým minimem, která by byla ochotna se dětem věnovat.
Ke konci roku 2015 požádal přítel Šandera o ukončení ve funkci předsedy našeho spolku. Na jeho místo byl navržen
přítel Janota Václav, který funkci předsedy přijal. Přítel Šandera nadále zůstává členem výboru. Vždy na počátku roku,
tedy i tohoto letošního, je každý z nás – včelařů povinován odevzdat odběry vzorků na vyšetření varroázy, letos (během
roku) i na včelí mor, v měsíci březnu pak na každého z nás čeká prohlídka včelstev ke zjištění, jak včelky přezimovaly,
jaký je stav zásob, plodu a síla včelstva.
Přejeme všem našim včelařům zdravá včelstva, která vyprodukují dostatek medu.

Český svaz žen vykazuje za loňský rok pestrou činnost
Lhenické ženy již tradičně dlouhodobě vykazují pestrou činnost svých členek.
Malé ohlednutí za akcemi loňského roku 2015:
V březnu se konala členská schůze ČSŽ, která je každoročně spojována s oslavou MDŽ.
Osm lhenických žen se zúčastnilo krajského shromáždění ČSŽ v ČB a také byl zorganizován
„Jarní dámský klub“ s kurzem pletení ošatek z pedigu s lektorkou Ivetou Pavličovou.
V dubnu se konalo okresní shromáždění, na které bylo delegováno pět lhenických členek ČSŽ.
V květnu se již řadu let zapojují do „Ligy proti rakovině“ dobročinným prodejem kytiček – letos u nás prodaly 15Oks,
což bylo nejvíce ze všech organizací okresu. V tomto měsíci byl zorganizován zájezd do termálních lázní v Maďarsku,
beseda k projektu „Nadace žena“ a „Základy první pomoci“. Ani v květnu nechyběl tvůrčí „Dámský klub“ ve spolupráci
s městysem Lhenice na téma „pleteme z papíru“.
V červnu byl tradičně organizován zájezd rodičů s dětmi, babiček s vnoučaty a podobně k moři - v roce 2015 již po
dvacáté.
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V září se některé členky zúčastnily kurzu práce s PC pro seniory.
Říjen byl věnován, jako každoročně, charitativní akci „Bílá pastelka“, výtěžek z prodeje putuje na pomoc nevidomým a
slabozrakým, na nákup kompenzačních pomůcek a na výukové programy.
Listopad probíhal ve znamení „Slavností plodů“ a pomoci při jejich organizování.
Na závěr roku byl zorganizován „Vánoční dámský klub“ s výrobou vánočních ozdob a dekorací. Členky svazu se
účastnily vánočních akcí pořádaných v městečku.
Po celý rok probíhalo a probíhá pravidelné cvičení jógy, a to každý pátek v 18,30 hod. na radnici.
Činnost letošního roku bude opět zahájena „Jarním dámským klubem“ a oslavou MDŽ, na které srdečně zveme nejen
své členky, ale všechny zájemkyně. Marie Schacherlová

Ve Lhenicích zakládán nový sportovní klub – SK Elite
Stane se tak na ustavující valné hromadě dne 12.3.2016 od 18.00 hod. ve výukové místnosti
tělocvičny. Vzniká u sportovního zařízení „Elite“ ve Lhenicích, o jehož aktivitách jsme již na našich
stránkách informovali. Ponese oficiální název SK Elite Lhenice c.z. (zapsaný spolek).
Na jeho ustavující valnou hromadu jste zváni!

LHENICKÉ STŘÍPKY
Z náměstí dočasně zmizela kašna, usadili se zde archeologové
Práce na rekonstrukci centra městyse pokračují, jeho dominanty zamířily k restaurátorům.
Blíže se k tomu vyjádřil stavební technik úřadu našeho městyse Jan Stiborek v článku v Prachatickém deníku ze dne
6.2.2016 – zařazen v rubrice „Napsali o nás“ v tomto vydání ML.
Před vlastními stavebními úpravami náměstní plochy je několika sondami prováděn zjišťovací archeologický průzkum.
Pro zajímavost uvádíme, že v jedné z nich, bezprostředně před kostelem sv.Jakuba, byly archeology objeveny kosterní
ostatky svrchu nápadně zatíženy uspořádanými velkými kameny. Dle jejich domněnky by se mohlo případně jednat i o
hrob člověka, který byl tehdy považován za upíra, neboť v minulosti tak bylo činěno proto, aby mu tím tak bylo
zabráněno hrob v noci opouštět. Kolem lhenického kostela bylo pohřbíváno až do roku 1787, kdy z nařízení se novým
pohřebištěm stalo místo u kaple sv.Jana Nepomuckého nad městečkem. JB, JM

Fota z archeologického průzkumu na lhenickém náměstí.

Vrtochy paní Zimy pokračují
O tom, jak se letos předvádí jako mírná za náhle se střídajících velkých teplotních zvratů s dny extrémně teplými,
připomínajícími jaro, s těmi naopak chladnými, připomínajícími zase přeci jen nakrátko zimu, s čímž si příroda neví rady,
jsme již psali v minulém vydání ML. A paní Zima ve svých vrtoších pokračuje…

POBLÁZNĚNÁ PŘÍRODA
Z tepla se už výjimečně brzy vrátil čáp
Deník 11.2.2016 – (jk) - kráceno
Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře. Tahle pranostika, jež se váže k datu 12.března,
očividně neplatí pro čápa bílého, který hnízdí na střeše kostela v Dubném. V letošním
roce totiž přiletěl už v neděli 7.února.
A není to poprvé, černobílý rekordman se do hnízda vrací pravidelně už v únoru, letos to
zvládl rychleji než v jiných letech. Opeřenec trhl zřejmě republikový rekord. V Dubném
se podle záznamů z veřejné webkamery uhnízdil v neděli ve 13.11 hodin, tedy o 12 dní
dříve než v loňském roce. „To je opravdu neobvyklé,“ potvrdil ornitolog Stanislav Chválil ze Střediska ekologické
výchovy Ciconia. „Čápi běžně přilétají až koncem března nebo začátkem dubna. Ten dubenský se ale tradičně vrací
s předstihem,“ doplnil.
Přímý přenos z jeho hnízda je možné sledovat přes webové stránky obce. „Co se děje v hnízdě, sledují nejen Dubenští.
Z návštěv na webové stránce víme, že naše hnízdo zajímá nejen lidi z různých koutů Česka, ale i ze zahraničí,“ uvedla
starostka Dubného Božena Kudláčková

NEOBVYKLÉ VÝKYVY POČASÍ – Z TEPLA HNED DO ZIMY.
SVATÝ PETR NÁS ZAHŘÁL – BYLO AŽ 170C.
Pro Deník z 23.2.2016 meteoroložka Eva Prášilová
Jižní Čechy – „Hic“ jako v létě, i tak by se dal nazvat pondělek – 22.únor. V Budějovicích teploměr ukázal 170C. Zanikl
rekord 14,20C z roku 1935. Husinec naměřil 16,50C (starý rekord byl 14,10C z roku 1943).
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Do třetice – Třeboň hlásila 16,30C, čímž smazala 13,20Cz roku 2008. „Rekordy vznikly na polovině stanic. Ale pozor,
hned následně přijde studená fronta,“ sdělila meteoroložka Eva Prášilová.
A skutečně. Hned druhý den (23.2.) i k nám, na Lhenicko dorazilo velice citelné ochlazení s teplotním rozdílem téměř
patnácti stupňů, kdy dešťové přeháňky postupně přešly ve sněhové, aby do dalšího dne (24.2.) se náš kraj probudil do
mrazivého rána (do -30C) s náledím a nepatrnou sněhovou pokrývkou (do 2cm), která se během odpoledne rozplynula.
Po několika následujících studených dnech by se dle předpovědi mělo opět oteplit. Jednalo se o poslední záchvěv
letošní mírné zimy, co u nás zatím byla velice skoupá na sněhovou nadílku a s tak náhlými teplotními kontrasty?

Jedna z teplotních „rošád“ letošní zimy u nás v obrázcích:

pohled do zahrádek na Lhenicku za krásného slunného dne 22.2.2016, kdy teploměr
ukazoval +170C

vlevo-lhenické ráno 24.2.2016 se
sněhovou pokrývkou - pohled do
parku u památné lípy.
vpravo – ráno 1.3. – Lhenicko opět
pod sněhovým příkrovem do 5 cm a
teplotou -30C při náhlém ochlazení
o téměř 150C - u velké kaple
v Brabcích (foto z FB Jardy Čížka).
DOVĚTEK: O poslední záchvěv letošní zimy se tedy nejednalo, neboť nás znovu
navštívila na přelomu února a března. 29.února přes den pršelo, k večeru za ochlazení déšť přešel ve sníh a ráno
1.března za sněžení bylo naše Lhenicko pokryto souvislou sněhovou pokrývkou do 5 cm za teploty pod bodem mrazu. A
co bude dál? Přijde již definitivně jaro, které se již několikráte předčasně ohlásilo? JB, JM
Staňte se přáteli LHENIC na facebooku
Zajímá vás dění v městečku a v jeho okolí? Přidejte se k nám…
Na našich stránkách se snažíme zveřejňovat informace z úřadu městyse, akce a události na Lhenicku i
v okolí, najdete zde mnoho plakátů, pozvánek i fotografií z akcí, či další různé zajímavosti.
Stránka je také určena pro všechny, kteří chtějí zlepšit cokoli ve Lhenicích, ale také pro ty, kteří chtějí
Lhenice navštívit, něco se o nich dozvědět, podiskutovat o dění v obci atd. Na této stránce máte prostor pro Vaše názory,
příspěvky a připomínky, ale také místo pro propagaci lokálních firem a spolků, či různých akcí a událostí.
Rádi zveřejňujeme i zaslané fotografie z našeho krásného Lhenicka. Každý příspěvek, názor či námět je vítán.
Dne 29.2.2016 dosáhla naše stránka LHENICE kýžené kulaté ŠESTISTOVKY s označením "to se mi líbí", čili našich
odběratelů-příznivců. Moc si toho vážíme, moc děkujeme!!!!! Momentálně máme 611 označení stránky jako "to se mi líbí"
a nám se to líbí opravdu moc. DĚKUJEME.
Těší nás také zájem o naše příspěvky. Například 22.2. o ně projevilo zájem 13.237 návštěvníků FB, což je tedy
fantastické... 1.3. označil naši stránku kliknutím "to se mi líbí" i Český svaz měst a obcí ČR. Zveme vás, stačí otevřít si
na facebooku stránku LHENICE, komunitní společnost a kliknout „to se mi líbí“. Pokud pozvete mezi nás i své přátele,
budeme velice rádi.
Za administrátory stránky Marie Jarošová

NAPSALI O NÁS.....
Práce na rekonstrukci náměstí městyse pokračují, dominanty
zamířily k restaurátorům
LEONA FRÖHLICHOVÁ – PT Deník 6.2.2016
Foto Pavel Justic
Lhenice – Po soše sv.Vojtěcha zmizela ze lhenického náměstí i další její dominanta v podobě kašny.
„V tomto týdnu jsme demontovali kašnu, která byla stejně jako socha sv.Vojtěcha odvezena do restaurátorské dílny na
celkové restaurování,“ potvrdil včera technik úřadu městyse Jan Stiborek. Jednotlivé díly byly označeny a rozebrány, aby
po provedených opravách opět byla kašna složena do původního stavu. „Při rozebrání byl objeven kamenný stupeň
kolem celé kašny, který byl v minulosti zasypán a částečně ukryt pod asfaltovým povrchem. I tento stupeň bude opraven
a použit zpět při osazování,“ poznamenal Jan Stiborek.
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K odvozu Lheničtí přistoupili se značným předstihem jednak proto, že práce na
kašně vyžadují čas zhruba jednoho roku, a také proto, že na náměstí se realizuje
takzvaný zjišťovací archeologický průzkum a jedna ze sond bude v blízkosti
kašny. „S ohledem na bezpečnost těchto prací byla kašna v předstihu odvezena
do restaurátorské dílny. Předpokládáme, že nejprve se na náměstí vrátí socha
sv.Vojtěcha, ta možná už v letošním roce, kašna ji bude následovat až příští rok.
Větší opravy jsou nutné na soše Karla IV, který je na kašně. Ta byla v minulosti
již několikrát poškozena a spravována. U kašny to tak náročné nebude,“ doplnil
k rozsahu prací Jan Stiborek.
Lhenické náměstí v současné době prochází zásadní rekonstrukcí, která je
rozložena do čtyř let. Práce začaly už v loňském roce. Jako první přišla na řadu
demolice jednoho z domů. Ten Lheničtí odkoupili a následně jej nechali odstranit.
Náměstí už tak získalo zcela nový rozměr. Obec odkoupila nemovitost a začalo
se na budoucí podobě náměstí více pracovat. „Bylo jasné, že s demolicí objektu
proti radnici je třeba řešit celý prostor koncepčně a vytvořit jednotný ráz,“
vysvětlila už v polovině loňského roku starostka Lhenic Marie Kabátová.
Netrvalo dlouho a samotní Lheničtí mohli na vlastní oči spatřit, jak od radnice
zmizela jedna z budov. Do kompletní a rozsáhlé rekonstrukce vloží Lheničtí
během čtyř let více než třicet milionů korun.

Archeologické sondy pokračují
(lef) – PT Deník 9.2.2016
Archeologický výzkum na lhenickém náměstí
pokračuje. Archeologové se pustili i do míst, kde ještě na začátku minulého týdne
stála kašna se sochou Karla IV.. Městys nechal kašnu převézt do restaurátorské dílny
a na jejím místě začali téměř okamžitě pracovat archeologové.Kašna pochází podle
zjištění Marie Jarošové ze Lhenic z roku 1800. Opravována byla již v r.1816, neboť
špatně držela vodu. Vedle ní byla tedy postavena nová dřevěná kašna, do které –
stejně jako v minulosti – byla potřebná voda vedena dřevěnými rourami z velkého
rybníka na Vejrově. V polovině 19.století se situace v zásobování městečka vodou
stávala neúnosnou a bylo proto rozhodnuto přestavět kašnu do nové podoby, a to v letech 1849 – 1851.
Foto Marie Jarošová

Nejvíce peněz spolyká náměstí
(lef) – PT Deník 11.2.
Návrh rozpočtu pro letošní rok zveřejnili Lheničtí. Největším výdajem letošního roku by podle něho měla být investice do
druhé etapy revitalizace náměstí, a to v částce přesahující deset milionů korun. Milion a dvě stě tisíc korun pak plánují
Lheničtí investovat do oprav místních komunikací, dvě stě tisíc do nového veřejného osvětlení, stejnou částku pak
počítají i na zastřešení kontejnérů na sběrném dvoře.

Náměstí mění stále podobu
V PODSTATĚ Z TÝDNE NA TÝDEN JSOU VIDĚT POKROKY V CENTRU LHENIC
Leona Fröhlichová – PT Deník 17.2.2016
V podstatě z týdne na týden se mění vzhled lhenického náměstí. Rekonstrukce začala zhruba před půl rokem a v tuto
chvíli už se návštěvníkům představuje jeho zcela nová tvář. A práce rozhodně nejsou u konce. Jedná se zásadní
investici městyse, která je rozložena do několika let.
Nejprve šla k zemi budova naproti úřadu městyse, kterou se lhenickém podařilo vykoupit. Následovala jedna ze soch na
náměstí - sv.Vojtěcha, které v dílně restaurátorů od začátku února dělá společnost i místní kašna i se sochou Karla IV.
Na náměstí pracují archeologové.

Fota: Štěpán Jaroš
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Cesta bombardéru skončila nad Lhenickem, ti, kteří pomohli, si svou dobrotu odpykali
Leona Fröhlichová – PT Deník 24.2.2016
AMERIČTÍ LETCI NAŠLI POMOC U OBYVATEL. ZATÍMCO RODINA PODLAHOVÝCH POTRESTÁNA NEBYLA, JINÍ
PODLE JANA BUMBY SKONČILI V LÁGRECH.
To je podtitul obsáhlého celostránkového článku v Prachatickém deníku, který připomíná únorové výročí pádu
bombardéru Black Magic pod Lhenickem (22.2. 1944). Na událost v článku vzpomíná Jan Vágner z Jámy, ostatní je
čerpáno z bulletinu „Literátor B-24-D-662-A nedoletěl“ autora Jana Bumby a z článků našeho měsíčníku…
Vzhledem k rozsáhlosti článku a k jeho obsahu, který je ve Lhenicích znám, nebudeme jej uveřejňovat celý.

Na misi v Mali školil i lékaře z jižní Afriky
Martin Beneš – MLADÁ FRONTA DNES 25.2.2016
VOJENSKÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ JAROSLAV DUCHOŇ MÁ ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ. Ve
své tělocvičně ve Lhenicích na Prachaticku dal dohromady skupinku lidí, na kterých bude armáda sledovat pozitivní
účinky cvičení na lidské tělo.
Jaroslav Duchoň je jedním z nejzkušenějších vojenských zdravotnických záchranářů v české armádě…..
Tak začíná také velmi obsáhlý článek MF Dnes o Jardu Duchoňovi, o němž (i jeho aktivitách) informujeme v našem
měsíčníku také poměrně pravidelně. Vzhledem k našim kapacitním možnostem nemůžeme článek uveřejnit celý.
Všechny zmíněné články, které jsme si nemohli dovolit uveřejnit celé, lze nalézt přímo na stránkách jmenovaných deníků
nebo u kronikářky městyse M.Jarošové.
JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokráte
O kašně na náměstí
V minulém únorovém vydání našeho měsíčníku jsme informovali o tom, že v rámci revitalizace lhenického náměstí
proběhla demontáž kašny s jejím odvozem do restaurátorské dílny, a to i se sochou Karla IV. na ni vsazenou, aby po
rekonstrukci náměstní plochy se zrestaurována zpět navrátila.
Na tuto událost reagoval Lheničák Tomáš Hunčovský zasláním do naší redakce své práce o lhenickém kašně ve
zkrácené verzi (viz článek níže) podle jejího originálu – Tomáš Hunčovský „Lhenická kašna“ – „Pro bono publico“ –
městečka na konci 18. a v polovině 19.století – in Martin Gaži – Vlastislav Obroda (edd) – „Památky jižních Čech 5“ –
České Budějovice 2014, str. 97-104.
O VZNIKU LHENICKÉ KAŠNY
Kouzlo dochovaných nemovitých památek tkví v tom, že svou stálou přítomností jednak
demonstrují odkaz a ducha své doby, jednak – jak bude ukázáno – v sobě zároveň ukrývají
celou škálu lidských osudů. Jejich důležitost může během času v očích společnosti kolísat a
měnit se v důsledku proměn jejích priorit. Stále by však mělo zůstávat na paměti, že se jedná
vzhledem k jejich autenticitě o jedny z nejcennějších dochovaných artefaktů, které společně
vytvářejí vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jakousi nepřetržitou kontinuitu v dějinném
vývoji lidstva.
Výjimku netvoří ani lhenická kamenná kašna, která se uprostřed městečka objevila na konci 18.
století a jejímuž vzniku bude na následujících řádkách věnována pozornost. Otázka jejího
původu nebyla pouze reprezentativní, nýbrž i ryze praktická, neboť člověk raného novověku
potřeboval ke svému přežití stejně jako moderní člověk jeden ze čtyř základních elementů, a
sice vodu.
V průběhu roku 1795 začali představitelé městské správy ve Lhenicích řešit problém, který městečko dlouhodobě
sužoval. Toho času totiž stála na náměstí „velmi špatná, odřená a schnilá kašna“, díky čemuž během „letního času málo
a v zimním dokonce žádnou vodu celý rynk nemaje“. To samo sebou představovalo problém, protože na náměstí se
tehdy nacházely nejdůležitější stavby, které představovaly centrum veřejného života v městečku - kostel a radnice.
Radnice byla jednoznačně nejdůležitější budovou. Konala se tu jednání lhenické rady a scházela se zde městská obec
ke společným komunálním usnesením. Zároveň byla sídlem městského soudu. Přítomnost kašny poblíž těchto staveb se
proto jeví jako logická, víme-li, že města byla tehdy často sužována požáry, které pro ně mohly mít katastrofální
následky.
Lhenická rada proto vyhotovila písemnost, kterou zaslala nadřízenému úřadu a v níž se vysloveně tvrdí, že „tu největší
obávání božího ohně [...] jest, kdežto chrám páně, farní dům a rathaus, tak celé městečko pro nedostatek nádržní vody
by možno ubrániti nebylo“. Ve Lhenicích tou dobou navíc stála radnice v poměrně dezolátním stavu, proto se nebezpečí
ohně vzniklé případným nedopatřením a jeho následné rozšíření skrz náměstí jevilo jako vskutku reálné. K požáru v
městečku zanedlouho došlo, a sice 12. května 1796. Tehdy začalo v pozdní hodině hořet v domě Antonína Pauleho,
jemuž plameny pohltily celé stavení i stáj s dobytkem. Ještě než však došlo k této události, která celý proces výstavby
nové kašny pouze urychlila, byl ve hře už i státní orgán, když „mocí cís[ařsko] král[ovského] krajského úřadu [...] skrz
král[ovského] p[ana] komisaře Šustra přísné [...] nařízení [lhenickému] ouřadu pod trestem daného, by voda stálá a
kašna v místě hned předevzatá se způsobila“.
V čele lhenické městské správy tehdy stál po josefínských správních reformách městský rychtář Josef Podlaha a dva
obecní starší (Melchior Pinter a Augustýn Simota), kteří spolu s městským písařem Janem Osnerem řešili veškerou
agendu, jež byla v jejich kompetenci. Právě tito muži začali ke konci roku 1795 pozvolna rozjíždět projekt, na jehož konci
se měla uprostřed náměstí objevit nová funkční kašna.
Ve spisovém materiálu Archivu města Lhenice je zachováno několik písemností (vesměs korespondence a účty za
provedenou práci), na jejichž základě můžeme postihnout veškeré osoby, které se do stavby lhenické kašny zapojily a
zároveň se pokusit rekonstruovat postupný vznik samotné stavby.
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Městečko se na tom tehdy po finanční stránce nenacházelo zrovna nejlépe. Chtělo-li tedy začít s výstavbou, potřebovalo
nejprve inkasovat do obecní pokladny nějaký kapitál. Dohlížením na celou akci byl pověřen „vrchní consulent“
konzulárního úřadu v Třeboni Adrian Battista, jenž dal svolení k tomu, aby se ve Lhenicích začala odprodávat
nepotřebná půda a aby výnosy z toho plynoucí byly použity na stavbu nové kašny. Toho vesměs využili lheničtí měšťané,
kteří v této skutečnosti viděli příležitost, jak jednoduše rozmnožit svůj majetek. Pro příklad si uveďme Josefa Pintera,
jenž koupil v „Brusným kus drach dle poměření za 400 [zlatých]“ a Martina Tynhofra, od něhož městečko získalo 100
zlatých za „kus odprodaný obecní půdy se sousedským právem“. Odprodávána nebyla pouze půda, ale v rejstříku, který
si vedl obecní starší Augustýn Simota, nalezneme příjmy i za prodej košíků, sešlých ráfů z kočáru, prken ze staré kašny,
dřevěných trubek, jež do ní měly vést z rybníka vodu či příjem za pronájem kočáru. Všechny tyto předměty lheničtí
měšťané skupovali, neboť je mohli kdykoliv upotřebit v jejich každodenním životě. I když se na první pohled může zdát,
že městečko odprodejem majetku tratilo, opak je pravdou, protože celá záležitost byla vedena v duchu pro bono publico.
Na prodeji obecního lhenického majetku totiž netěžil nikdo jiný než lheničtí měšťané, kteří svými penězi přispívali na
stavbu kašny, jež měla veřejně sloužit právě samotnému městečku a jeho měšťanům.
Výsledkem celé práce měla být z kamene tesaná kašna, proto zatímco se v obecní po-kladně začal postupně
shromažďovat výše popsaným způsobem určitý kapitál, bylo zapotřebí sehnat kameníka, který toto dílo vykoná.
Konzulární úřad v čele s Adrianem Battistou byl pověřen, aby se „sám o kamenického mistra staral a takového sem [do
Lhenic] přislal“. Jako první začal s představiteli lhenické městské správy komunikovat prostřednictvím Adriana Battisty
českokrumlovský kameník Jan Kremer. Nejprve se tázal, jak hlubokou a velkou kašnu chtějí ve svém městečku postavit
a zároveň je upozornil, aby „tuze veliká nebyla, protože dílo kamenický na qvadrátní střevíce po 1 zl[atým] a 15
kr[ejcarech] se platí“.10 Aby se kámen nemusel dovážet z daleka, doporučil jim, ať počkají na jeho osobní návštěvu
městečka, při které hodlal zkontrolovat, zda je jejich vlastní kámen vhodný ke stavbě.
Přibližně o půl roku později – 18. března 1796 – psal Adrian Battista do Lhenic znovu. Městečku oznámil, že se mu ozval
jindřichohradecký kameník Martin Růžek, který se nabídl, že práci vykoná levněji než Jan Kremer. Také Martin Růžek
chtěl nejprve vidět kámen ve lhenickém lomu a místo, kde měla být kašna umístěna. Růžek do městečka skutečně
zavítal a na základě této návštěvy vyhotovil doma v Jindřichově Hradci cenovou nabídku a nárys, jež zaslal 15. dubna
1796 zpět do Lhenic. Na tamní radnici návrh projednali, a jelikož měl být o výši ceny za vykonanou práci spraven Adrian
Battista, zaslali do Třeboně písemnost, v níž upozorňovali, že Růžkův nárys se jim zamlouvá, nicméně že cena za
kompletní stavbu je v celkovém součtu vyšší než návrh českokrumlovského kameníka Kremera.11 Kameníkem, jenž
postavil lhenickou kašnu, se tak nakonec stal Jan Kremer z Českého Krumlova, jak dokládá finální účet za veškerou
vykonanou práci.
Jakmile byl vybrán kameník, mohla se celá stavba rozběhnout na plno. Formani začali do městečka na svých povozech
dovážet potřebný kámen. Tesař Johann Čondl se svými tovaryši káceli dříví v obecním lese, které následně opracovávali
do podoby trubek, jež měly vést do kašny vodu z rybníka pod svatojánským vrchem. Zaměstnán byl také lhenický kovář
Jakub Tušl i zednický mistr Martin Edlman, který měl vydláždit prostor pod kašnou. Na celou akci dohlížel obecní starší
Melchior Pinter a ruku k dílu přidali i někteří lheničtí měšťané. Ti dováželi na stavbu například písek, prkna, cihly, vápno,
olovo, železo a asistovali i při svážení kamene. V neposlední řadě pak zásobovali pracovníky chlebem a pivem. Za tuto
svou pomoc dostali všichni samozřejmě zaplaceno penězi z městské pokladny. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat
a již v roce 1800 se obyvatelé městečka konečně dočkali, neboť na lhenickém náměstí stála hotová kamenná kašna.
Veškeré náklady za stavbu se vyšplhaly na celkovou částku 1799 zlatých a 75 krejcarů. Nadšení z nové kašny však
vzápětí vystřídaly komplikace, protože uvnitř kašny se přestala držet voda. Lhenický kronikář Václav Schönn, který začal
v městečku působit jako městský písař od roku 1817, si při svém zápisu do kroniky posteskl, že ačkoliv „uprostřed na
náměstí byla roku 1800 čtverhranná, na obecní výlohy [...] z kamene tesaná vystavená kašna, [...] předce žádnou vodu
nedržela“. A to i navzdory tomu, že v roce 1818 na ní byly provedeny nejrůznější opravy za necelých 760 zlatých. Z toho
důvodu musela být u kašny přistavena nová provizorní dřevěná kašna, do které se vedla voda dřevěnými trubkami z
velkého Svatojánského rybníka.
Dívá-li se člověk na lhenickou kašnu dnes, zaujme ho v první řadě socha Karla IV., která se tyčí v jejím středu. Socha se
zde objevila až po polovině 19. století a o její zhotovení se postaral pražský akademický sochař F. Pischelt. Vzhledem k
tomu, že v polovině 19. století došlo ke společenským změnám, které se dotkly i organizaci městské správy,
nevyjednávalo již s pražským sochařem dřívější představenstvo složené z městského rychtáře a dvou obecních starších,
nýbrž přímo tehdejší starosta Lhenic František Pronhofer. Ačkoliv z dochované korespondence mezi lhenickým starostou
a pražským sochařem zůstaly ve spisovém materiálu zachovány pouze dva dopisy pražského sochaře adresované do
Lhenic, pomohou nám přesto k tomu, abychom si udělali obrázek o tom, co vznik sochy a její umístění provázelo.
Pražský sochař obdržel 5. února 1853 od lhenického starosty dopis, ve kterém se nacházel nástin kašny a 20 zlatých
jako závdavek. Sochař tedy začal okamžitě pracovat na soše a 27. února téhož roku zaslal skrze poštu do Lhenic
odpověď, jež však do městečka nedorazila. Dne 9. dubna proto psal do Lhenic znovu. Nejprve se omlouval, že
předchozí dopis nedorazil, což však „mojí vinou není, neb jsem obojí skrze poštu Vám náležitě zaslal“. Dále sdělil, že s
prací bude hotov do 24. dubna a žádal lhenického starostu, aby mu dal vědět, kdy socha do Lhenic dorazí. To proto, aby
se mohl v městečku objevit o den dříve a zařídit veškeré přípravy související s vyložením a postavením sochy na
podstavec uprostřed kašny. Samotný podstavec však shledal jako nedostatečný, takže doporučil, aby nechali zhotovit
novou, větší a silnější plotnu.
Lheničtí vyslali do Prahy pro sochu vůz, který sochař shledal dost silný na to, aby sochu uvezl a očekávali její doručení.
Při cestě zpět do městečka však muselo dojít k nehodě, neboť socha dorazila s ulomenou rukou. Dne 5. července 1853
tedy psal starosta František Pronhofer do Prahy dopis, v němž pražského sochaře nařkl, že ulomení je jeho vina a že
socha údajně není ani z kamene. Sochař mu obratem odpověděl hned o den později. Nejprve se snažil vysvětlit, že
jednotlivé části byly spojovány sádrou a že se skutečně nemohlo stát, aby „gyps povolil, který jak náleží již vyschlý byl“.
Sám vyslovil hypotézu, že během cesty „musilo do ruky silně uhozeno býti, jinak se to státi nemohlo“.
Starosta se dále tázal, z jakého materiálu může být zhotoveno žezlo, na což dostal od sochaře odpověď, že ze sádry,
neboť lité by kamenná ruka neunesla. Sochař dopis zakončil tím, aby mu byly zaslány zpět do Prahy všechny
porouchané části, které hodlal znovu zhotovit podle té samé míry a „ostatně Vás uspokojuji, že na soše jiná chyba moji
vinnou není, neb i mě velmi by na tom záleželo“.
Toto je tedy stručná historie lhenické kašny, která dodnes představuje neodmyslitelnou součást náměstí. Otázka její
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existence je pro městečko naprosto zásadní, neboť její přítomnost neustále odkazuje na určitý dějinný úsek, který je s ní
spjat. Při pohledu na ni by se člověku proto neměl objevit před očima pouze kus kamene, nýbrž celý výše popsaný
proces, jenž stavbu provázel. Všechny osoby, jež se podílely na jejím vzniku – jejich pot, únava, síla i odhodlání. To
všechno v ní zůstalo navždy nesmazatelně uchováno.
Vzhledem k obsáhlosti literárních pramenů, z nichž bylo autorem tohoto článku čerpáno a omezeným prostorovým
možnostem na stránkách ML, nejsou uváděny s tím, že pro případné zájemce jsou naší redakcí k dispozici.

Lhenická kašna v proměnách doby – foto koláž

Z foto-archivu J.Bumby

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ U NÁS
Lhenická plesová sezóna 2016
pokračovala v měsíci únoru Sportovním plesem a Country bálem
SPORTOVNÍ PLES – za pořadatelství SK a Sokola přilákal v sobotu 20.2. do sálu sokolovny na 170 návštěvníků, co se
výborně bavili při kapele „A je to“,také při překvapení večera „Spolkem hezkých holek z Jámy a okolí“ s programem
„Kabaret I“ (viz foto) a dětským tanečním párem Péťou Bláhou s partnerkou Magdalenou Vybíralíkovou (z taneční školy
ELIS v ČB – viz foto) či při losování bohaté tomboly.
COUNTRY BÁL – za pořadatelství KČT i on v sobotu 27.2. zaplnil sokolovnu devadesáti příznivci country muziky a
nejenom jimi. I tady panovala výborná nálada při country skupinách – domácích „Vodáků“ i hostujících „Rybníkářů“
z Třeboně, i tady k pobavení nechyběla pestrá tombola.Pořadatelé obou bálů děkují štědrým dárcům cen do tomboly.
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Foto: vlevo a uprostřed ze Sportovního plesu 20.2.2016 – vpravo z Country bálu 27.2.2016

JM,JB

Lhenická plesová sezóna bude v březnu zakončena Hasičským plesem.

POZVÁNKA na HASIČSKÝ BÁL
který se koná 12. března 2016
v sokolovně od 19.00 hodin
hraje – NETOLICKÁ PĚTKA

BOHATÁ TOMBOLA

VSTUPNÉ 100,-Kč

…...........................................................................................................................................................................................

ČESKÝ SVAZ ŽEN a městys Lhenice zve ženy a dívky na
VELIKONOČNÍ DÁMSKÝ KLUB s paní Ivetou Pavličovou
na výrobu dekorací z textilu
úterý 15. března v 18.00 hod. v keramické dílně (v kině)
- vezměte s sebou nůžky, řezák a 30,- Kč na materiál

KINO LHENICE – připravovaný program
více informací www.kinoklublhenice.cz
Březen – pátek 4.3. HOTEL TRANSYLVÁNIE II. - dětský animovaný od 16.00 hod.
pátek 18.3. PIXELY – akční komedie od 19.00 hod.
Duben – pátek 1.4. V HLAVĚ – dětský animovaný od 16.00 hod.
pátek 8.4. ZTRACENI V MNICHOVĚ – ČR komedie/psychol. od 19.00 hod.

Městys Lhenice
zve srdečně všechny děti a rodiče na

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná 26.března v sokolovně
od 14.00 hodin
masky vstup zdarma
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ROCKOVÉ VEPŘOVÉ HODY PRO PATRIKA
AC/DC
NEJLEPŠÍ AC/DC REVIVAL V ČR
RAMONES – REVIVAL
HERA ROCK
JÁMA 2.4. 20:00 HODIN VSTUP 260,- Kč
ZABIJAČKOVÉ POCHOUTKY V CENĚ
VÝDĚLEK BUDE VĚNOVÁN PATRIKU KOCIÁNOVI Z ČESKÝCH
BUDĚJOVIC
TRPÍCÍMU SVALOVOU DYSTROFIÍ
www.sbirkapropatrika.cz
foto: Patrik Kocián

POZVÁNKA DO DIVADLA
DOKTOR KOTT přemítá ANEB HRA O HŘE HRY
NA MOTIVY STEJNOJMENNÉ KNIHY IRENY DOUSKOVÉ
V NASTUDOVÁNÍ DIVADELNÍHO SOUBORU DUTAM A VOŠS PRACHATICE
NEDĚLE 10. DUBNA od 19.00 hodin ve LHENICKÉM KINĚ
vstupné dobrovolné!!

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
Vstřícná lidská komedie o peripetiích mileneckého páru
a jeho soužití v jednotlivých věkových etapách.
Hrají: Ivana Jirešová, Zdeněk Podhůrský.
V pátek 20. května od 19.00 hodin – KINO LHENICE
SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Lheničtí mladí zvou na zajímavou akci nejenom své vrstevníky ,
„Jarní vyběhnutí se zimou 2016“ – lhenický běžecký závod
MÍSTO: „staré“ hřiště nad Lhenicemi
DATUM: 23. 4. 2016 / prezenčka účastníků od 12:30,
první start cca 14:00
POPIS TRATĚ:
- celková délka 5,9 km
- nastoupané převýšení 205 m
- 3 orientační body – Stráž, Kozí kámen, Kaple v Brabcích
Trasa závodu má start i cíl na „starém“ hřišti. Běží se proti směru hodinových ručiček přes vrchol Stráže, který je prvním
kontrolním bodem. Dále po západní straně hřebene ke Kozímu kameni, druhému kontrolnímu bodu. Od Kozího kamene
se běží po východní straně masivu a sbíhá ke Kapli, která je posledním kontrolním bodem před cílem na „starém” hřišti.
Většina trasy je po lesních nezpevněných cestách. Malá část trasy, především první polovina výběhu na vrchol Stráže, je
s asfaltovým povrchem. Na trati se nacházejí 2 části, které vedou mimo lesní cestu, tedy přímo lesem. Tyto úseky budou
přehledně značeny.
Tím, že má trasa proměnlivé povrchy, několik prudších seběhů a část trasy vede přímo lesem mezi kameny a kořeny
(mimo lesní cesty), měli by být běžci připraveni přizpůsobit svůj výkon terénu.
Běh je vhodný pro všechny sportovní nadšence bez rozdílu věku a pohlaví, kteří rádi běhají hlavně lesem, avšak účast,
stejně jako pobyt v přírodě, je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
REGISTRACE (jediná forma):
Pro registraci stačí odeslat JMÉNO, DATUM NAROZENÍ a ADRESU na email sanderapetr@gmail.com
REGISTRACE KONČÍ 13. 4. 2016 / STARTOVNÉ: 30 Kč (na místě)
OSTATNÍ:
- startuje se po dvojicích dle startovního čísla, a to intervalovým startem po 10-20s (při registraci
více závodníků můžete uvést zamýšlené dvojice)
- měření času proběhne ručně, za pomoci digitálních stopek, větší přesnost nám budete muset
odpustit
- po doběhnutí posledního závodníka vyhodnotíme a vyhlásíme vítěze
- pro přespolní bude možnost se umýt ve sprchách u hřiště základní školy.
AFTERPARTY PRO VYTRVALCE:
- přímo na “starém” hřišti od podvečerních hodin
- točené pivo, limo a ohniště s grilem zajištěno, ostatní s sebou
- možnost postavit si stan přímo na místě
Aktuální info sledujte na GOOGLE+ nebo FACEBOOKU, případně pište na SANDERAPETR@GMAIL.COM nebo volejte/pište na
TEL 607 773 400
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Z aktivit lhenického Sokola
Stolní tenisté Sokola v soutěžích na Prachaticku
ÚNOROVÉ ZÁPASY SOUT.ROČ.2015/16
V RP-I – (regionálním přeboru) za startu 10 účastníků
12.kolo 13.2. – Arbore Volary A - Sokol Lhenice A 6:12 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: P.Petrovka 0:2, Vl.Filip 3:1, J.Houška 3:1, R.Györi
3:0, M.Špán 1:1 – WO 1:0
13.kolo 20.2. – Sokol Lhenice A – Ederstav PT – zatím nesehráno
14.kolo 27.2. – TTC Zálezly – Sokol Lhenice A – zatím nesehráno
Postavení Sokola Lhenice A v tabulce RP–I k 29.2. – 3.místo – 11 zápasů – 6 výher, 4 remízy, 1 prohra – 126:72 – 27 bodů
Nejlepší umístění hráčů Sokola v RP-I v jednotlivcích k 29.2. ve dvouhrách – mezi 39 hodnocenými hráči:
8.místo - J.Houška – úspěšnost 70,27%
9.místo – R.Györi – úspěšnost 69,70%
- ve čtyřhrách – mezi 19 hodnocenými dvojicemi:
8.místo - P.Petrovka – M.Špán – úspěšnost 66,67%
V RP-II – za 10 účastníků
12.kolo 6.2. – Slavia PT-B – Sokol Lhenice B – zatím nesehráno
13.kolo 20.2. – Sokol Lhenice B – Šumavan Vimperk B – zatím nesehráno
Postavení Sokola Lhenice B v neúplné tabulce RP-II k 29.2. – 4.místo – 10 zápasů – 8 výher, O remíz,
2 prohry – 110:70 – 26 bodů
Nejlepší umístění hráčů Sokola v RP-II v jednotlivcích k 29.2. ve dvouhrách mezi 41 hodnocenými hráči:
3.místo - V.Špán – úspěšnost 80,56%
- ve čtyřhrách – mezi 17 hodnocenými dvojicemi:
1.místo - M.Pixa – V.Špán - úspěšnost 100%
V RP-III – za startu C a D týmu Sokola - 10 účastníků
12.kolo 13.2. – Arbore Volary B – Sokol Lhenice D 5:13
Sokol Lhenice C – Křišťál Lenora B 10:8
13.kolo 20.2. – Libín PT-F – Sokol Lhenice C 12:6
Sokol Lhenice D – SK Rohanov – zatím nesehráno
14.kolo 27.2. – Sokol Lhenice D – Křišťál Lenora B – zatím nesehráno
Malovice B – Sokol Lhenice C 11:7
Postavení týmů Sokola Lhenice v neúplné tabulce RP-III k 29.2
Sokola Lhenice D – 4.místo – 12 zápasů – 10 výher, 1 remíza, 1 prohra – 142:74 – 33 bodů
Sokola Lhenice C – 9.místo – 14 zápasů – 1 výhra, 1 remíza, 12 proher – 79:173 – 17 bodů
Nejlepší umístění hráčů Sokola v RP-III v jednotlivcích k 29.2. ve dvouhrách – mezi 42 hodnocenými hráči
2.místo - Iveta Fišerová (D tým) – úspěšnost 90,91%
ve čtyřhrách – mezi 15 hodnocenými dvojicemi
7.místo – I.Kanaloš – M.Halabrín st. (D tým) – úspěšnost 57,14%
V RP žáků – za startu dvou týmů Sokola (A a B) za 7 účastníků
Únorová utkání obou žákovských družstev nebyla zatím sehrána.
A týmu 9.kola (6.2.) s Lenorou A a 10.kola (20.2.) s Lenorou B
B týmu 9.kola (6.2.) s Volary a 10.kola (20.2.) s Netolicemi
Postavení žákovských družstev Sokola v neúplné tabulce RP k 29.2.
A týmu – 1.místo – 7 zápasů – 7 výher, 0 remíz, 0 proher – 57:13 – 21 bodů
B týmu – 2.místo – 7 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 2 prohry – 37:33 – 17 bodů
Ve dvouhrách v RP žáků stále na prvních čtyřech místech hráči lhenického Sokola – mezi 16 hodnocenými jednotlivci – 1. R Severa (A
tým) – úspěšnost 100%, 2. A.Sivera (B tým) – úspěšnost 92,31%, 3. F.Traxler (A tým) – úspěšnost 86,67%, M.Halabrín (A tým) –
úspěšnost 85,7%.
Ve čtyřhrách pak mezi 12 hodnocenými dvojicemi jim patří prvních pět míst – 1. A.Sivera – J.Pavlič (B tým), 2. R.Sivera – F.Traxler (A
tým), 3. A.Stehlík – J.Pavlič (B tým), 4. R.Sivera – M.Halabrín (A tým) – všichni za úspěšnosti 100% - rozdíl jen ve skóre, 5. A.Sivera –
A.Stehlík (B tým) – úspěšnost 50%.
JB, JM

Tým lhenického Sokola v prachatické JS Agency
futsal lize sout.roč. 2015/16
vyřazen v Play off ve čtvrtfinále, kam postoupil po základní části futsal ligy přímo z 5.místa v tabulce mezi osm čtvrtfinalistů.
Dohrávané únorové zápasy týmu Sokola v základní části soutěže
16.kolo 7.2. – Sokol Lhenice – Club 111 PT 8:5 (3:3) – br. Za Lh.: M Mahák 3, J.Beran 2, J.Růžička 1, P.Pořádek 1, J.Mrkvička 1,
17.kolo a 18.kolo předehráno již 31.1.
– TK Rumpál PT - Sokol Lhenice 11:3 (5:2) - br.za Lh.: M.Mahák 2, P.Prenner 1
Strabag PT – Sokol Lhenice 4:4 (2:2) br.za Lh.: M.Mahák 1, J.Mrkvička 1, J.Růžička 1, P.Pořádek 1
Postavení Sokola Lhenice v tabulce futsal ligy po základní části za startu 10 účastníků – 5.místo –
18 zápasů – 9 výher, 2
remízy, 7 proher – skóre 115:84 – 29 bodů.
Nejlepší střelec Sokola Lhenice ve futsal lize sout.roč. 2015/16 – po základní části – Jaroslav Mrkvička – s 26 brankami na 5.místě
v tabulce střelců.
Tým Sokola ve čtvrtfinále
Hráno v sobotu 20.2. - dle daného klíče se v systému na dva zápasy utkal se 4.v tabulce po základní části – prachatickým Strabagem.
1.zápas – Strabag PT – Sokol Lhenice 6:1 (2:0) – br.za Lh.: J.Mrkvička
2.zápas – Sokol Lhenice – Strabag PT 5:7 (2:2) – br.za Lh.: J.Mrkvička 2, P.Prenner 1, J.Beran 1, V.Pilát 1
Po dvou čtvrtfinálových prohrách byl lhenický tým pro další následné semifinálové boje vyřazen.
JB, JM
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Turnaj v šipkách v sokolovně
Jeho pořadatelem byl v sobotu 13.2.2016 lhenický Sokol za 18 účastníků, z nichž v „šipkovém“ klání vzešli tři nejúspěšnější – jako vítěz
Milan Halabrín (na fotu uprostřed), jako druhý Igor Kanaloš (na fotu zprava), třetí Monika Hůrská (na fotu zleva).
JB, JM

Foto M.Halabrín – vlevo ceny pro vítěze; vpravo tři nejlepší šipkaři turnaje s předanými cenami

Co nového ve lhenickém SK
Lheničtí fotbalisté vstoupili do zimní přípravy oproti podzimu s prakticky nezměněným hráčským kádrem (pouze
na hostování z SK Nebahovy přišel P.Starý) pod vedením nového trenéra Davida Jarolímka z Vodňan. Nepřišel
do neznáma, neboť za trenéra Václava Hrachovce působil u nás krátce jako hráč. Hráči do přípravy nevstoupili
z „nicnedělání“, neboť někteří startovali v týmu lhenického Sokola v prachatické futsal lize, někteří z vlastní
iniciativy docházeli na fotbálek do školní tělocvičny. Na mistrovské jaro v OP se také připravují naši benjamínci
v přípravkách (mladší a starší).

Lhenický SK v přípravě
Calofrig Borovany (I.B sk.D) – SK Lhenice (I.B sk.A) 2:4 (1:2)
Sehráno na závěr soustředění v Borovanech na tamní „umělce“ v sobotu 27.2.2016.
Branky za Lh.: P.Lukšovský, M.Bednár (z 11), T.Tůma, J.Schön. V přípravném utkání, hraném Lhenickými systémem 3-5-2,
se prostřídalo celkem 15 hráčů z širšího kádru.

Jarní mistrovské premiéry týmů lhenického SK
I.B tř. sk.A –
15.kolo so 2.4. – FK Dynamo Vyšší Brod – SK Lhenice od 13.00 hod.
16.kolo so 9.4. – SK Lhenice –TJ Spartak Trhové Sviny od 16.30 hod. - domácí premiéra
OP – muži –
14.kolo so 26.3. – Slavoj Husinec – SK Ktiš/Lh.B od 15.00 hod.
16.kolo ne 3.4. – SK Ktiš/Lh.B – SK Svatá Maří ve 14.30 hod. – dom.prem. na hřišti ve Ktiši
OP přípravky starší –
12.kolo so 2.4. – TJ Vitějovice – SK Lhenice od 10.00 hod.
15.kolo so 23.4. – SK Lhenice – Stachy/Zdíkov od 14.00 hod. – domácí premiéra
OP přípravky mladší –
9.kolo st 20.4. –turnaj ve Lhenicích od 17.00 hod. - domácí premiéra
Účastníci – Lhenice, Vimperk B, Stachy / Zdíkov
JB, JM

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.
Šití Romana Bukovská – Na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519 Po – Čt 8.30 – 11.30 12.30 – 15.00 hod

Aktuální nabídka: Poslední volný byt 3+kk v bývalé MŠ (dolní pavilon) - využijte tuto příležitost moderního bydlení a
domluvte si nezávaznou prohlídku.
Máte nevyužitý byt či domek? Zdarma Vám poradíme a zajistíme dlouhodobého nájemníka!
- volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, kancelář ČB – Karla IV. 3 u náměstí. Aktuální nabídka na: www.haloreality.cz
PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 - Netolice
Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování. Prodej, půjčování a servis jízdních kol. Tel.
775 449 723
Jiří Velíšek PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS ŽALUZIE, SÍTĚ, MARKÝZY
Výroba předokenních rolet MINOROL
- shrnovací dveře - plastová okna – těsnění do oken a dveří – garážová vrata + pohony bran – GSM ovládání vrat, bran, rolet, sušáky na prádlo
Dále v nabídce: držáky truhlíků, satelitů apod. Telefon: 608 972 382

Třebanice 18 www.zaluzievelisek .cz zaluzievelisek@seznam.cz
„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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