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Rozkvetlé Lhenicko – 22.duben 2016 – foto Pepa Jenšovský
„Třešňový květ, tak jako padlý sníh,
zářivě svítí nad sadem
a jeho krása září v očích tvých
svým půvabem…“
- úryvek z písně „Třešňový květ“

Upozornění pro naše čtenáře
Vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva našeho městyse proběhlo až po uzávěrce ML (5.5.), bude
zápis č.18 z jeho zasedání otištěn, jako vždy na této úvodní straně, v příštím červnovém vydání.

ZPRÁVY OBČANŮM
Do této akce, při které z ulic našich měst i z přírody zmizí
každoročně stovky tun odpadků, se opět zapojil i náš městys.

K provedenému úklidu našeho Lhenicka v rámci „Ukliďme Česko“ paní starostka:
Stejně jako v loňském roce jsme se zaregistrovali na akci „Ukliďme svět - ukliďme Česko“. Akce proběhla v pátek 15.4.
2016. Spolu se žáky Základní školy Lhenice a Mateřské školy Lhenice jsme uklidili nejbližší okolí školy a dále celé
městečko. Z řad dobrovolníků se přihlásila jen jedna rodina a tak letošní akce byla převážně v rukou našich školáků a
pracovníků úřadu. Ti v týdnu od 11.4. do 15.4. likvidovali několik založených černých skládek, a sice v Třebanicích u
mostu – pneumatiky a dále podél potoka ke mlýnu (Přírodní památka) poházené plastové obaly, folie, plechovky a další
drobný odpad, směrem na „protimrazovku“ – také pneumatiky, směrem z Horních Chrášťan na Ameriku v lese u cesty
také folie, plasty, nábytek,… V současné době monitorujeme další nepovolené černé skládky. Jejich úklid stojí čas i
peníze.
Bohužel, musím konstatovat, že je stále mezi námi dost těch, kteří naše okolí zaváží odpadem. Je pro mne
nepochopitelné, že se někdo obtěžuje odvézt odpad do lesa, k potoku či kamkoliv jinam do přírody, když je možnost
ZDARMA odvézt odpad (prakticky veškerý odpad – oleje, barvy, plasty, nábytek, kovy, papír, hadry, koberce,
elektroodpad, pneumatiky, aj.) do Sběrného dvora 3x v týdnu včetně soboty, dále je možnost ZDARMA si vyzvednout
pytle na tříděný odpad (plast, papír, nápojový karton) a ten si pak nechat odvézt od domu pracovníky úřadu také
ZDARMA. Proč tedy do přírody???
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen ředitelkám našich škol, že se aktivně zapojily do akce, ale především žákům
ZŠ Lhenice i našim nejmenším z MŠ Lhenice, že pomohli „Uklidit svět- uklidit Česko“, vyšli do ulic a uklízeli poházené
odpady. Mé velké poděkování patří těm, kteří zcela samozřejmě uklízejí své okolí a přírodu i bez vyhlášené akce a přijde
jim to zcela přirozené. Ing.Marie Kabátová
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Odpadky nemají nohy, a tak je musíme sbírat
- tak nazvala svoji reportáž redaktorka Českého rozhlasu ČB Romana Lehmannová podle „výroku“ jednoho z našich
prvňáčků, za kterou se s mikrofonem vydala do Lhenic za akcí „Ukliďme Česko“, a to v pátek 15.4., kdy právě v ulicích
městečka uklízely děti z naší základní a mateřské školy. Při natáčení rozhovoru i s ostatními prvňáky došla v reportáži
k názoru, že i ti nejmenší chápou poslání jimi prováděného úklidu, s doložením další z jedné z dětských odpovědí na
otázku, zda-li vědí, proč uklízejí: „Kdybychom tu neuklidili, byl by tady pořád bordel, protože odpadky by se samy do
košů nevyhodily“. Slovo dostala i jejich paní učitelka, Mgr.Martina Pilařová: „Podle mě je důležité, aby se do úklidu
zapojily i děti. Získají tím správné návyky. Budou vědět, že odpad patří do košů a že se má třídit a je tím ušetřena i
příroda. Většina z nich je již zvyklá odpad třídit, u některých je to zatím horší. Tento úklid je zařazen na rozvrhu místo
pracovního vyučování a tělocviku, takže o žádnou výuku tím nepřijdou.“
Žáci z vyšších tříd se do uklízení zapojili v pozdějších vyučovacích hodinách (pozn.red.ML).
V plném rozsahu byla reportáž vysílána na vlnách Čs.rozhlasu ČB v sobotu 16.4., v týž den v pokrácené verzi i na
Radiožurnálu. JB, JM

Foto vlevo Romana Lehmannová Český rozhlas ČB, foto vpravo Tomáš Kimmel – obě z akce „Ukliďme Česko“!

K letošní výjimečně nekonané slavnosti osvobození
Z důvodu probíhajících prací na revitalizaci našeho náměstí se letošní slavnost
osvobození Lhenic americkou armádou,
probíhající tradičně vždy na tomto místě, mimořádně neuskuteční.
6. května, při malém pietním aktu, byl k pamětní desce osvobození v průčelí staré
radnice položen úřadem městyse věnec.
Čest a poděkování těm, kteří do našeho kraje přinesli svobodu!
10.5. 1945

6.5. 2016

JB,IR

Lhenické varhany čekají na druhou etapu
generální opravy
Mnozí z Vás určitě občas zaznamenají, že varhany v kostele
sv. Jakuba ve Lhenicích od října 2015 vydávají nějaké zvuky,
které se dají poslouchat. Blíží se opět léto, teplé počasí, a
tudíž je nutné pokračovat ve druhé etapě opravy. Plánována je
nejnáročnější oprava varhan a to oprava hracího stolu. Jak
hrací stůl vypadá uvnitř a jak funguje, to budete mít možnost
vidět a slyšet během plánované akce „Noc kostelů“, která
proběhne v pátek 10.6.2016.
Náklady na druhou etapu opravy si letos vyžádají 170 tisíc Kč. V současné době máme celkem naspořeno cca 125 tisíc
Kč. U zbývající částky cca 45 tisíc Kč bylo uvažováno, že by byla použita z grantového programu „Movité kulturní
dědictví“, který vyhlásil 27.11. 2015 Krajský úřad v Č. Budějovicích. Na tento grantový program byla zpracována a
podána veškerá požadovaná dokumentace v daném termínu, bohužel tentokráte na krajském úřadě bylo rozhodnuto, že
žádné opravy varhan v Jihočeském kraji nebudou finančně podporovány. Je to letos sice trochu zvláštní postup, kdy je
nejdříve vyhlášený nějaký program, na který se musí vypracovat velké množství dokumentů a různých materiálů, a pak
je záhy celý zrušen. Ale protože jsme již s opravou varhan začali, tak nám nezbývá nic jiného, než pokračovat dále a při
tom trpělivě ukládat každou deseti, padesáti či stokorunu a chybějící částku pro tento rok dát dohromady.

Proto mi dovolte opět uvést Vám již známé číslo účtu veřejné sbírky na opravu lhenických
varhan: 3857235339 / 0800
Nakonec mi dovolte pouze jedno: děkuji Vám všem za každý příspěvek a podporu. Ing. J. Jelínek

Lhenice se opět připojí k akci „Noc kostelů“
Tak jako minulý rok, tak i letos se lhenický kostel připojí k akci „Noc kostelů“, která se uskuteční v pátek 10.6. 2016 od 19
hodin, kdy budete mít možnost poslechnout si něco z historie, zaposlouchat se do písní ve sborovém provedení a
samozřejmě nahlédnout i do složitého varhanního stolu, který má být letos opraven. Bližší program bude uveden v
příštím vydání „Mého Lhenicka“. Všichni jste již nyní srdečně zváni. Farnost Lhenice
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Uzavírka mostu v Třebanicích
Oznamujeme dopravní uzavírku – MOST
v Třebanicích, evid.č.12257
a to v termínu od 27.4. do 3.10.2016.
Důvodem uzavírky je oprava
a rekonstrukce mostu.
Investorem akce je Jihočeský kraj, zhotovitel
COLAS CZ a.s. Praha.

První občánek Lhenic roku 2016 též miminkem PT DENÍKU za měsíc únor
Je jím Ema Kubinocová, která se narodila v prachatické porodnici v pondělí
15.února třicet minut po deváté hodině dopolední mamince Aleně a tatínkovi
Petrovi a vážila 3100 gramů.
Také se stala miminkem Prachatického deníku za měsíc únor, když od jeho čtenářů
získala v únorové anketě nejvíce hlasů.
BLAHOPŘEJEME a holčičce i ostatním novým občánkům přejeme šťastný život.
JB, JM

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
DUBEN V MATEŘINCE
V pondělí 11.4. jsme si v kině společně
se školou užili loutkové představení Víti
Marčíka Pinnoccio. Svou dynamikou a
hravostí nás opět nezklamalo.
V pátek 15. 4. jsme se zaměřili na úklid okolí našich obvyklých
procházek a s paní učitelkami nasbírali odpadky při akci
„Ukliďme Česko“. Odměnou nám kromě dobrého pocitu byl
účastenský list a kupa bonbónů, které nám přinesla paní
starostka Kabátová.
V úterý 19. 4. se konal zápis do MŠ, ke kterému letos dorazilo
35 zájemců. Výsledky zápisu budou vyvěšeny na webu školky a
v budově MŠ nejpozději 19. 5.
Den Země 22. 4. jsme oslavili bubnováním na rozmanité bubny
a bubínky pod vedením Petry Zahry a Michala Justa z Mičovic.
Děti bubny náramně bavily a mnohé projevily rytmus v těle…
S dubnem jsme se rozloučili vztyčením májky, kterou jsme si s
dovolením pana Kříže sami v lese porazili, přinesli, oloupali a
ozdobili. Pod letošní první májkou ve Lhenicích jsme si zatancovali a zazpívali.

Pod májkou na zahradě MŠ
foto: M: Kimmelová

KV

Základní škola
DUBNOVÉ KALENDÁRIUM:
1.4. – jarní vycházka – spojená s ukázkou pletení košíků u Machartů v Hoříkovicích – pro žáky 3.třídy
5.4. – účast na okresním kole „Matematické olympiády v PT – viz článek níže
7.4. – návštěva divadla v ČB – představení „Karel – táta vlasti“ – pro žáky 4.třídy
11.4. – divadlo V.Marčíka ve lhenickém kině – dvě představení – pro žáky 1.-4.tříd a 5.-9.tříd
12.4. – účast na krajském kole ve volejbale v ČB dívčího škol.družstva – viz článek níže
13.4. – účast na okresním kole „Biologické olympiády“ – viz článek níže
14.4. – exkurze v JETE (atomové elektrárně Temelín) – pro žáky 8. a 9.třídy
15.4. – účast na akci „Ukliďme Česko“ – pro žáky všech tříd (viz článek na str.1 + fota)
18. – 22.4. – návštěva z Nouzonville – dvou paní učitelek z francouzské školy, s jejímiž žáky si ti naši chatují v angličtině
v programu „Skype“ – viz foto níže
21.4. – třídní schůzka pro rodiče žáků 4.třídy
22.4. – projekt „Den země“ – za plnení úkolů na různá odlišná témata pro všechny třídní kolektivy
15. – 26.4. – přijímací řízení na střední školy – pro vycházející žáky
27.4. – Projektový den – „Dopravní výchova“ – i s instruktáží provádění první pomoci se záchranářkami Evou Bláhovou a
Petrou Plucarovou a též jízdou zručnosti na kolech (ta od 4.tř.) – pro žáky všech tříd
27.4. – „Čarodějný rej“ – ve školní družině v odpoledních hodinách
ÚČAST NA VĚDOMOSTNÍCH A DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH NAŠICH ŽÁKŮ
na okresní a krajské úrovni naši školu reprezentovali s umístěním:
na okresním kole „Matematické olympiády“ v Prachaticích 5.4. – 1.-4.místo – Jindřich Grill (6.tř.) 11.místo – David Urbaník (8.tř.)
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na krajském kole ve volejbale v ČB 12.4. – 7.místo – dívčí školní družstvo – postoupivší vítězně z okresního
kola ve složení: B.Bošková, E.Čechová, M.Kolářová, K.Kvasničková, K.Pavlíková, E.Dubravcová, S.Kunešová,
J.Traxlerová
na okresním kole „Biologické olympiády“ v Prachaticích 13.4. – 5.místo - Kristýna Pavlíková (8.tř.), 9.-10.místo –
Jindřich Daniel (8.tř.), 15.místo – Natálie Kolářová (8.tř.)
na okresním kole matematické soutěže „Klokan 2016“ – 3.místo – Adéla Mikešová (3.tř.) – kategorie „Cvrček“ úspěšný řešitel David Urbaník (8.tř.) – kategorie „Kadet“
Všem účastníkům soutěží děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
(Více fotografií na www.zslhenice.cz – fotogalerie)

Foto T.Kimmel – vlevo z návštěvy paní učitelek ze školy z Nouzonville 19.4. – též s náhledy i do výuky na naší škole;
foto uprostřed z projektu „Den země“ na škole 22.4. – celoškolní akce; foto vpravo - z projektového dne „Dopravní
výchova“ 27.4. – celoškolní akce.
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Práce na revitalizaci náměstí o pořádný kus pokročily
Spokojenost může být s postupem prací na
rekonstrukci lhenického náměstí, jak Prachatickému
deníku sdělil technik městyse Ing. Jan Stiborek: „Práce
opět hodně pokročily, pokud vše půjde dobře, mohla by
se v letošním roce vrátit na náměstí už i socha
sv.Vojtěcha,“ uvedl Jan Stiborek. Navíc, neměla by se
ani stěhovat tradiční pouť. „Budeme se snažit, aby
mohla být tam, kde jsou obyvatelé zvyklí, i když to
rozhodně nebude na kompletně dokončeném úseku
jednoduché“, sdělil dále Ing. Jan Stiborek (lef)

Vzhůru do květů
„Gratis“ (občanské sdružení našich dříve narozených) ctí tradice

Foto vlevo: „Vítání jara“ - tak nazvali naši senioři každoroční vycházku do květů, která je ve Lhenicích letitou tradicí. Tou
letošní v rozkvetlých třešňových alejích přivítala část členů o.s. GRÁTIS u Martinovy peckárny oproti loňsku o 10 dnů
dříve…
Foto vpravo: nejen lhenické aleje rozkvetly do bílého hávu v plné kráse, též do růžova i dva stromky Sakury na náměstí
před kostelem sv.Jakuba. Jan Machart

Záměr k obnovení jedné pozapomenuté vyhlídky
„Na vyhlídce“ se říkávalo místu v lese nad Lhenicemi, které nabízelo krásné pohledy do našeho kraje i městečka, kam
naši prarodiče a rodiče chodívali na procházky. Prý se tam i tancovávalo. „Gratis“ (spolek aktivních důchodců) se ve
spolupráci s městysem rozhodl tuto vyhlídku obnovit. Její úprava žádá vykácení nějakého tamního lesního porostu, by
pozorovací obzor se opět rozšířil, též úpravu podkladu pro vsazení dřevěného posezení k odpočinku za příjemného
vzhlížení na naše Lhenicko.
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Foto Jan Klein – vlevo vyhlídka v přípravě, vpravo - již nyní nabízí krásné pohledy… JB, JM

Do rozkvetlých lhenických alejí překvapivě nasněžilo
Příchod dubna se předvedl v plné jarní kráse,, když především v úterý 5.4. nachystal nádherný jarní den, avšak zároveň
i první letní, neboť v něm na 16 stanicích na jihu Čech, na kterých se sleduje počasí alespoň 30 let, byla naměřena
rekordní teplota. Nejvyšší pak v Č.Budějovicích, kde vystoupala až na +25,7°C (dosavadní rekord pro 5.duben zde platil
z roku 1941 +24,1°C). Lze proto tento den považovat za letní, jelikož v něm teplota dosáhla k tomu požadovaných 25 a
více stupňů, jak uvedla pro Prachatický deník meteoroložka Markéta Augustová. Poté se ale duben počal chovat
nevyzpytatelně aprílově. Ve středu 13.4. přinesl k nám první večerní bouřku, poté sice v nebývalé kráse nabídl pohledy
do rozkvetlých lhenických sadů, nejvíce pak v prosluněném květnovém čtvrtku 21.4. a také ještě částečně v pátek 22.4.
(v květech bylo Lhenicko již o víkendu 16. a 17.4.), aby poté v sobotu a v neděli 23. a 24.4. duben překvapil náhlým
velkým ochlazením, kdy v přeháňkách postupně déšť přecházel ve sněhové vločky, dopadající do lhenických alejí,
mísíce se zde s bílými a narůžovělými třešňovými a jabloňovými květy, a to i v následujících dnech i za ranních mrazíků.
A co více – „na svatého Marka leze žába z jarka (z potůčku)“ – praví pranostika o 25.dubnu. A o tom letošním? Kdepak,
žába zůstala v bahně. Na jihočeských stanicích na sv.Marka padaly mrazové rekordy – jedna z nejnižších teplot byla
naměřena v Černé v Pošumaví -4,1°C (ta dosud rekordně tu platící byla z r.1991 -3,1°C), nejchladněji však bylo na
šumavské slati -7,3°C, následně až -12°C a Šumava dostala i sněhovou nadílku, někde do výšky až 20cm, napsal
Prachatický deník. Naštěstí pro naše sady nebylo u nás tak mrazivo.
Poslední přelomový dubnový víkend k máji za ještě chladných rán byl už pěkný (s teplotou do +20°C), tudíž příznivý
k prvomájovému políbení, tentokrát již pod odkvétající třešní, a ke stavění májů a jejich hlídání.
Letošní duben předvedl pestrý rejstřík aprílového počasí.

Fota (M.Jarošová) – vlevo Lhenice 24.4, - námraza na autech, květy v sadech a v lese na Stráži sníh…
foto vpravo - z Vimperska (Daniel Hakl)
JB, JM

Májky na Lhenicku
O první májové noci, jak káže tradice, vyrostly opět na Lhenicku májky i s jejich nezbytným hlídáním za ohně
a občerstvování jejich hlídačů a i dalšího přítomného osazenstva.

Foto vlevo - májka na lhenickém starém hřišti v lese; foto uprostřed - u Vejrovského rybníka; foto vpravo - ve Vadkově
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Myslivecké sdružení
Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody.
Již řadu let, od roku 1959, je měsíc červen uznáván jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Proč právě
červen? Protože se v něm rodí většina mláďat zvěře a ptáků. Při procházkách přírodou bychom na to měli
myslet a také se tak chovat slušně vůči všemu živému. Z tohoto důvodu se myslivci každoročně obracejí
na všechny spoluobčany a návštěvníky Lhenic, aby si vážili přírody a chránili její obyvatele. Majitele psů
žádáme, neberte to jako nějakou buzeraci, nepouštějte své čtyřnohé miláčky volně pobíhat po honitbě,
aby zbytečně nevyplašili hnízdící bažantí slepice, které se již na hnízdo nevrátí. Máme jich tu pár, tak aby
se naše děti nemusely na ně chodit dívat do zoologické zahrady. Bažanty již řadu let nestřílíme, ale snažíme se je v
přírodě udržet. To samé platí o březích srnách, protože málokterá psovi uteče a kdo slyšel naříkat srnu, kterou rvou psi,
tak si to bude hodně dlouho pamatovat. Pokud na svých toulkách narazíte na mláďata zvěře zdánlivě opuštěná, tak si je
prosím prohlédněte a pokochejte se pohledem. V žádném případě je nehlaďte ani nenoste domů či do nějakých
záchranných stanic. Takové mládě ve většině případech uhyne. Ponecháte-li jej na místě bez doteku, tak po Vašem
odchodu si ho jeho matka najde a odvede.
Budete-li se chovat v přírodě jako v chrámu, tiše a ohleduplně, ona se Vám odmění nezapomenutelnými zážitky. Za
dodržení těchto pravidel všem jejím rozumným návštěvníkům děkují lheničtí myslivci.

POZVÁNKA
Dne 4.června 2016 od 09.00 hodin pořádají lheničtí myslivci
tradiční Dětský den - střelecké závody ze vzduchovky
na hořejším hřišti u hřbitova. Dětský den se bude konat za každého počasí. Pro vítěze jsou připraveny medaile a
diplomy. Pro všechny přítomné děti bude zdarma připraveno občerstvení a malý dárek. Srdečně zveme i rodiče.
Doufejme , že se vydaří počasí a překonáme loňský rekord, kdy se na hřišti sešlo na čtyřicet dětí.
Za myslivce Petr Pořádek st.

Sbor dobrovolných hasičů Jáma
(přináležející ke lhenickému hasičskému okrsku)
Oddíl mladých hasičů z
SDH Jáma, jehož členy
jsou děti ZŠ Lhenice a jsou
z Mičovicka a Lhenicka, se
pilně věnuje nácviku
hasičskému sportu.
V sobotu 30.4. se jamští hasičští elévové
zúčastnili první letošní soutěže v požárním
útoku a útoku CTIF v Žernovcích, kde se konal
již 24. ročník Memoriálu Pavla Bače, na kterém
se v posledních čtyřech ročnících vždy umístili
„na bedně“ (2013 a 2015 mladší první).
Letošní umístění v Žernovcích:
2. místo - mladší ; 3. místo - starší ….
„Začátek sezony se povedl, tak snad to tak
půjde dál, hlavně, že nás to BAVÍ“, napsala
Miluše Schwingerová, která nám pravidelně zasílá informace a zaslala nám i jejich fotografii ze zmiňované soutěže, za
což jí velmi děkujeme. Dětem blahopřejeme k úspěchu a přejeme jim, ať jsou v hasičském sportu úspěšní i nadále.
JB,JM

NAPSALI O NÁS.....
Žák učitele, Lheničáka Jana Markovce ml., prokázal talent
Podle obsáhlého článku Miroslava Fukse - Prachatický deník 5.4.2016 - kráceno
V KRAJI A TVRDÉ KONKURENCI OBSTÁL NEJLÉPE
Václav Hoidekr, žák prachatické ZUŠ, po vítězství v kraji bude hájit jihočeské barvy ve hře na klávesy
v celostátním finále
Hned se třemi významnými oceněními se vrátil z Blatné z krajského kola, kde zastupoval náš okres a prachatickou ZUŠ.
Získal cenu za vlastní tvorbu, též za první místo ve své kategorii a jako jeden ze dvou hráčů i cenu absolutního vítěze.
Vaškův učitel Jan Markovec to považuje za velký úspěch: „V tomto kole soutěže už konkurence odpovídá vyššímu
stupni, obzvláště ve vyšších kategoriích, kde je již znát vysoká kvalita“, zdůraznil Jan Markovec. Sám je velkým
propagátorem hry na klávesové nástroje a jeho jméno je neodmyslitelně spjato s tradicí přehlídky „Lhenické klávesy“,
která před časem změnila název na „Kláves Fest“. „Za sebe mám radost, že se ukázalo a potvrdilo, že klávesy jsou
plnohodnotným nástrojem a svou soutěž, zaštítěnou ministerstvem školství, si zaslouží“, podotkl Jan Markovec. Výběr
skladeb do soutěže řešil s Václavem Hoidekrem společně, což je prý spíše velká výhoda. „Vašek to má prostě v sobě,
baví ho to a nejvíce ze všeho vlastní skladby. Dnes je v osmé třídě ZŠ Národní v Prachaticích, ale teď už je jasné, že
chce dál pokračovat na konzervatoři v Plzni“, naznačuje učitel, kam žák pod zatím jeho čtyřletém vedení směřuje. Už od
loňského „Kláves Festu“ je navíc v hledáčku profesora Eduarda Spáčila z plzeňské konzervatoře, který si ho vyhlédl
právě na festivalu ve Lhenicích. Co Vašek a lhenický „Kláves Fest 2015“, kde dal o sobě poprvé výrazně muzikantsky
vědět: „Byla to pro mne nesmírná inspirace. Byl jsem vůbec poprvé na tak velké akci, hodně mě nakopla a povzbudila.
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Je důležitá nejen proto, že máte příležitost se předvést, ale že se tu i nabízí šance vidět a slyšet další výborné hráče,
pokud člověk není zahleděný jen do toho, co hraje sám. „Kláves Fest“, jako přehlídka, dává šanci ukázat se a prosadit
podle svého. Není to o diplomech a soutěživosti, ale o tom, prezentovat se a nabrat zkušenosti“.
Úspěch i na celostátní úrovní
Došlá zpráva do naší redakce těsně před uzávěrkou tohoto květnového vydání sděluje, že Vašek Hoidekr v celostátním
kole 30.4. ve Františkových Lázních (za účasti sto tří nadějných muzikantů) obsadil ve své kategorii mezi 14 špičkovými
hráči krásné 2.místo. BLAHOPŘEJEME!
Jan Markovec k tomu uvedl, že soutěž s vrcholovou úrovní navíc proběhla ve velice důstojném prostředí tamního divadla
a za celkově výborné organizace, které hře na klávesy daly punc patřičného docenění, co si určitě zaslouží. Též, dle
něho, došlo na této sešlosti předních klávesistů k domluvě o uspořádání „Kláves Festu“ na celostátní úrovni ve Lhenicích
v roce 2018, navazujícího na přehlídky „Lhenických kláves“ z let
předcházejících. Mnozí z těch, kteří byli na soutěži přítomní, je
pamatují. A právě jejich tehdejší přátelská atmosféra, pohostinnost,
pohoda, ale i úroveň, zbavena
tady oproti soutěžím honby za
umístěním, je do Lhenic láká.
Foto vlevo M.Fuchs – učitel a
žák – Jan Markovec a Václav
Hoidekr – rok tvrdých příprav
se vyplatil.
Foto vpravo - z celostátního
finále, které proběhlo ve
dnech 29. a 30.4. ve
Františkových Lázních, kde
Vašek
Hoidekr uspěl a
v obrovské konkurenci získal
umístění na druhé pozici.

Na Lhenicku a Zbytinsku nalezena munice
Prachatický deník 19.4. – (aja)
V sobotu odpoledne našel muž, který obnovoval chemické značení proti lesní zvěři poblíž Lhenic, předmět připomínající
dělostřelecký granát. Přivolaný pyrotechnik jeho domněnku potvrdil. Šlo o dělostřelecký protipancéřový granát ráže
82mm,. Na patnáct kusů dělostřeleckých min ráže 80mm narazil v sobotu také muž u Zbytin, když hledal kovové
artefakty. Nalezenou munici si pyrotechnik z místa odvezl do muničního skladu.

Oprava mostu zavře silnici do října
Prachatický deník 20.4. – (lef)
Od středy 27.dubna až do 3. října letošního roku bude uzavřen most Třebanice v úseku Lhenice – Třebanice. Důvodem
uzavírky je oprava a rekonstrukce uvedeného mostu. Objížďka bude vedena přes Mičovice. Investorem akce je
Jihočeský kraj, do rekonstrukce se pustí firma z Prahy. Vedení městyse Lhenice žádá zároveň o respektování
dopravního značení, kterým bude objížďka značena. (Viz foto níže)

Květy opět oslaví šlapáním do pedálů¨
Prachatický deník 20.4. – (lef)
Na začátku května pořádá Mikroregion Chelčicko-Lhenický už sedmý ročník cykloturistické akce Slavnosti květů. Letošní ročník je
zpestřen a rozšířen o další trasu za Selským barokem a na akci CSV do Pištína (Celostátní síť pro venkov – akce „ Vaříme,
pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se s jejich vznikem“ – pozn.redakce). Výchozí místo je
7.května u kostela sv.Martina v Chelčicích v 9 hodin, další zájemci se mohou připojit kdekoli na trase, případně i
samostatně projíždět trasou. V tomto ročníku mohou zdatnější cyklisté využít i nabídku doplňkové trasy na souběžně
probíhající a tématicky související akci obce Pištín. Doporučená trasa pak bude navazovat na Ovocnářskou trasu ve
Lhenicích. Celková její délka pak je z výchozího místa v Chelčicích zhruba šedesát šest kilometrů, což je řádově o 15
kilometrů nad rámec klasické trasy Slavnosti květů.
Trasa pro cyklisty je značena dopravním značením jako Ovocnářská cyklotrasa logem Mikroregionu Chelčicko-Lhenicko.

Foto vlevo Jan Exner – uzavírka mostu v Třebanicích, vpravo plakát na letošní Slavnosti květů. Vzhledem k termínu
konání akce a vydání našeho měsíčníku budeme o této akci informovat v příštím červnovém vydání ML.
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Strakonický voják objevil cvičení crossfit při misi v Afghánistánu
Prachatický deník 22.4. – (rag)
Jižní Čechy – Praporčík Jaroslav Duchoň vede speciální zdravotnické výcviky CLS (Vombat LifeSaver) v posádce
25.protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích, ale kromě toho dal podnět ke vzniku unikátní studie, která má
prokázat pozitivní účinky cvičení crossfit na lidský organismus.
Obsáhlý článek se dále věnuje tomuto testování, které probíhá ve lhenickém sportovním zařízení Elite Gym Lhenice…
Vzhledem k nedostatku místa v našem měsíčníků a s přihlédnutím k tomu, že o aktivitách Jardy Duchoně informujeme
poměrně velmi a často, nezveřejňujeme celý text článku…
K dispozici je v archivu článků Deníku či u kronikářky městyse Lhenice. Děkujeme za pochopení. Redakce ML

Obec v klinči. Kvůli jedům a Šťávovi
Lidovky 27.4. – ADAM JUNEK
LHENICE/PRAHA Malebný jihočeský městys Lhenice se chlubí sedmisetletou tradicí pěstování ovoce, která mu
vysloužila i označení „zahrada jižních Čech“. V této zahradě ovšem již bezmála dvacet let tiká časovaná bomba v
podobě jedovatého odpadu, který je uložen v bývalém zemědělském družstvu. A rozhodnutím české justice nepatří
nikomu.
Majitel nemovitostí, v nichž se na šest tisíc kubíků zeminy a kapalin kontaminovaných polychromovanými bifenyly
nachází, je ochoten dle zjištění LN budovy věnovat, aby se pohnulo s řešením, kdo jedy odstraní. K tomu ale obec
potřebuje, aby se přidal i Jihočeský kraj a požádal o dotaci. Ten to však odmítá s tím, že nebude řešit něco, co nezavinil.
Příběh se začal odvíjet v polovině 90. let. Stavby v areálu bývalého zemědělského družstva nakoupila společnost A.S.P.
Praha miliardáře Josefa Šťávy, který je proslulý zejména kvůli svému letitému miliardovému sporu se státem kvůli
obchodu s krevní plazmou, kauzou známou jako Diag Human. Dnes je drží jeho Panství Bechyně. Pozemky v areálu pak
patří restituentům, což je důsledek překotného vzniku družstev za komunismu.
Šťávova firma je pronajala společnosti Enviro Technology Today. Ta se nabídla státu, že umí likvidovat jedovaté bifenyly,
s nimiž si Česko v té době nevědělo rady. A právě v areálu ve Lhenicích nejdříve rozeběhla zkušební provoz, a pak v
roce 1998 do něj navezla na sto kubíků jedovatých kapalin do nádrží, další sudy do skladu a tisíce kubíku
kontaminované zeminy – celkem šest tisíc kubíků. Na likvidaci odpadu dostala na dvacet milionů korun od Fondu
národního majetku. Úspěch se nekonal – firma totiž zkrachovala. Pro provoz totiž nedostala ani licenci, podmíněnou
kolaudací, ani kolaudační razítko, podmíněné udělením licence. Definitivně z obchodního rejstříku zmizela v roce 2004 a
nezbyla v ní ani koruna, aby bylo možno s odpady cokoliv dělat.
A to se rozeběhla soudní tahanice o to, komu jedy patří. Šťávova firma trvala na tom, že patří státu – konkrétně Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových. A chtěla, aby se stát o jedy postaral. Obecné soudy dospěly k závěru, že
tisíce kubíků jedů ale nepatří nikomu. Firma už neexistuje, tak nic vlastnit nemůže, a státu také nejsou. To potvrdil teď i
Ústavní soud, když v únoru posvětil postup obecných soudů a stížnost Panství Bechyně zamítl.
Pro Lhenice to ovšem znamená dál žít s jedy a hlavně strachem, že kdykoliv mohou z nádrží vytéct. Na chvíli jim svitla
naděje. „Majitel nemovitostí je ochoten ty budovy obci věnovat. Ministerstvo životního prostředí má dotační program, z
nějž bychom pak mohli čerpat peníze na likvidaci a vyčištěné nemovitosti by obci zůstaly,“ popsala LN starostka Lhenic
Marie Kabátová.
Ochotu zbavit se skladů plných jedů potvrdil i sám Šťáva. „Oslovil mě jihočeský senátor Tomáš Jirsa, zda bych byl
ochoten ty budovy, za něž jsem zaplatil asi 22 milionů, věnovat obci, aby se situace mohla odblokovat. Souhlasil jsem,“
sdělil majitel bechyňského panství LN.
Problém je, že oprávněným žadatelem z dotačního programu ministerstva životního prostředí může být jen kraj případně
obec s rozšířenou působností. A kraj do toho jít nechce. Podle informací LN se zpěčuje především hejtman Jiří Zimola,
protože nechce být zatažen do příběhu, v němž figuruje „nepřítel státu“ Šťáva.
Oficálně pak mluví o tom, že kraj se nebude finančně podílet na nápravě chyb jiných. „Proč by se kraj měl podílet na
řešení této situace? Kraj není povinný subjekt, situaci nezpůsobil a na financování nedbalosti a nedůslednosti orgánů
státní správy v minulosti nemá finanční ani personální kapacity,“ uvedl pro LN hejtman v narážce na to, že si státní
správa nepohlídala, aby byl jedovatý odpad za její peníze skutečně zlikvidovaný.
Senátor Jirsa se chce ještě pokusit krajského šéfa a zastupitele přesvědčit. „Já to na jednu stranu chápu. Ta historie se
dá číst, že to někdo vytuneloval a teď je to třeba znovu zaplatit, ale je třeba primárně pomoci starostce a lidem z Lhenic.
Historii už soud smazal tím, že rozhodl, že majetek – tedy jedy - je ničí,“ řekl LN.
Starostka má ještě záložní plán. Zkusí se obrátit na Prachatice, které jsou obcí s rozšířenou pravomocí, zda by jim s
dotací od resortu životního prostředí nepomohly. Problém je, že k dotaci je třeba přiložit 20 procent „ze svého“. „Máme
odborný posudek, že likvidace by vyšla na 24 milionů korun bez DPH. Budeme ji, pokud by k tomu došlo, soutěžit, takže
je možné, že cena ještě poklesne,“ doufá starostka Kabátová. Pokud by se ani Prachatice neuvolily být žadatelem o
dotaci, zkusí starostka u ministerstva vyprosit výjimku, že by si Lhenice zažádaly samy.

Foto – bývalé chemické středisko na okraji městečka
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem

Z pověstí, lidových pověr a vypravování z kraje kolem starodávné kupecké cesty
Vybráno z knihy „Vandrování s Peklíkem po
Linecké stezce“ od autora Oldřicha Petráška
(bývalého starosty Netolic), vydané v roce 2014
Místními akčními skupinami Blanský les - Netolicko
a Rozvět zahrady jižních Čech k propagaci tohoto
kraje. Z každé oblasti na trase Blata, Netolicko,
Lhenicko, Chvalšinsko, Boleticko, Blanský les,
Kájovsko a Vyšebrodsko – Lipensko je vybráno jen
několik pověstí.

Z předmluvy knihy (kráceno)
(Peklík je pohádkové strašidýlko a turistický maskot Netolicka a Blanského lesa,
který je tradičním průvodcem naším regionem).
„Dnes si již neuvědomujeme, jak Linecká stezka, tato stará obchodní cesta spojující rakouské Podunají s českými
zeměmi, ovlivnila i náš současný život. Vděčíme jí za vznik řady měst a obcí (i našich Lhenic – pozn.redakce), za
množství památek na její trase. Jako živoucí tepnou tudy proudily s lidmi a zbožím i nové myšlenky, informace,
zkušenosti i kultury.“¨
Kniha má kromě sběru regionálních pověstí a pověr za cíl i poučení, přiblížení nelehkého života našich předků,
obklopeného množstvím mýtů a náboženských představ, jejich práce, zvyků, tradic, starých řemesel a současně s tím i
představení řady turisticky zajímavých míst od Blat až na Vyšebrodsko k rakouské hranici.

LHENICKO
Z úvodu této jedné z částí knihy (kráceno)
„Lhenice se právem honosí názvem „zahrada jižních Čech“. Městys obepínají rozsáhlé sady, hlavně třešní a jabloní,
proto je nejlepší Lhenicko navštívit na jaře, kdy se celá krajina oděje do bělostných květů, nebo na podzim, kdy zase
sady hrají všemi barvami a všude přítomnou vůní ovoce. Vždyť se Lheničákům v okolí neřekne jinak než Peckáři.“
Dominantou Lhenic je kostel sv.Jakuba s farou, renesanční dům zvaný „Zámeček“, bývalá radnice a domy vystavěné ve
stylu jihočeského selského baroka. Nad městečkem pod lesem najdeme půvabnou křížovou cestu s velkou kaplí a
zázračným pramenem, zvanou „V Brabcích“. Je odtud úchvatný výhled na celé Lhenicko orámované mohutnými masivy
vrchů Blanského lesa. V okolí se nachází Vodice – unikátní vesnická památková rezervace selského baroka. Dále osady
s řadou lidových památek jako Třešňový Újezdec, u kterého najdeme i původní úvozy Linecké stezky, Vadkov,
Třebanice, Hoříkovice, Hradce, Hrbov, Brusnou a Horní a Dolní Chrášťany. V souvislosti s ochranou Linecké stezky tu
bylo v minulosti vybudováno i několik pravěkých hradišť jako Velký Hrádeček, Vrata a pravděpodobně i Stráž. Do
projektu Linecké stezky zde archeologové v roce 2014 nalezli další dosud neznámá opevnění u Vadkova.“

Ukázka vybraných pověstí a vyprávění z této kapitoly „Lhenicko“
- pouze jen těch obsahově méně rozsáhlých
JAK PÁN BŮH TVOŘIL NA LHENICKU
Podle lidového vyprávění místních, když jednou chodil Bůh po světě, dostal se do končin, kde nic nebylo. Podíval se na
zem a řekl si: „Ejhle nic“ a vznikly Lhenice. Podíval se dále a řekl: „Třeba nic“ a vznikly Třebanice, na obzoru pak spatřil
třešeň a jezdce na koni, řekl: „Ú jezdec“, a tak vznikl Třešňový Újezdec.
VODNÍK U ŘÍHŮ MLÝNA
Nějaká Matoušková ze Lhenic vypravovala, že šla jednou sama kolem jedenácté dopoledne do Říhů (Filišteinů) mlýna
pod městečkem. Cesta do mlýna vede kolem malého rybníčka u potoka, kde se cesta dělí, nahoru do kopce do Vodice a
vlevo kolem náhonu do mlýna. Přicházejíc k rybníčku, spatřila najednou na hrázi jakéhosi člověka. Když přišla blíže,
viděla, že to má hlavu jako náramně velikou palici, oči vypoulené jako pěsti a tělo maličké. Protože již byla tak blízko, že
se nemohla vrátit, prošla se strachem kolem toho člověka, kterého křesťansky pozdravila, ale ten jí neodpověděl. Když
se ohlédla, viděla jít tohoto člověka za sebou; byl to vodník. Shodila z ramen nůši a dala se na útěk do mlýna, kde
strachy omdlela. Když ji mlynářští přivedli k sobě a dozvěděli se, co ji tam vystrašilo, vydali se k rybníčku, aby také
vodníka viděli, ale tam už nikdo nebyl.
Kolem mlýna vedla od pradávných dob Linecká stezka, od Netolic směrem na Třešňový Újezdec. Teprve v nedávné
době byla ve mlýně objevena starodávná listina, ve které je prý psáno, že každý poutník je zde vítán, ale běda každému,
kdo se zlými úmysly přichází. Ten prý zde rána nedožije. Podle potomků mlynářské rodiny Filišteinů tu prý ve mlýnici
strašívalo jakési bílé strašidlo.
Dodnes jsou v těchto místech ještě na několika úsecích patrné zbytky původní Linecké stezky, hlavně směrem
k Třešňovému Jezdci. V roce 2014 se podařilo v rámci projektu Linecká stezka upravit asi 500 metrů dlouhý úsek stezky
do původního stavu, od Koubovského rybníka ke kapličce u mlýna Suchomel pod Vodicí.
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MOŘSKÉ OKO U VODICE
Na břehu netolického potoka pod Vodicí, mezi potokem a náhonem u Říhů (Filišteinů) mlýna, leží tůně, které se říká
mořské oko.. Prý je tak hluboká, že se nedá ani změřit. Podle pověsti v ní zmizel nějaký zlý sedlák i s vozem a párem
volů. Někdy v sedmdesátých letech dvacátého století, když se stavěla u Lhenic nová silnice, navezly prý do tůně
náklaďáky spousty pařezů, které tam zmizely, aniž bylo co znát.
 HASTRMAN VE STUDNI V BRUSNÉ
V osadě Brusná, leží mezi Netolicemi a Lhenicemi, šla jednou stará babička do studně pro vodu. U studně viděla malého
bosého chlapečka, jak si hraje s kaménky. Byl podobný jednomu z Brusného. I ptala se ho, co tu dělá? On však
neodpověděl. Šla tedy k němu, ale on ji chytil a zatáhl do kalužiny a již by ji byl utopil. Ale ona vykřikla: „Ježíš a Mária!“ a
on hned zmizel. Když se pak ohlédla, byl ve studni a smál se jí. Byl to hastrman.
BOUŘKOVÝ ZVON V HRBOVĚ
Na návsi v Hrbově stojí kaple s věžičkou postavená v roce 1854. Ve věžičce je jeden malý zvon, který podle místní
pověsti přitahuje bouřky. Proto vždy, když se někde v okolí bouře rozpoutala, nesmělo být nikdy zvoníváno, i kdyby byl
právě čas klekání. A tak, na rozdíl od všech okolních obcí, kde zvonili nebo troubili proti bouřkám a krupobití, Hrbovští
díky této vlastnosti svého zvonu nemohli.
Tato část knihy o Lhenicku dále obsahuje: „Jak peckáři zase proti mrakům troubí“; „Vodní žínka ve Lhenicích“;
„Dušičkový příběh ve Lhenicích“; „O začarovaném mlýnském kole v Brusné“ a ještě další…
Knížka ve svém závěru uvádí použitou literaturu jako zdroj pramenů, z nichž její autor čerpal.
Určitě stojí za přečtení.
JB, JM

Obrázky z dochovaného a upraveného úseku úvozu „Linecké stezky“ od Tř.Újezdce kolem Koubovského rybníka k cestě
do Vodice. Foto 1 – počátek úseku Linecké stezky s informační cedulí; foto 2 – výklenková kaplička „Nejsvětější trojice“
na jeho trase; foto 3 – odpočinkové místo s informačním panelem v úvozu; foto 4 – konec úseku „Linecké stezky“ u
božích muk na tzv.“Pěticestí“ ve směru k Vodici. Foto Jan Bumba.
Projekt Linecká stezka reg.č.MOO284 je
spolufinancován
Evropskou
unií
z programu „Evropská území spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007-2016“.

LHENICKÉ STÍNY
Během víkendu vykradli zloději dvě benzinové pumpy
Prachatický deník 9.4.2016 – Jana Vandlíčková
Lhenice, Vlachovo Březí – Od sobotního rána šetří prachatičtí policisté krádež na
benzinové čerpací stanici ve Lhenicích. Od pondělního rána pátrají po zloději nebo
zlodějích, kteří se vloupali do benzinky ve Vlachově Březí.
Milan Bajcura, jihočeský policejní mluvčí, krádež v čerpací stanici ve Lhenicích v sobotu
ráno potvrdil. „Stala se v noci z pátku na sobotu.
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Policisté jsou na místě a šetří," řekl v sobotu pro Prachatický deník.
K vloupání ve Lhenicích došlo podle slov prachatické policejní mluvčí Martiny Joklové v sobotu mezi pátou až šestou
hodinou ráno. "Pachatel si z pumpy odnesl celý stojan na cigarety, včetně tabákových výrobků. Způsobil škodu za více
než třiatřicet tisíc korun," upřesnila.
K podobnému vloupání došlo také z neděle na pondělí Vl. Březí. Do objektu benziny se zatím neznámý pachatel vloupal
mezi půl sedmou večer až třetí hodinou ráno. "Z regálu za prodejním pultem odcizil nejméně osmdesát krabiček cigaret.
Krádeží a vloupáním způsobil škodu za nejméně sedm tisíc korun," doplnila Martina Joklová.
Policisté společně s prachatickými kriminalisty na obou případech vloupání pracují. "Žádáme zároveň případné svědky
obou krádeží o informace. Veškeré poznatky je možné volat na telefonní linku 158 nebo je oznámit na nejbližší policejní
stanici," vyzvala Martina Joklová.

Tolik článek v Prachatickém deníku počátkem dubna. A na konci měsíce přišla dobrá zpráva.
Prachatický deník 2.5. – (pol)
Z místa činu šel rovnou do cely
Kriminalisté stíhají 42 letého muže z Českokrumlovska kvůli krádeži. Obviněného zadrželi po čtvrté hodině ranní přímo
na místě činu, a to ve smíšené prodejně v obci Chroboly, do které se muž vloupal násilím. Cílem jeho vloupání byly
cigarety a tabák, vhod mu však přišel i deodorant a pasta na zuby. Pro policisty to nebyl žádný nováček, zjistili, že byl
v posledních třech letech za obdobný čin už odsouzen. Z místa činu proto putoval rovnou do policejní cely.
Lhenická pumpa
Při vyšetřování vyšly najevo i další skutečnosti, na základě kterých kriminalisté muže obvinili také z vloupání do
benzinové čerpací stanice v obci Lhenice na Prachaticku, ke kterému došlo letos 9.dubna. Z čerpací stanice obviněný
odcizil několik kartonů cigaret a balení tabáku. Protiprávními skutky způsobil obviněný poškozeným organizacím škodu
za téměř 70.000 korun. V případě prokázání viny mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Případem se dál
intenzivně zabývají prachatičtí kriminalisté, kteří obviněného stíhají vazebně.
JB, JM

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ U NÁS
OKÉNKO PRO ŽENY
KVĚTINOVÝ DEN- 19. ročník Ligy proti rakovině - ve středu 11.5.
Jako každý rok se do veřejné sbírky zapojí i naše ZO. Kytičky si budete moci zakoupit u našich členek a také v Květince
u paní J.Pohořalové, v salonu H.Mášlové a v knihovně u I.Ragáčové.
Všem, kteří sbírku podpoří, předem upřímně děkujeme!
M.Sh

8.5.

DEN MATEK – BLAHOPŘEJEME VŠEM MAMINKÁM K SVÁTKU
POZVÁNKA DO DIVADLA

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

VSTUPNÉ 330,- Kč - PŘEDPRODEJ V KNIHOVNĚ

ZVEME VÁS DO KINA
27.5. WILSONOV – detektivní komedie ČR od 19.00 hodin
10.6. NIKDY NENÍ POZDĚ – hudební komedie USA od 19.00 hodin

KINO KLUB Lhenice připravuje letní filmová představení na lhenickém náměstí
25.6. - „Takovej barevnej ocas letící komety“ a následně další filmy budou promítány 9.7., 23.7., 6.8.,
a 20.8., - jejich tituly budou upřesněny v dalším vydání ML
IR
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SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Jarní vyběhnutí s letošní zimou
– kde a kdy – při běžeckém závodu po trase horou Stráží v sobotu 23.4.
Zhodnocení běhu pořadateli - (upraveno, kráceno)
Zdravíme všechny zúčastněné i nezúčastněné, ale přítomné
jarního vyběhnutí se zimou. Ta se sice ještě po závodu ze soboty
na neděli poněkud svému odchodu bránila menším sněžením, ale
zdá se, že jsme s ní naším výběhem, za drobného „romejšení“,
opravdu vyběhli a můžeme se těšit na jaro. Doufáme, že jste se
všichni bavili a že nám odpustíte na první pohled poněkud
zmatečné měření času (dodatečně jsme v něm nalezli jen tři
drobné chyby, které byly opraveny) a též organizační nedostatek
spočívající v tom, že ze záhadných důvodů jsme opomněli předat
diplomy připravené jak pro vítěze, tak všechny zúčastněné. Za to
se omlouváme. K vyzvednutí pro zájemce – účastníky závodu jsou nadále ve lhenické knihovně či na požádání je také nabízena
možnost jejich zaslání poštou.
K vlastnímu průběhu závodu
Celkový počet běžců – 34; nejmladší Alan Šimon (roč.2006), nejstarší RNDr. Ladislav Čanda (roč.1961).
Tří nejúspěšnější s nejlepšími časy:
1.místo Petr Šíma (roč.1985) – čas 00:27:17,82
2.místo Jiří Krotký (roč.1982) – čas 00:27:44,18
3.místo Jan Mügl (roč.1989) – čas 00:27:49,81
Vítězi byli ale všichni, co do cíle doběhli. Celková listina startujících i s umístěním a dosaženými časy je k nahlédnutí na
adrese:
https://drive.google.com/file/d/0B7fcCuRjvxyOSmFtLTZsQXpkUHc/view?usp=sharing
Komu patří poděkování za zdařilé „Vyběhnutí se zimou“ - všem organizátorům a pořadatelům - zejména Péťovi Šímů v
roli hlavního truhláře, který sestrojil celou krabici značících šipek a k tomu vítězné medaile (jak se nakonec ukázalo, tak
jednu si vyrobil dokonce sám pro sebe)
- Ivče Ragáčů za parádní plachtu START/CÍL a spousty drobností okolo - Majce a Jardovi Duchoňů z ELITE
GYM LHENICE za všetečnou pomoc při organizaci a pořízení sponzorských darů - Sašovi Ragáčů za občerstvovací
stánek - Jendovi a Soně Jarošů za měření času - Honzovi Špánů za rychlou spojku mezi kontrolními body - úřadu
městyse za půjčení stanů s posezením, věnování hlavních cen a všeobecnou podporu - a všem, kteří byli na
kontrolních bodech a i těm, na které jsme ve své zapomnětlivosti nevzpomněli …
Díky i všem, kteří nám poskytli sponzorské dary:
- ELITE GYM LHENICE - permanentky a trika; Koma systém - trika a mikiny; Policie ČR - Reflexní tašky a pásky;
Zeelandia Chelčice - marmelády atd.
Závěrem od pořadatelů: Pokud se s námi budete chtít podělit o své postřehy k věcem, které vám připadali nedomyšlené
nebo špatně naplánované, prosíme, podělte se o ně přímo na e-mail sanderapetr@gmail.com.
Za tým vyznačovačů a odznačovačů trasy bratři Šanderovi

fota ze závodu „Vyběhneme se zimou“ - 23.4., vlevo - nejstarší účastník RNDr. L. Čanda, vpravo - nejmladší A. Šimon
JB, JM

Z AKTIVIT LHENICKÉHO SOKOLA
Úspěšná, právě ukončená mistr.sezóna oddílu stolního tenisu v soutěžích
Regionálního přeboru Prachaticka
V nich se jeho týmy i jednotlivci umístili na předních místech. Příznivá to bilance. Vzhledem
k perspektivě oddílu je to potěšitelné zejména v mládežnické kategorii.

13

Konečné umístění družstev Sokola v tabulkách svých soutěží v sout.ročníku 2015/16
A týmu v RP I – za 10 účastníků – 2.místo – 18 zápasů – 11 výher, 6 remíz, 1 prohra – skóre 207:117 – 46 bodů
B týmu v RP II – za 10 účastníků – 3.místo – 18 zápasů - 13 výher, 0 remíz, 5 proher – skóre 216:108 – 44 bodů
C a D týmu v RP III – za 10 účastníků –
D týmu - 1.místo – 18 zápasů – 15 výher, 2 remízy, 1 prohra – skóre 214:110 – 50 bodů
C týmu - 9.místo – 18 zápasů – 2 výhry, 1 remíza, 15 proher – skóre 110:214 – 23 bodů
A a B týmu v RP st.žáků – za 7 účastníků
A týmu – 1.místo – 12 zápasů – 12 výher, 0 remíz, 0 proher – skóre 104:16 – 36 bodů
B týmu – 3.místo – 12 zápasů – 7 výher, 1 remíza, 4 prohry – skóre 64:56 – 27 bodů
Nejúspěšnější hráči Sokola ve svých soutěžích v sout.roč.2015/16
Ve dvouhrách
V RP I - umístění mezi 42 hodnocenými hráči 8.místo – M.Špán (A tým) – úspěšnost 73,02%
V RP II – umístění mezi 42 hodnocenými hráči 5.místo – V.Špán (B tým) – úspěšnost 76,79%
V RP III – umístění mezi 43 hodnocenými hráči 2.místo – I Fišerová (D tým) – úspěšnost 88,24%
V RP st.žáků – umístění mezi 17 hodnocenými hráči 1.místo – R.Sivera (A tým) – úspěšnost 100%
Ve čtyřhrách
V RP I – mezi 17 hodnocenými dvojicemi 6.místo – P.Petrovka – M.Špán (A tým) – úspěšnost 75%
V RP II – mezi 16 hodnocenými dvojicemi 1.místo – M.Pixa – V.Špán (B tým) – úspěšnost 100%
V RP III – mezi 15 hodnocenými dvojicemi 10.místo – R.Sivera – F.Traxler (C tým) – úspěšnost 38,46%
V RP st.žáků – mezi 28 hodnocenými dvojicemi 1.místo – R.Sivera – F.Traxler (A tým) – úspěšnost 100%
K ukončení mistrovského sout.roč. 2015/16 stolními tenisty Sokola
V oddílu stol. tenisu může být s průběhem a umístěním v soutěžích i na turnajích, jakož i s přístupem hráčů v nich,
spokojenost.
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
U A týmu v I.B ve sk.A – ten naskočil do roztáčejícího se kolotoče jarních mistrovských
zápasů nevydařeně, prohrál 2.4. v premiéře ve Vyšším Brodě 4:1, ale následně v sérii
čtyř utkání bez prohry počal bodovat, aby si tak upevnil 3.místo v tabulce. Doma 9.4.
porazil Trhové Sviny 2:0, 17.4. se v buchtářsko-peckářském derby rozešel v Netolicích
s tamním tradičním rivalem smírně 1:1, poté úspěšně vstoupil do trojboje s týmy od lipenských břehů, když nejprve 23.4.
zvítězil na svém hřišti nad Frymburkem 3:0, v následujícím kole 30.4. pak i v Loučovicích nad Černou 2:4 a 5.5. se ve
svém fotbalovém stánku do třetice utkal s Horní Planou (po uzávěrce ML). V tabulce k 30.4. se bez většího ohrožení
pronásledovatelů nalézal se 41 body při skóre 44:25 na 3.místě s devítibodovým náskokem před v tabulce čtvrtou Dřítní,
ale se šestibodovou ztrátou na druhou Planou u ČB a desetibodovým deficitem na zatím suverénního lídra I.B sk.A –
Nemanice.
U rezervy SK Ktiš/Lh.B v OP Prachaticka – ta vstoupila do mistr.jara na vítězné vlně, když postupně vyhrála 26.3.
v Husinci 0:2, 3.4. doma na hřišti ve Ktiši nad Sv.Maří 2:0, následně 9.4. i ve Volarech s „áčkem“ 1:2, než 16.4. schytala
doma výprask od Vitějovic 1:4, aby poté na vítěznou vlnu opět „naskočila“, a to výhrami 24.4. opět ve Volarech,
tentokráte nad „béčkem“ 0:5, a poté 30.4. i v Šumavských Hošticích 1:2. Rezerva byla v tabulce OP k 30.4. na 5.místě
se ziskem 35 bodů při skóre 55:36.
U našich přípravek – starší a mladší v OP Prachaticka - ty toho o mistrovském jaře zatím sehrály poskrovnu.
Přípravka mladší ještě do jarních bojů k 30.4. nezasáhla vůbec. Proč? Z důvodu velké nemocnosti jejich hráčů. A tak jen
přípravka starší zatím sehrála pouze tři zápasy a to 16.4. vítězný ve Vitějovicích 2:6 a prohrané 16.4. ve Vimperku 23:3 a
doma se společným týmem Stach a Zdíkova 5:7. Odložená utkání přípravky odehrají v náhradních termínech.

Dubnové mistrovské zápasy lhenického SK
I.B sk.A – muži
15.kolo – so 2.4. – V.Brod – SK Lhenice 4:1 (2:1) – branka za Lhenice: R.Iliev
16.kolo - so 9.4. – SK Lhenice – Trhové Sviny 2:0 (1:0) – br.za Lh.: R.Iliev, P.Prenner
17.kolo - ne 17.4. – Netolice – SK Lhenice 1:1 (0:0) – br.za Lh.: T.Tůma
18.kolo – so 23.4. – SK Lhenice – Frymburk 3:0 (2:0) – br.za Lh.: R.Iliev 2 J.Beran
19.kolo – so 30.4. – Černá v Pošumaví – SK Lhenice 2:4 (0:1) – br.za Lh.: R.Pořádek 2, R.Iliev, J.Beran
OP – muži
15.kolo – ne 3.4. – Ktiš/Lh.B – Sv.Maří 2:0 (1:0) – br.za Ktiš: R.Sura, J.Růžička
16.kolo – so 9.4. – Volary A – SK Ktiš/Lh.B 1:2 (1:1) – br.za Ktiš: J.Mrkvička 2 (1 z 11)
17.kolo – so 16.4. - SK Ktiš/Lh.B – Vitějovice 1:4 (1:2) – br.za Ktiš: P.Šíma
18.kolo – ne 24.4. – Volary B - SK Ktiš/Lh.B 0:5 (0:4) – br.za Ktiš: P.Lukšovský 2, Vl.Burda, P.Šíma, J.Krotký
19.kolo – so 30.4. – Šum.Hoštice - SK Ktiš/Lh.B 1:2 (1:2) – br.za Ktiš: J.Mrkvička (z 11), J.Prenner
OP – přípravky starší
12.kolo – so 2.4. – Vitějovice – Lhenice 2:6 (2:0) – br.za Lh.: A.Kanalošová 2, P.Bláha 2, A.Stehlík, K.Gregora
13.kolo – so 9.4. – volné
14.kolo – so 16.4. – Vimperk B – SK Lhenice 23:3 (12:1) – br.za Lh.: M.Halabrín 2, A.Kanalošová
15.kolo – so 23.4. – SK Lhenice – Stachy/Zdíkov 5:7 (2:4) – br.za Lh.: A.Kanalošová, P.Bláha, P.Š.Trnka, A.Stehlík,
K.Gregora

Hráči lhenického SK ve vybraných sestavách ze zatím odehraných jarních kolech I.B sk.A –
podle serveru „Fotbal u nás“
16.kola – R.Iliev – za výkon v utkání Lhenice – T.Sviny 2:0 – 9.4.
17.kola – T.Tůma – za výkon v utkání Netolice – Lhenice 1:1 – 17.4.
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18.kola – L.Kopf a R.Iliev – za výkon v utkání Lhenice – Frymburk 3:0 – 23.4.
19.kola – J.Dvořák a R.Pořádek – za výkon v utkání Černá – Lhenice 2:4 – 30.4.
Za povšimnutí stojí
že travnatá hrací plocha SK Lhenice byla při utkání Lhenice – Frymburk ohodnocena serverem „Fotbal u nás“
z desetistupňové škály kvality devítkou !

Květnové zápasy lhenického SK
I.B třída sk.A
20.kolo – so 7.5. v 17.00 – SK Lhenice – Horní Planá
21.kolo – so 14.5. v 17.00 – Nemanice – SK Lhenice
22.kolo – so 21.5. v 17.00 – SK Lhenice – Zliv
23.kolo – pá 27.5. v 18.00 – Planá u ČB – SK Lhenice
OP Prachaticka muži –
20. kolo – ne 8.5. v 14.30 – SK Ktiš/ Lh.B - Horní Vltavice
21. kolo - ne 15.5. v 17.00 – Zdíkov – SK Ktiš/ Lh B
22. kolo - ne 22.5. v 14.30 – SK Ktiš/ Lh B - Zbytiny
23. kolo - so 28.5. v 17.00 – Borová Lada – SK Ktiš/ Lh. B
OP Prachaticka – přípravky starší
17. kolo - ne 8.5. v 9.30 – Volary – SK Lhenice
18. kolo - so 14.5. v 14.00 – SK Lhenice – Vl.Březí
19. kolo - ne 22.5. v 10.00 – Netolice - SK Lhenice
20. kolo - so 28.5. v 14.00 – SK Lhenice – Prachatice B
OP Prachaticka – přípravky mladší
11. kolo – čt 5.5. v 16.00 – turnaj v Prachaticích
12. kolo – st 11.5. v 17.00 – turnaj ve Vacově
13. kolo - st 18.5. v 17.00 – turnaj ve Lhenicích
14. kolo - st 25.5. v 17.00 – turnaj v Netolicích
Případné změny hracích termínů vyhrazeny
Ze zápasu Netolice- Lhenice 17.4.

vlevo z buchtářsko-peckářského derby 17.4. – vpravo z utkání Lhenice – Frymburk 23.4.
fota. Jan Klein
JB, JM

Z REDAKČNÍ POŠTY
Po uzávěrce tohoto květnového vydáná ML jsme obdrželi od našich lhenických skautů fotografie z jejich
pravidelných výletů vždy o jedné sobotě v měsíci – na snímcích z jejich výpravy k rybníku „Masnice“ mezi Žitnou
a Hoříkovicemi.
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Též nám bylo do naší redakce zasláno krásné foto rozkvetlých lhenických sadů od fotografky Lenky
Duškové, a to i s jejím slovním doprovodem: „Vpodvečer se tu u Vás vinula vůně třešňových květů, nic
příjemnějšího neznám, nevyrovná se tomu ani „Jadran“.
Důkaz toho, jak kvetoucí naše Lhenicko je lákavé k návštívení...

INZERCE





"Koupím stavební pozemek nebo chalupu k trvalému bydlení na Lhenicku (v Blanském lese a okolí). Tel.:
774922482. Mail: faue@seznam.cz
Oblečení pro celou rodinu za super ceny –originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka, krycí
plachty a drogerie za super ceny. Nákupní středisko, I .patro, Náměstí č. 2, Lhenice.
TEXTIL - M. ŠANDEROVÁ - JÁMA nabízí: nový textil, obleky – pánské i dámské, trička a jiné zboží.....Vše za
výhovné ceny. Tel: 388 321 492; mobil: 723 233 034
Šití Romana Bukovská – na
na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519 Po – Čt 8.30 – 11.30 12.30 – 15.00 hod

Aktuální nabídka: Prodej moderního zděného nově vystavěného bytu 2+kk - 55 m2 s balkonem do
zahrady a parkovacím stáním v Zahradní ulici - akční SLEVA! 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. - volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, 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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