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

BŘEZEN 2017

Foto – střed našeho městečka za částečně již provedené revitalizace v masopustním období
(snímek pořízen z dronu Petrem Dvořákem 4.2.2017)

Masopust, masopust,
koblížky a masa kus,
masopust, masopust,
až to sníme, bude půst.
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli,
pospolu…
O masopustu na Lhenicku uvnitř listu

ZRÁVY Z RADNICE
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jaro je již na dohled a spolu s ním začínají i práce venku. Pokračovat bude další etapou i revitalizace
našeho lhenického náměstí. Dovolte mi, abych Vám představila blíže její plán – tedy co nás všechno
v rámci ní letos čeká. Zemní práce se přesunou přímo do centra – před kostel a budou pokračovat
směrem k silnici, která náměstí protíná. (krajská silnice II/122). Základem této přestavby bude
pokácení šesti lip. A protože pomalu končí vegetační období stromů, stane se tak v nejbližších dnech.
Projekt revitalizace s tím od začátku počítá. A počítá také s tím, že hned po dokončení úprav se zeleň na náměstí vrátí.
Vysadíme tu mimo jiné čtyři nové mladé lípy. Když se zadívám na staré fotky z 20. let minulého století a lípy na náměstí
jsou ještě malé, tak mi vždy připadá lhenické náměstí velké a krásně na něm dominuje kostel sv. Jakuba s hodinami na
věži a také kašna. V současnosti jsme znali náměstí zaplněné obřími korunami lip a kašna i kostel byly schovány v
pozadí za jejich korunami. Návštěvník Lhenic si téměř nevšiml, že tu takové krásné stavby máme – a neviděli jsme je ani
my. Přitom kostel je naší obecní dominantou, která je vidět ze všech směrů, když se do Lhenic přijíždí – jen na
samotném náměstí ne.
Tato etapa bude také zahrnovat úpravu prostranství okolo kostela. Vlastník pozemku, Farnost Lhenice, tento pozemek v
prosinci loňského roku daroval městysi a zastupitelstvo dar přijalo. Chceme celý prostor víc propojit tak, aby kostel byl do
náměstí více začleněn. Proto hlavní vstup do kostela (zadní vchod proti oltáři) bude přístupný po novém vydlážděném
chodníku stejně jako celé náměstí. Restaurovat budeme i Památník padlých, aby byl znovu důstojnou připomínkou
válečných obětí. Stejně jako předtím socha sv. Vojtěcha a nyní kašna, bude i památník převezen do restaurátorské dílny
a na své místo se vrátí po skončení zemních prací a úprav terénu. Vše jsme pochopitelně konzultovali s úřadem, který
eviduje Památníky padlých vojáků a ten s opravou souhlasí.
Vážení občané, ještě v letošním roce Vás prosím o trpělivost při pracích na revitalizaci náměstí a prosím o opatrnost.
Věřím, že až příští rok v červnu bude dokončeno dílo tím, že bude položen nový asfaltový povrch na silnici II/122 a
budeme 1.9.2018 na sv. Jiljí oslavovat nejen celé zrekonstruované náměstí a přilehlé prostory až ke škole, ale také 735
let od první písemné zmínky o Lhenicích a 100 let samostatného českého státu, budeme stejně jako naši předkové nově
zasazeným lípám přát, aby se dožily také sta let - jako jejich předchůdkyně.
Ing. Marie Kabátová, starostka
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Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 23.02.2017
přítomno 11 zastupitelů
-----------------------------Výpis ze zápisu č. 27------------------------------Hostem: Tomáš Fiala - koordinátor projektu „Obec občanům“. Jednání opustil P. Pořádek.
Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 286/27/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje projekt „Obec občanům“
b) doporučuje starostce podepsat Dohodu o součinnosti v 1. fázi projektu Obec občanům se společností Terra Group
Investment, a.s., Brno. 10 PRO
Ad 4) Usnesení č. 287/27/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočet na rok 2017 v paragrafovém znění
jako schodkový. Příjmy činí 37.448.300,--Kč, výdaje činí 41.440.300,--Kč. Schodek ve výši 3.992.000,--Kč bude hrazen z
hospodářského výsledku minulých let. Rozpočet bude přílohou zápisu. 10 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 288/27/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht části pozemku
parc.č. 1549/1, k.ú. Hrbov u Lhenic za minimální nabídkovou cenu 1.500,--Kč/ha/rok. Konkrétní výměra bude blíže
specifikována ve zveřejněném záměru.10 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 289/27/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru na prodej ani prodej
pozemku parc.č. 1378/33, k.ú. Lhenice z důvodu, že pozemek bude zahrnut do zahájené komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Lhenice.10 PRO
Ad 5d) Usnesení č. 290/27/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí vzájemnou dohodu mezi městysem
Lhenice a p. J. Vrbou, Vodice o odstoupení od žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 54/1, k.ú. Vodice u Lhenic. 10 PRO
Ad 5e) Usnesení č. 291/27/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pozemek parc.č. st. 306 o výměře 49 m2,
k.ú. Lhenice a pozemek parc.č. 1248/2 o výměře 510 m2, k.ú. Lhenice neprodávat a jednat s Jihočeským vodárenským
svazem, České Budějovice o jiné formě tzn. pronájmu či služebnosti. 10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 292/27/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) rozhodnutí o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Lhenice dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a), d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„stavební zákon“); jelikož je pořízení změny výhradní potřebou navrhovatelů, je podmínkou pořízení změny úplné
uhrazení nákladů na zpracování a na mapové podklady změny navrhovateli (dle § 45 odst. 4 stavebního zákona)
b) starostku dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s
pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 53 odst. 1 stavebního zákona) během
pořizování změny územního plánu. 10 PRO
OA

Rozpočet na rok 2017
Na jednání zastupitelstva městyse Lhenice dne 23.2.2017 byl schválen rozpočet pro rok 2017.
Příjmy: 37 448 300 Kč – výdaje: 41 440 300 – rozdíl příjmů a výdajů: -3 992000 Kč.
Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2016 – celkem 13 215 194 Kč
Položkový rozpočet je uveřejněn na webových stránkách městyse www.lhenice.cz.

Současně s rozpočtem byly schváleny i opravy, investice a příspěvky pro rok 2017 takto:
Rekonstrukce lesní cesty – Bílá cesta – spoluúčast 20% - 460 000 Kč
Revitalizace náměstí a místní komunikace – 8 000 000 Kč
Místní komunikace – 1 000 000 Kč
Názvy ulic (nové cedule) – 100 000 Kč
Vodovod H. Chrášťany - spoluúčast k dotaci – 3 000 000 Kč
Kanalizace a ČOV (čistička odpad.vod) H.Chrášťany – spoluúčast k dotaci – 3 000 000 Kč
Oprava kanalizace před hasičárnou k sokolovně – 200 000 Kč
ZŠ - projekt do IROP - učebna jazyků, řemesel, šatny – 100 000 Kč
Památková péče - 2. etapa obrazů KC, kapličky, křížky – 100 000 Kč
Dar na opravu varhan – 50 000 Kč
Dotace SK Lhenice a Sokol Lhenice – 140 000 Kč
Dotace a dary – zájmové spolky a organizace – 125 000 Kč
Projekt vnitřních úprav objektu čp.61 (bývalý Dům s pečovatelskou službou) – 150 000 Kč
Rozšíření veřejného osvětlení Vadkov - dokumentace, veř.osvětlení Lhenice – 350 000 Kč
Oprava střechy - společenský dům Vadkov - spoluúčast k dotaci – 170 000 Kč
Projekt – hospoda U Vašků – 150 000 Kč
Sběrný dvůr – vidle na manipulační stroj – 80 000 Kč
Areál bývalého Agrochemického podniku - koupě, opravy, žádost II. etapa sanace – 900 000 Kč
Dar pro Hospic Prachatice – 15 000 Kč
Rekonstrukce hasičské zbrojnice - žádost do IROP – 150 000 Kč
Vnitřní úpravy úřadu – 3 500 000 Kč
CELKEM – 21 740 000 Kč – vyjádření k rozpočtu v příštím vydání ML
Žádosti o dotaci - připravované, podané, schválené:
Rekonstrukce lesní cesty "Bílá cesta" – 2 300 000 Kč - schválena
IROP - MŠ Lhenice- detašované pracoviště Mičovice – 6 000 000 Kč – schválena
IROP - ZŠ Lhenice - odborné učebny a bezbariérovost školy – 5 000 000 Kč – podána
SFŽP - I. Etapa sanace areálu bývalého Agrochemického podniku – 25 000 000 Kč – schválena
SFŽP - II. Etapa sanace areálu bývalého Agrochemického podniku – 30 000 000 – příprava
IROP - Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Lhenice – 7 000 000 Kč – podána - CELKEM – 75 300 000 Kč
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INFORMACE OBČANŮM
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v celé ČR překonal 100 milionů korun
Koledníci se dávno převlékli do civilu, jimi vykoledované
prostředky ale teprve začnou pomáhat.
I ti naši lheničtí, za vstřícnosti a štědrosti lidí, k tomu
přispěli. V minulém únorovém vydání ML jsme informovali
o tom, že letošní lhenická Tříkrálová sbírka byla
nejúspěšnější za dobu jejího trvání od roku 2005 – bylo při
ní vykoledováno úžasných 31.706 Kč, za což všem
dárcům patří poděkování!
Foto: lheničtí koledníci při Tříkrálové sbírce 2017
nezapomněli ani na obyvatele bytovek v sídlišti – v sobotu
7.1.

Celostátní Tříkrálová sbírka 2017 ve faktech
tato dobročinná akce se počátkem ledna konala již
po sedmnácté.
Letošní její výnos je nejvyšší v historii, dosáhl 100.436.976
Kč (z toho 1.220.085 Kč tvoří výnos dárcovských SMS zaslaných během „Tříkrálového koncertu“
- sbírky se zúčastnilo kolem šedesáti tisíc dobrovolníků, zejména dětí ze škol, farností a skautských
oddílů
- tříkrálové skupinky letos koledovaly s téměř 22 tisíci pokladničkami, což je opět více než loni
- výnos sbírky podpoří několik stovek záměrů pro lidi v nouzi
Podle Prachatického deníku z 18.2.2017, www.trikralovasbirka.cz a dalších zdrojů.
JB, JM

Městys Lhenice upozorňuje na změnu běžného bankovního účtu
A to občany a obchodní partnery , který je nově u ČSOB - č.ú. 278 701 696/0300, proto žádáme všechny plátce
o provedení změny svých trvalých plateb pro městys Lhenice.

Celorepublikový projekt Obec občanům dorazil i do Lhenic
Vážení občané, náš městys se zapojil do celostátního projektu Obec občanům, který pomáhá získat domácnostem,
firmám i místním spolkům více volných finančních prostředků díky výhodnějším cenám energií. V rámci tohoto projektu
se koná energetická soutěž na dodávky elektřiny a plynu, ve které vítězný dodavatel nabízí výhodnější ceny těchto
energií. Ušetřit tak mohou jak domácnosti, tak místní podnikatelé a spolky.
Následný servis v podobě vyřízení veškeré administrativy je zajišťován odbornou firmou. Průměrná úspora domácnosti
činí 5 250 Kč/rok. Vznik projektu byl iniciován samotnými obcemi, které reagovaly na přání občanů bezpečně získat lepší
podmínky odběru elektřiny a zemního plynu.
Do celorepublikového projektu jsou zapojeny desítky tisíc domácností ve více než 370 obcích. Nyní se máte možnost
zapojit i Vy. Společně se zárukou jasných smluvních podmínek, garantovaných cen a bezstarostného procesu případné
změny dodavatele je služba v rámci projektu Obec občanům poskytována bezplatně.
Víte, jak můžete ušetřit tisíce korun ročně na energiích a bez starostí?

Připravte si:
• Vyúčtovaní nebo fakturu za elektřinu. • Smlouvu s aktuálním
dodavatelem energií včetně dodatků, pokud ji máte. • Průkaz totožnosti
a případně doklad SIPO.
Zapojit se můžete těmito způsoby:
• Elektronickou přihláškou na www.lhenice.obecobcanum.cz
• Osobní registrací na úřadu městyse ve dnech ST 22. 3. 2017, ST 5. 4. 2017 a ST 29. 4. 2017
vždy od 15.00 do 17.00 hodin.
• Individuální schůzka po dohodě s koordinátorem Tomášem Šťastným +420 608 982 453; e-mail:
tomas.stastny@obecobcanum.cz
Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování, díky které se nemusíte o nic
starat. Celý proces zpracování, garanci férových podmínek a dlouhodobý servis zajišťuje společnost Terra Group
Investment,a.s.
Máte-li dotaz, navštivte www.obecobcanum.cz a spočítejte si nezávazně úsporu nebo kontaktujte koordinátora p.
Tomáše Šťastného na tel.: +420 608 982 453.

Průběh přihlášení:
1. Na základě vyplnění přihlášky a doložení všech podkladů Vám po skončení energetické soutěže
pošleme SMS s vítězným dodavatelem a cenou.
2. Poté zajistíme kompletní administrativu k zajištění výhodnějších dodávek energií.
3. Odešleme Vám poštou smlouvu s vítězným dodavatelem, která platí vždy na 24 měsíců.
Energetická soutěž pro Vás bude zajištěna opakovaně, a to každé 2 roky.
4. Po celou dobu máte k dispozici bezplatnou zákaznickou podporu na čísle +420 533 101 335.
Po úspěšném zpracování přihlášky obdržíte SMS s kódem, který zadáte na www.terragroup.cz a my Vám zašleme
ekologický balíček spořičů vody v hodnotě 1000 Kč jako dárek
VÍCE INFORMACÍ NA PŘILOŽENÉM LETÁKU V TOMTO VYDÁNÍ ML.
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Partnerská spolupráce s našimi bavorskými přáteli
bude pokračovat i v tomto roce.
Jak jsme vás informovali v minulém únorovém vydání ML, společné jednání zástupců
partnerských mikroregionů Chelčicko – Lhenického a obcí správního společenství Lalling
se uskutečnilo tentokrát u našich bavorských přátel na území obce Schaufling v
příjemném prostředí penzionu Landgasthof Dullhof ve středu 18. ledna 2017.
Jednání se tradičně neslo v přátelské a srdečné atmosféře a z bohatého výčtu
nejrůznějších kulturně společenských a sportovních akcí pořádaných v našich ovocnářských regionech přinášíme
přehled těch nejvýznamnějších:
So 22.04.2017 – Chelčice – Škrpál – výšlap - start 9 hod. u Obecního úřadu Chelčice
So 06.05.2017 – Chelčice – Slavnosti květů – Zahájení turistické sezony – cyklovýlet - start 9 hod.
So 06.05.2017 – Malovice – Požární soutěž , zahájení 13 hod. hřiště Malovice, pozvání všech FFW VG Lalling
So 27.05. – Ne 28.05.2017 – Lalling –Slavnosti moštu – hlavní program sobota 10 hod.
So 27.05.2017 – Mičovice, 110. výročí SDH Jáma + setkání rodáků
Ne 25.06.2017 – Lalling – Slavnost parku Feng Shui park
So 01.07.2017 – Schaufling – Fotbalový turnaj pro mužstva o 5 hráčích + slavnost sportovního oddílu
účast přislíbena FK Chelčice + SK Lhenice
Pá 14.07. a So 15.07.2017 – Mičovice – Jáma – 15. Hudební festival „Pod lípou v Jámě“
Ne 23.07.2017 – Schaufling – Slavnost Zlaté stezky s během do kopce a trhem
Ne 06.08.2017 – Grattersdorf – Slavnost na Büchelsteinu - zahájení 10 hod. Kerschbaum
So 26.08.2017 – Schaufling – 16 hod. žehnání nového zásahového vozidla se slavnostním průvodem a slavností
So 02.09.2017 – Chelčice – 120.výročí SDH Chelčice, 11 hod. u hasičárny s průvodem a požární soutěží
So 02.09.2017 – Lhenice – Trh sv. Jiljí, náměstí Lhenice
So 02.09. + Ne 03.09.2017 – Grattersdorf - Setkání Nordic Walking , zahájení vždy v 10 hod.
Ne 17.09.2017 – Grattersdorf – Setkání auto-veteránů na fotbalovém hřišti Grattersdorf
So 30.09.2017 - Chelčice – Slavnosti plodů – Ukončení turistické sezony - cyklovýlet
Ne 01.10.2017 – Hunding – Jablečný trh - host Doubravanka, stánek Zemcheba s jablky
Ne 15.10.2017 – Lalling – Ovocný a selský trh
Pá 20.10. – So 21.10.2017 – Malovice – Slavnosti plodů
Kromě výše uvedených termínů se v květnu uskuteční setkání škol Lhenice – Běšiny – Lalling (pořadatelem Běšiny),
téma a termín budou upřesněny. Kromě této třístranné spolupráce navázaly přímý kontakt školy Lhenice a Lalling k
přípravě samostatných vzájemných projektů. Spolupráce škol bude podporována ze strany obcí.
14.10.2017 se v rámci společného projektu přeshraniční spolupráce Cíl EÚZ CZ-BY 2014-2020 obcí Chelčice a
Grattersdorf zúčastní i zástupci jednotlivých SDH obcí mikroregionu tematické exkurze u svých bavorských kolegů. Naši
dobrovolní hasiči se tak opět budou moci blíže seznámit se systémem organizace záchranných složek u našich sousedů
a členové JSDH Lhenice si budou moci opět vyzkoušet použití dýchací techniky v simulovaném prostředí požárního
kontejneru, všichni si pak budou moci prohlédnou základnu v Osterhofenu.
Výčet aktivit je velmi pestrý a tak doporučujeme v případě zájmu o účast na kterékoli z výše uvedených akcí zástupcům
našich spolků, ale i zájemcům o individuální účast z řad občanů o kontaktování příslušného starosty obce.
Ing. M. Vacková a Jiří Iral

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Únor v naší mateřince
V týdnu od 6. do 10.2. mohli rodiče využít konzultačních chvilek s třídními učitelkami, pokud
např. nestíhají v klidu s nimi promluvit o svém dítěti při jeho přivádění či vyzvedávání. Též
proběhlo setkání paní ředitelky s rodičovskou radou.
21.2. – přijelo do naší MŠ divadlo „Okýnko“ s pohádkou „O Pomněnce“
24.2. – masopustní merendou v maskách se zpěvem, tancem a hrami jsme si připomněli tradiční
lidový obyčej (viz fota v článku „Masopustní veselí na Lhenicku“) MB
Foto vlevo – předškoláci z naší MŠ se chystají povyrazit si na karnevalu v ZŠ 31.1.; foto vpravo –
práce třídy Berušek v centru aktivit – více na www.mslhenice.cz
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Základní škola
Únorové kalendárium
1.2. – Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo v Prachaticích (viz článek níže)
3.2. – Pololetní prázdniny
6.-10.2. – „Pythagoriáda“ – matematická soutěž – školní kolo pro žáky 5.až 9.třídy
7.2. – Biologická olympiáda kat.C – školní kolo pro žáky 8. a 9.třídy
8.2. – Turnaj v basketbalu – okrskové kolo školních družstev v Prachaticích (viz článek níže)
10.2. – ukončení plaveckého výcviku v Plaveckém stadionu v PT – 10 lekcí pro žáky 3.a 4.třídy
14.2. – Biologická olympiáda kat.D – školní kolo pro žáky 6.a 7.třídy
15.2. – Konverzace v anglickém jazyce – okresní kolo soutěže v Prachaticích (viz článek níže)
15.2. – zimní vycházka do okolí Lhenic – na Stráž a vyhlídku nad městečkem – pro žáky 1.a 2.třídy
16.2. – třídní schůzka 9.třídy pro rodiče vycházejících žáků k volbě povolání
21.2. – Zeměpisná olympiáda – okresní kolo v Prachaticích ( viz článek níže)
20.2. – „Válečná noc ve škole“ – pro žáky 5.třídy
Foto vlevo z ukončení plaveckého výcviku žáků 3.a 4.tř. v Plav.stadionu v PT 10.2. – z předávání „mokrých“ vysvědčení
– vpravo ze zimní vycházky prvňáků a druháků na vyhlídce z 15.2.2017

Vědomostní a dovednostní soutěže našich žáků v měsíci únoru
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 1.2. v Prachaticích
Umístění: 10.-11.místo – Rudolf Žák (8.tř.) – ZŠ Lhenice
Okresní kolo soutěže v „Konverzaci v anglickém jazyce“ 15.2. v Prachaticích
V kategorii A – pro žáky 6.a 7.ročníku
umístění: 11.-12.místo - Michal Havlík (7.tř.) - ZŠ Lhenice
V kategorii II A – pro žáky 8.a 9.ročníku
umístění: 12.místo – Natálie Kolářová (9.tř.) - ZŠ Lhenice
Okresní kolo Zeměpisné olympiády 21.2. v Prachaticích
V kategorii B – pro žáky 6.a 7.ročníku
umístění: 6.místo – Jindřich Grill (7.tř.) ZŠ Lhenice
umístění: 10.místo – Nikola Šrailová (7.tř.) - ZŠ Lhenice
Turnaj v basketbale – okrskové kolo školních družstev 8.2. v Prachaticích
Kategorie družstev chlapců – umístění: 5.místo - ZŠ Lhenice
Kategorie družstev děvčat – umístění: 5.místo - ZŠ Lhenice

K přijímacím zkouškám našich žáků na střední školy
Termíny konání: na střední školy pro žáky z 9.třídy – 12.4. až 19.4.2017 – za dvou možných pokusů –
na víceletá gymnázia pro žáky z 5.třídy – 18.4. až 20.4.2017

Vyšlo 5.číslo školního občasníku „ŠPAČKOVINY“
- vydávány žákovskou redakcí pod vedením pana učitele Mgr.Tomáše Kimmela
(první Špačkoviny vyšly na naší škole v únoru školního roku 2014/15)
Z posledního 5.čísla Špačkovin s články: Novinky z naší redakce, Slovo paní ředitelky,
Info z naší školy, Nová paní učitelka, Naše úspěchy, Významná událost, Deváťáci
se pomalu loučí, Co dělat ???, Jede vlak, Z učitelských šuplíků, Požární sport, Z prací
našich dětí, Zapoj mozek/relaxuj, Vtipně na závěr.
Do Špačkovin můžete nahlédnout na webových stránkách školy, na titulní straně v menu
„O škole“ – odkaz „Školní časopis“.
Redaktoři Špačkovin se přihlásili do soutěže„ O nejlepší školní časopis roku“. I když v podstatě začátečníci, šanci na
úspěch jistě mají. Slavnostní vyhlášení krajského kola proběhne v pátek 28.dubna v sále Zastupitelstva Jihočeského
kraje. Naši novinářští elévové, držíme vám palce!
JB, JM
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Parkování u kostela bude povoleno jen výjimečně
Letos by se měli Lheničtí pustit do úprav náměstí od kostela svatého Jakuba k hlavní silnici
Vyhlášenou lhenickou pouť omezí pokračující rekonstrukce náměstí
Prachatický deník 24.2.2017 – Miroslav Fuchs
Zahájení další etapy rekonstrukce náměstí závisí podle Marie Kabátové, starostky Lhenic, momentálně jen na počasí.
„Jakmile to bude možné, nastoupí firma a budeme pokračovat. Podle harmonogramu začneme s úpravou prostoru od
kostela k hlavní silnici," uvedla s tím, že definitivní tečkou bude položení nového povrchu na hlavní komunikaci. K tomu
ale dojde zhruba v polovině příštího roku.
Letos se změní druhá část náměstí a s tím i část místní komunikace v ulici Bavorovská. „Souvisí to s opravou opěrné zdi
a schodištěm do prostoru před kostelem. Změnit chceme systém parkování, který je zatím kolmý pod opěrnou zdí. Nově
by měla auta parkovat hlavně na novém centrálním parkovišti před úřadem městyse a jen minimálně na druhé straně
Bavorovské ulice," říká starostka. Dodává, že parkování v prostoru před kostelem by mělo být jen ve výjimečných
příležitostech, jako jsou svatby nebo pohřby.
Důvod pro tuto změnu je především bezpečnost. „Dosavadní způsob parkování nutí řidiče, kteří vjíždějí od Bavorovské
ulice do centra, aby do frekventované křižovatky na Netolice, České Budějovice a Prachatice vjížděli prakticky
v protisměru, takže hlavně do směru od Netolic, pokud nenajedou až do křižovatky, mají téměř nulový rozhled, a to
chceme změnit," vysvětlila Marie Kabátová. Součástí rekonstrukce této části lhenického náměstí by podle slov starostky
měla být i oprava chodníku podél domků v dolní části náměstí do Bavorovské ulice.
S plánovanou další etapou rekonstrukce náměstí ve Lhenicích musejí počítat s komplikacemi i v letošním roce hlavně
stánkaři a návštěvníci vyhlášené lhenické poutě. Byť se může zdát, že demolicí objektů před úřadem městyse a
vybudováním velkého centrálního parkoviště přibyl prostor, který
mohou trhovci využít kromě tradičních míst v Krumlovské ulici,
zahájení rekonstrukce před kostelem na druhou stranu část
volného místa opět ubere. „Stánků, atrakcí, maringotek a
podobně je už teď hodně. Trhovci vidí v parkovišti nový prostor a
mají snahu jej zaplnit. Těžko se jim vysvětluje, že nebude možné
zaplnit celé náměstí atrakcemi. Už jsem je obesílala s tím, že
v letošním roce nebude možné využít prostor před kostelem, ale
zatím reakce není valná," dodala Marie Kabátová.

Foto vlevo – střed městečka před 2.etapou revitalizace – části
náměstí před kostelem – foto P.Dvořáka z dronu 7.2.2017.
Vpravo – snímek ze lhenické pouti 2016 probíhající za 1.etapy stavební proměny našeho náměstí.

Masopustní veselí v našem kraji
Tradičně po léta je tento lidový zvyk udržován v Jámě (letos o Masopustním úterý 28.2.), též byl v poslední době
obnoven v Dolních Chrášťanech sdružením „o.s.Náves“ (letos v sobotu 25.2.) a i v naší MŠ je masopustní zvyk
připomínán (letos v pátek 24.2.). A jak káže tradice – za maškarního průvodu s muzikou a zpěvem, bujarého veselí a
hodování….(viz fota níže)

Jak je to s masopustem, kdy a proč se slaví
Masopustním veselím si chtěli lidé ještě užít světských radovánek před následujícím velikonočním půstem…
Masopust, zvaný také fašank, ostatky či vostatky začíná každým rokem na Tři krále (6.ledna) a pokračuje až do počátku
předvelikonočního půstu.
Masopustní tradice se však soustřeďuje do období pouze několika dnů těsně před Popeleční středou (šest týdnů před
Velikonocemi). Veselice začínají Tučným čtvrtkem a končí Masopustním úterým. Tyto dny mohou vzhledem
k pohyblivým velikonočním svátkům připadnout na konec února, ale i na počátek března. Ačkoliv masopust není
církevním svátkem, řadí se do církevního kalendáře. Letos vycházel vrchol masopustního období na úterý 28.února.
Čerpáno z knihy Aleny Vondruškové Český lidový a církevní rok
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Fota nahoře z masopustu v Jámě (28.2.), fota dole z masopustního veselí V Dolních Chrášťanech ( 25.2.) a ve lhenické
mateřské škole (24.2.) - foto: F. Zámečník, K. Vanková
JB, JM

Nejnavštěvovanější krmelec na Lhenicku
Oblíbeným cílem vycházek Lhenických, a nejenom jejich, stává se nedávno upravená vyhlídka nad naším městečkem
s krásnými pohledy do našeho kraje. V blízkosti zde instalovaného dřevěného posezení nachází se krmelec. Ten se
pravděpodobně díky tomu stal nejnavštěvovanějším a nejlépe zásobovaným krmelcem pochoutkami pro lesní zvěř – viz
foto, které nám zaslal P. Amcha.

Foto vlevo – krmelec u vyhlídky je hojně zásobován návštěvníky; foto vpravo - nádherný pohled z vyhlídky do našeho
kraje. JB, JM

Vám, našim pejskařům
k výskytu psích exkrementů v teritoriu našeho městečka v míře větší. Zejména pro ty,
co u nás své pejsky venčí a není po trasách jejich toulek zcela jisto, že zůstane vždy po nich čisto…

Povídám, povídám pohádku,
jak pes udělal hromádku.
A hromádky se pěkně kupí,
i tam – kde chodí nejvíc dětí.

Povídám, povídám druhou,
že ještě i v trávě jistě budou.
Vždyť žádná dětská botička
nemá přece očička!
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Chodníček ke kinu nově se vine
a bota hromádku jen stěží mine.
A majitel psa – „anoným“ klidně zmizí jako dým.
JB, MB

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Posel jara je již na svém domovském hnízdišti
Kostelníček už opět klape v Dubném
Prachatický deník 20.2. a 25.2.2017 – Jaroslav Sýbek – (der)
Hlasitým klapáním ohlásil v sobotu ve 14 hodin 44 minut a 42 vteřin čapí samec
z Dubného svůj návrat ze zimoviště (tento čas ukázala webkamera, která hnízdo
sleduje). Zřejmě byl opět prvním, který se v regionu objevil. Podle starostky Dubného
Boženy Kudláčkové už byl netrpělivě vyhlížen, protože přilétá pravidelně v únoru (vloni
již 2.2.).
„Tak za čtrnáct dní by měla přiletět čápice, ale není to pravidlo,“ uvedla k prominentnímu
hostu obce Božena Kudláčková. Čápa nazvali v Dubném Kostelníček podle hnízda na
střeše kostela. Nyní bude opravovat svůj domov a poté, co se objeví čápice, začnou
námluvy.

Dubenští skládají čapí životopis
Bez nadsázky, ptačí hvězdou se za dobu, co hnízdí na střeše místního kostela (prokazatelně od r.2012), stal dubenský
čáp. Lidé život opeřenců mohou od roku 2015 sledovat prostřednictvím webové kamery a i díky tomu si čáp nejčastěji
nazývaný Kostelníček našel spousty fanoušků. Ti teď společnými silami pátrají po střípcích z minulosti čapího samce a
už mohou složit pestrý životopis.
Jak místní zjistili podle kroužku , čáp se ve skutečnosti jmenuje Max. Vylíhnul se na hnízdě ve městečku Isny im Allgäu
v Německu dne 2. 5. 2003. Toto hnízdo se nachází na komíně tamní radnice ve výšce 34 metrů a údajně je tak nejvýše
položeným čapím hnízdem v Německu.
Max a jeho sourozenec Moritz jsou nejstaršími potomky velice slavných rodičů Romea (původem z Francie) a Julie (ze
Švýcarska). Tento pár byl totiž prvním, který v Isny zahnízdil a němečtí ornitologové a příznivci čápů jim věnují naprosto
mimořádnou pozornost. Svědčí o tom řada novinových článků, bezpočet internetových diskusí či dokonce zprávy o
uvažované stavbě Romeova pomníku.

Pozn.redakce:
Poslední zpráva z 27.2. – ve 12 hodin 24 minut přistála na hnízdě partnerka čápa Maxe. O několik vteřin později se
těsně k hnízdu přiblížil ještě další čáp, nedostal však šanci… Na živé přenosy z čapího hnízda z web kamery se můžeme
podívat na www.dubne.cz. Čapí rodinku na dubenském kostele můžeme též sledovat při cestách do Českých Budějovic.

Představujeme 10 TOP turistických zážitků v oblasti „PodKletí“ v blízkém našem okolí
Upozorňuje na ně server „PodKletí“ a tak nezapadly bez povšimnutí redakce ML: Na našich stránkách je v této rubrice
postupně představujeme. Po prvních dvou - „Kratochvíli“ a poutním místu „Lomci“ nabízíme další dva.

3./ Muzeum JUDr.Otakara Kudrny v Netolicích
Víte, že sbírky netolického muzea předčí i sbírky mnohých slovutnějších muzeí nebo zámků? Kromě bohatého
etnografického materiálu, je zde například asi druhá největší sbírka pohlednic v ČR (cca 150 000 kusů), krásný soubor
vltavínů, zbraní, dýmek a mnoho dalšího. Zvláště děti zaujme interiér jihočeské lidové světničky z 19. století nebo
program pro školy. Spolu s informačním střediskem ho najdete v nejzachovalejším renesančním domě na historickém
náměstí. Vše si můžete prohlédnout od 1. května 2017, kdy se chystá i slavnostní zahájení turistické sezóny i s novou
expozicí.

4./ Holašovice - památka UNESCO, místo kde zažijete autentický jihočeský venkov
Víte, že Holašovice jsou jedinou vesnicí u nás, která je zapsána na Seznamu kulturního dědictví UNESCO? Vesnická
památková rezervace s typickou jihočeskou lidovou architekturou, která je označována jako „selské baroko“, není žádný
skanzen, ale žije svým životem jihočeského venkova. Unikátní je dosud neporušená forma parcelace a půdorysného
řešení, která je příkladem vesnického urbanismu z období vrcholné fáze středověké kolonizace. U obce najdete
i Holašovický kruh, neboli tzv. jihočeské Stonehenge, což je novodobá stavba připomínající slavné anglické megality.
Na konci července se zde pravidelně konají třídenní Selské slavnosti, které si nenechte ujít. V roce 2017 se konají 21. –
23.července.
JB,JM
Foto vlevo – Muzeum Netolice / foto vpravo Holašovice – památka UNESCO
– uveřejněno se souhlasem autora Oldřicha Petráška
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Také naši turisté bilancovali uplynulý rok a vzhlíželi k tomu novému
Výroční členská schůze odboru proběhla 20. 1. 2017. Stav členské základny k 1.1. 2017 je 50 členů ( 25
mužů a 25 žen). Z činnosti za rok 2016 vybíráme. Ke zdařilým zájezdům patřila tradiční letní dovolená, která
tentokrát směřovala do Jizerských hor a proběhla ve dnech 13. – 20.8. Pěkný byl i víkendový poznávací
zájezd na Českou Kanadu, který se uskutečnil začátkem října. Z půldenních a jednodenních výletů to byl
tradiční novoroční výstup na horu Stráže, poznávací okruh kolem Týna nad Vltavou, výšlap na Medvědí
stezku, tradiční tajný výlet na ukončení turistické sezony, tentokrát spojený s oslavou 40.výročí kapely Vodáci. Rok 2016
byl zakončen 4.ročníkem silvestrovského výstupu na Knížecí stolec. Z kulturně společenských akcí jsme pořádali
tradiční country bál ( únor) a ukončení léta na Štěrbů zahradě ( 3.září).
Na rok 2017 byl naplánován víkendový zájezd do okolí Borovan ( pravděpodobně v termínu 20. a 21. května), dále pak
letní dovolená do Českého lesa a na Chodsko( termín 12. až 19. srpna). Odpolední a jednodenní výlety jsou plánovány
průběžně, vždy 1.středu v měsíci. Kromě činnosti klubu byla také podána zpráva o hospodaření , byl zvolen delegát na
krajskou konferenci KČT a v diskuzi probrána hlavně organizace Country bálu. Po skončení schůze probíhala volná
zábava při písničkách kapely Vodáci.

Další informace z KČT
18. února proběhl ve lhenické sokolovně tradiční Country bál. I když účast byla menší než v předcházejících letech,
nálada byla výborná a country bál se vydařil.
Bližší informace pro zájemce o letní dovolenou v Českém lese budou zveřejněny v příštím vydání měsíčníku Moje
Lhenicko.
Karel Majer

NAPSALI O NÁS.....
Na jihu Čech už nejezdí mobilní pobočky České spořitelny. Obcím to vadí
Idnes - 10. února 2017 - autorka Monika Fialová
Česká spořitelna v posledním lednovém týdnu ukončila službu mobilních poboček, které zajížděly na čtyři místa v
Jihočeském kraji - do Ševětína na Budějovicku, Bavorova na Strakonicku, Lhenic na Prachaticku a Bernartic na Písecku.
Vedení tvrdí, že služba nesplnila očekávání. Obce mají opačný názor.
Do Bernartic jezdila mobilní pobočka České spořitelny.
Mobilní pobočky nabízely běžné bezhotovostní služby, poradenství,
vklady a výběry peněz. „Na českém bankovním trhu to byla
ojedinělá služba a my jsme si testovali, jak ji lidé přijmou. Chtěli jsme
našim klientům vyjít vstříc a tam, kde v jižních Čechách nemáme
pobočky, nabídnout alternativu ve formě pobočky mobilní, která tam
zajížděla určitý den v týdnu,“ vysvětlila mluvčí České spořitelny
Kristýna Havligerová s tím, že služba nesplnila očekávání.
„Její vytíženost postupně klesala a podle toho, co víme od klientů,
jim také příliš nevyhovovaly prostory, které jsou však bohužel dány
tím, že se jedná o speciálně upravené auto. Využívali tak spíše větší
a diskrétnější prostředí okolních poboček,“ tvrdí mluvčí Havligerová.
Představitelé obcí, kam auto spořitelny zajíždělo, mají opačný názor.
„Měli jsme kamennou pobočku, ta před rokem skončila. Místo toho k
nám začala jezdit mobilní, ta teď skončila také. Lidé službu využívali. Nemáme tu ani bankomat. Místním se to nelíbí,“
popsal místostarosta Lhenic Milan Hölcl.
A podobně mluví i starosta Bernartic Pavel Souhrada. Právě tato obec byla spolu s Bavorovem první, kde v roce 2012
Česká spořitelna mobilní pobočku začala testovat.
„Lidé si na to zvykli. Auto přijíždělo každý čtvrtek. Prostory ve voze fungovaly stejně jako úřad. Dva pracovníci tam měli
přepážky. Jediný rozdíl byl v tom, že klienti neměli tolik soukromí, seděli vedle sebe,“ podotkl Souhrada.
V Netolicích zrušila spořitelna kamennou pobočku
Kamennou pobočku Česká spořitelna zrušila ke konci roku v Netolicích. „Samozřejmě bychom chtěli, aby tu dál
fungovala. Teď máme každý pátek v zasedací místnosti radnice mobilní bankéřku. V současné době jsme rádi, že tu
funguje aspoň mobilní forma. Máme tu i výdejní bankomat a jednáme o tom, abychom měli duální, to znamená na výběr
i vklad hotovosti,“ naznačil starosta Netolic Vladimír Pešek.
Podle mluvčí Havligerové Česká spořitelna nabízí klientům vždy alternativu, aby pro ně byly služby dostupné i nadále.
„V Ševětíně tak zůstává bankomat, který umožňuje celou řadu operací, jednorázový i trvalý platební příkaz k úhradě,
zaplacení složenky, dobití kreditu mobilu. Naše nejbližší pobočky jsou od míst, kam zajížděla pobočka mobilní, vzdáleny
zhruba 10 kilometrů. Alternativou může být také internetové a telefonní bankovnictví,“ vyjmenovala Kristýna Havligerová.

Likvidace nebezpečných jedů čeká na peníze
Prachatický deník – 23.2.2017 – Miroslav Fuchs
Po zprávě, že Ministerstvo životního prostředí podpoří sanaci areálu, který ukrývá
množství nebezpečných látek, čeká Marie Kabátová, starostka městyse Lhenice, už jen na potvrzenou smlouvu Státního
fondu životního prostředí o poskytnutí dotace.
„Odeslali jsme veškeré potřebné dokumenty, které po nás fond požadoval po vydání Rozhodnutí o přidělení podpory
včetně výběrového řízení na firmu, která bude areál sanovat," uvedla Marie Kabátová.
Lheničtí mají od konce loňského roku po řadě let konečně nakročeno k likvidaci skládky nebezpečného odpadu, která jim
dělá těžkou hlavu od 90. let minulého století. Komplikovanou situaci se podařilo vyřešit, když Ministerstvo životního
prostředí podpořilo aktivní snahu vedení městyse zbavit se jednou pro vždy ekologické zátěže, byť zodpovědnost za ni
by měl nést někdo jiný. V předstihu už dokonce vybrali firmu, která by měla provést v první etapě sanaci ekologické
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zátěže. „Výběrové řízení jsme řešili již od loňského září ještě podle starého zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy
platily jiné podmínky. Samotný proces trval více než padesát dnů, takže na otevírání obálek s nabídkami, jejich
hodnocení a schválení v zastupitelstvu došlo těsně před loňskými Vánocemi. Následně jsme museli počkat na uplynutí
lhůty pro případné odvolání nevybraných uchazečů a smlouvu s firmou jsem podepisovala zhruba v druhé polovině
ledna letošního roku," řekla starostka.
Potvrzení dotace od Státního fondu životního prostředí zatím brzdí i další
jednání ohledně odkoupení nemovitého majetku v areálu od Panství
Bechyně. „Vše je vázáno na potvrzení z fondu, dokud je nebudeme mít,
není možné uzavřít kupní smlouvu, a tím pádem nemůžeme převzít areál.
To je víceméně poslední záležitost. Momentálně již máme podepsánu
smlouvu o smlouvě budoucí kupní, takže jakmile budeme mít potvrzenu
dotaci, bude definitivní podpis kupní smlouvy záležitostí několika dnů,"
potvrdila Marie Kabátová s tím, že městys bude odkup majetku v areálu
od Panství Bechyně stát tři sta tisíc korun.
Do budoucna čeká vedení Lhenic schůzka s dalšími vlastníky pozemků
v areálu. „Chceme probrat všechny možnosti a je důležité znát i jejich
názor. Čeká nás totiž ještě druhá etapa likvidace další zátěže v areálu a
sanace stavebních konstrukcí. I když ani v té bychom se neměli pozemků
ostatních vlastníků dotknout, chceme vědět, na čem jsme a jak dalece
budeme schopni majetkově celý areál vyřešit tak, aby veškeré dotčené
pozemky patřily městysi. Je to dost důležité pro další záměry s areálem," dodala starostka Lhenic.

Z areálu ve Lhenicích začnou vozit sudy s jedy
MF Dnes 2.3. – Antonín Pelíšek
První etapu likvidace staré ekologické zátěže zahájí v příštích dnech ve Lhenicích na Prachaticku. Po uzavřeném
výběrovém řízení na likvidátora skládky odpadů už městys čeká jen na to, až se mu na účtu objeví dotace z fondu
životního prostředí.
„Smlouva o dotaci je už podepsaná, následovat bude koupě pozemku od Panství Bechyně. Věříme, že první etapa
sanace půjde rychle. Jde o nejvíce kontaminované látky, které jsou v nádobách a sudech,“ uvedla starostka Lhenic Marie
Kabátová.
Zhruba hektarový pozemek s oploceným smetištěm, kde v rezavých sudech leží staré transformátové oleje a okolní zem
je zamořená PCB látkami, městys koupí od majitele za 300 tisíc korun. Po první etapě dekontaminace, o kterou se
ucházejí tři firmy, mají pokračovat další týkající se odvozu zeminy. Také na ně budou Lhenice žádat dotace.
Počáteční očista od nejvíc škodlivé zátěže vyjde podle rozpočtu na 25 milionů korun, pětinu z ní zaplatí městys
z bezúročné půjčky od ministerstva životního prostředí. Dotaci a další pomoc přislíbil koncem loňského roku Lhenickým
ministr živ.prostředí Richard Brabec, který místo osobně navštívil.
Ve skládku jedovatých odpadů se zemědělský areál proměnil v polovině devadesátých let minulého století, kdy na
pozemky navezla odpad dnes už neexistující firma Enviro Technologi Today, která sanovala průmyslové areály
v Milevsku. Areál jí pronajalo Panství Bechyně.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
Tentokrát
„O pravé lhenické třešničce, co vyrostla až v daleké Americe“
a „O hostinci pod památnou lípou“
Jak oba články spolu souvisejí, je ukryto v jejich obsahu – oba vyšly současně před deseti
lety v ML – v dubnovém jeho čísle 4, ročníku 2007.
V minulém vydání ML jsme otiskli článek z vlastivědného sborníku „Zlatá stezka“, z ročníku 1940 od autora, tehdejšího
lhenického učitele, Josefa Janury pod názvem „Lhenická Stráž“. V něm nás nejvíce zaujalo líčení jejího vrcholu, kde se
prý tehdy v tamních drsných podmínkách houževnatě uchytila a vyrůstala planá třešnička. V této souvislosti se nám
vybavila jiná lhenická třešnička, jež před dávnem, jako ale již vyšlechtěná, vyrostla až v daleké Americe, a o které jsme
před desetiletím psali v našem měsíčníku (viz článek níže).

O pravé lhenické třešničce, co vyrostla až v daleké Americe
(upraveno, kráceno)
Když se Grzywaczovi na naši prosbu pustili do vyhledávání starých fotografií bývalého hostince „U Pepíčků“ k našemu o
něm připravovaném článku, a to v domě, v němž se hostinec dříve nacházel a který vlastní a obývají, narazili na
korespondenci z Ameriky od strýčka Vojtěcha Majera, jenž co lhenický rodák z tohoto stavení s hospodou pocházel. A
tak jsme se tímto prostřednictvím a i vzpomínkami paní Jany Majerové - Grzywaczové dozvěděli mnohé z jeho životních
osudů.
Pan Vojtěch Majer (bratr pana Václava Majera st.) odešel do Ameriky, do Chicaga po 1.světové válce. Jeho počátky tam
byly obtížné, provázeny steskem po domově, jenž u něho přetrvávaly po celý život v cizině. Důkazem toho je jeden
z pozdravů do Lhenic – datováno: Chicago 14.dubna 1961.

Drazí,
daleko v cizině, v Chicagu vzpomínám.
Pozdravy tesklivé ze srdce posílám.
Daleko rodná, česká má jest zem,

perem na papíře mnoho zdraví Vám
přeji všem.
Vlastence v cizině stesk.
Strejda Vás všech – Vojta Majer.
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V Chicagu začínal jako krejčí, jímž byl vyučen. Až později se vypracoval na mistra, aby se tak dostal na patřičně dobrou
životní úroveň, ekonomicky i jinak zabezpečen, jak vyplývá z jeho dalšího pozdravu z roku 1960 – „Zdráv a i do
budoucna zdařile se živící, statečně se nedající a spokojeně se mající a nezahálející – Vás všech dobrý - Vojta Majer“.
V Americe se oženil a co je zajímavé – s Češkou a Lheničankou Marií Pintrovou (znali se zřejmě již ze Lhenic), která tam
následovala svou sestru Lojzinu. (Jeho manželka, Marie Pintrová zemřela v Chicagu v roce 1934. Byla zpopelněna a její
urna byla převezena do Lhenic a uložena do hrobu na zdejším hřbitově.) Pan Vojtěch Majer se významně zapojil do
tamních českých krajanských spolků (např. do chicagského „Zábavného a vzdělávacího spolku „Vodňany a okolí“. Stesk
po domově ho stále táhl domů, pod lhenickou věž. A tak své rodné Lhenice několikrát navštívil. Na delší čas pak v době
od roku 1947 po rok 1949, aby se na několik měsíců opět navrátil i v roce 1960, kdy však byl jeho pobyt tehdejším
režimem předčasně ukončen. Byl vyhoštěn pro údajné pobuřování. Na svou domovinu a na své Lhenice však přesto
nezanevřel. Svým „doma“ zasílal pozdravy a vzkazy „na smluvené znamení“ i prostřednictvím rozhlasové stanice „Hlas
Ameriky“. Do Chicaga si z jedné z návštěv domova přivezl v lodním kufru pravou nefalšovanou lhenickou
třešničku. Vysadil ji na zahrádce u svého domku, aby mu připomínala jeho vzdálené, milované Lhenice. (Viz
foto)
Pan Vojtěch Majer zemřel v Chicagu v roce 1967.

Foto vlevo:
Vojtěch Majer s heligonkou.
Na
rubu
fota
stojí:
10.6.1937 v naší hospodě
na sále.
Foto vpravo:
Vojtěch
Majer
před
„lhenickou třešničkou“ u
jeho
domu
v Chicagu
v r.1961.

Hostinec pod památnou lípou
„Tam, kam až snad sahají kořeny památné lípy, bývalo i
jedno z míst možného občerstvení a společenského a
spolkového vyžití zdejších lidí – hospoda „U Pepíčků“
(čp.193). Při našem „pídění se“ po bližších informacích o
tomto místě
jsme se od paní Jany Majerové –
Grzywaczové dozvěděli: „Hospoda nejprve patřila mému
dědovi, Václavu Majerovi st. (zemřel r. 1963 ), později ji
provozovali moji rodiče – Václav ( zemřel r. 1993) a
Růžena (zemřela r.1985) Majerovi, a to až do počátku
padesátých let, kdy naše hospoda, v souvislosti
s likvidací i malých živností, byla uzavřena. Bylo to
v r.1952, někdy v červnu, kdy zákonný termín možnosti
provozovat hostince v soukromém vlastnictví vypršel.
Vzpomínám na ten den, kdy bylo naposledy u nás
otevřeno do stanovené půlnoci, kdy stálí „štamgasti“
dopili poslední pivo a naposledy se z hospody rozešli
domů a to za dohledu „esembáků“, kteří dodržení
uzavření hospody „hlídali“. Naši nechtěli jít pod

„Jednotu“, právě tak, jako nechtěli později vstoupit ani do
JZD.Těžko se s hospodou loučili, těžce se vypořádávali i
se zabavením dalšího majetku. Hned na to ze sálu
hospody udělali sklad tehdejší místní „Lheny“, který byl
zabrán pro námi užívané nadměrné metry v našem
domě. Až po zrušení skladu „Frutou“ byly prostory bývalé
hospody upraveny na byt. Později byla zase u nás
zřízena služebna SNB (v pravé části domu a to v konci
60. a v počátku 70. let). V současnosti obýváme dům
společně s našimi mladými. Dcera
Jana tu měla
kadeřnictví. A stará lípa s kapličkou? O kapličku se
staralo snad 5 našich generací. „Nepsaně“ patřila
k našemu baráku. V kapličce bývala dřevěná soška
Panny Marie (dosti velká), ale na žádost tehdejšího
lhenického faráře byla přemístěna do kostela, to aby
nebyla poškozena nebo ukradena. Babička tam tehdy
dala místo sošky obraz, který je tam podnes.

Vzpomínka na hospodu „U Pepíčků“
pana Václava Pintra – zemřel v roce 2008.
„Kdysi v tomto baráku bývala kovárna, za mě už hostinec. Sál býval vlevo od vrat (přes tři okna), za ním do dvora pak
šenkovna se starodávným výčepním pultem a směrem k sádku ještě pokojík, kde spávali „staří“ (rozuměj Majerovi)
s dětmi. Ten se vždy při větších akcích vyklidil a sloužil též k obsluze. Když se mladí vzali (Václav ml. a Růžena
Majerovi), byl sál opatřen skládací stěnou a nový výčep byl v jeho části směrem k průjezdu. Staří tehdy předali hospodu
mladým a starali se jen o hospodářství (o nějaké krávy a třešnice). V hospodě na sále se pořádaly tancovačky, různé
větší spolkové schůze, divadla, scházeli se tady hasiči („starej strejda“ byl u hasičů) a ochotníci (od roku 1936 přešli do
sokolovny).Vpravo od průjezdu mívali klubovnu sportovci - fotbalisti. Vzadu na sadě byl kuželník.Jako kluci jsme stavěli
kuželky. Pamatuju tady i zahradní slavnosti. Bývaly tady i vojenské odvody. Ráno se v průvodu od Pepíčků s muzikou
vyrazilo a večer pak tady bývala branenská zábava. O „Pepíčkovině“ něco vím,. Majerovi byli z příbuzenstva.“
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Foto vlevo – hostinec „U Pepíčků“; foto uprostřed – Majerovi před svou hospodou; foto vpravo – ze slavnosti před
hostincem „U Pepíčků“
JB, JM

STÍNY LHENICKA
První měsíce nového roku byly z našeho pohledu v obci poměrně klidné. Evidovali jsme několik
přestupků.
K zamyšlení pro rodiče je určitě jednání chlapců z 1. stupně základní školy, kteří, dle vyjádření jednoho z
nich, pro zábavu poničili dřevěný přístřešek na pozemku na Sídlišti. Vadil jim zámek, skleněná výplň,
dřevěné obložení i rádio, na jejichž demolici použili nalezenou sekyrku. Věc byla vzhledem k jejich věku
odložena a vyrozuměli jsme příslušný odbor na Městském úřadě v Prachaticích. Stejným rozhodnutím
bylo ukončeno i oznámení o napadení mezi žáky stejné věkové kategorie na chodbě školy v době přecházení do jiné
třídy. Ke komisi pro projednávání přestupků bylo oznámeno jednání obyvatelky bytového domu v ulici Tylova, která
urážela souseda a vyhrožovala mu újmou na zdraví, neboť je podezřelá ze spáchání přestupku proti občanskému
soužití. V dalším případě jsme již poněkolikáté šetřili ve věci oznámení o odcizení dokladů, klíčů a finanční hotovosti od
starší obyvatelky domu v ulici Prachatická. Členové hlídky všechny věci nalezly v domácnosti oznamovatelky a tak jsme
toto oznámení opět založili, neboť k oznámenému skutku nedošlo. Uložením blokové pokuty byly vyřízeny tři přestupky v
dopravě. Čtyřikrát byla viníkem dopravní nehody lesní zvěř.
Průběžně také pátráme po osobách a odcizených věcech, kontrolujeme rekreační objekty a účastníme se plánovaných
akcí na dodržování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Npor. Mgr. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policie ČR

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Šest kol před koncem okresních soutěží na Prachaticku
nejvážnějšími aspiranty na postup z nich družstva Sokola Lhenice
A tým v RP-I – z prvního místa do krajské soutěže – v historii oddílu vůbec poprvé – po 12.kole s plným bodovým ziskem
se čtyřbodovým náskokem před druhými v tabulce Mostovými jeřáby PT.
B tým v RP-II – z prvního místa do RP-I – po 12.kole s pětibodovým náskokem před druhým v tabulce TTC Zálezly.
Pro budoucnost stolního tenisu lhenického Sokola je velice podstatné, že v obou úspěšných týmech (A i B) již nastupují
jeho elévové (mezi níže uvedenými hráči, co v jednotlivých zápasech bodovali, jejich jména zvýrazněna tučně).

Únorové mistrovské zápasy Sokola Lhenice
Pěti jeho družstev startujících v soutěžích na Prachaticku.
A týmu v RP- I (regionálním přeboru)
11.kolo – 4.2. – Sokol Lhenice A – Šumavan Vimperk B 16:2 – body za Lh.: čtyřhry 2:0 – J.Houška 1:0, P.Petrovka 2:2,
A.Sivera 4:0, R.Györi 4:0, M.Špán 3:0
12.kolo – 18.2. – ST Svatá Maří – Sokol Lhenice A 3:15 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – M.Špán 3:0, A.Sivera 4:0, R.Györi
4:0, J.Houška 3:1, M.Halabrín st. 0:1
13.kolo – 25.2. – Sokol Lhenice A – SK Arbore Volary A 18:0 – body za Lh.: čtyřhry 1:0 – A.Sivera 3:0, R.Sivera 3:0,
R.Györi 3:0, J.Houška 3:0, WO 5:0
Umístění Sokola Lhenice A v tabulce RP-I (za 9 účastníků) k 28.2. –
1.místo – 12 zápasů – 12 výher, 0 remíz, 0 proher – 164:52 – 36 bodů.
B a C týmu v RP- II
11.kolo – 11.2. – Sokol Lhenice B – Křišťál Lenora 16:2 – body za Lh.: čtyřhry 2:0 – V.Špán 3:1, A.Sivera 4:0,
P.Petrovka 4:0, M.Pixa 2:1, WO 1:0
11.kolo – 13.2. – Slavia PT-B – Sokol Lhenice C 8:10
12.kolo – 18.2. – Sokol Lhenice B – S.Söffler Čkyně - k 28.2. nesehráno
12.kolo – 18.2. – Křišťál Lenora – Sokol Lhenice C 10:8
13.kolo – 4.3. – Sokol Lhenice B – TJ Netolice B 16:2 (předehráno do 28.2.) – body za Lh.: čtyřhry 2:0 – A.Sivera 4:0,
R.Sivera 4:0, M.Pixa 3:1, M.Halabrín ml. 3:1
Umístění týmů Sokola Lhenice v tabulce RP-II (za účasti 10 účastníků) k 28.2.
B týmu – 1.místo – 12 zápasů – 12 výher, 0 remíz, 0 proher – 168:48 – 36 bodů
C týmu – 5.místo – 12 zápasů – 4 výhry, 0 remíz, 8 proher – 98:118 – 20 bodů
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D týmu v RP- III
11.kolo – 4.2. – Sokol Lhenice D – SK Arbore Volary B 16:2
12.kolo – 11.2. – Sokol Lhenice D – SPV Strunkovice 14:4
13.kolo – 25.2. – Sokol Lhenice D – SK Ktiš – k 28.2. nesehráno
14.kolo – 4.3. – TJ ST Horní Vltavice – Sokol Lhenice D 4:14 – k 28.2. předehráno – v tabulce nezapočítáno
Umístění Sokola Lhenice D v tabulce RP-III (za 10 účastníků) k 28.2. –
2.místo – 13 zápasů – 11 výher, 1 remíza, 1 prohra – 167:67 – 36 bodů
Umístění žákovského týmu v RP starších žáků
6.kolo – 11.2. – SK Ktiš – Sokol Lhenice – do 28.2. nesehráno
7.kolo – 25.2. – Sokol Lhenice – TTC Libín PT 9:1
Umístění žákovského týmu Sokola Lhenice v neúplné tabulce v RP st.žáků (za 5 účastníků) k 28.2.
– 2.místo – 4 zápasy – 4 výhry, 0 remíz, 0 proher – 38:2 – 12 bodů – za ztráty dvou bodů na první TTC Libín, co má
odehráno o dva zápasy více při dvou prohrách
Čtyři hráči Sokola Lhenice A ve dvouhrách v RP-I v TOP desítce hráčů, co odehráli více než 24 zápasů – k 28.2.
Na 1.místě – Richard Györi – úspěšnost 97,78%
Na 3.místě – Miloslav Špán – úspěšnost 92,00%
Na 4.místě – Jaromír Houška – úspěšnost 81,40%
Na 9.místě – Adam Sivera –
úspěšnost 74,07%
Ve čtyřhrách v RP- I je nadále nejúspěšnější dvojice mezi 16 hodnocenými, co odehrály více než 6 zápasů, ze
Sokola Lhenice A
Na 1.místě – Jaromír Houška – Richard Györi – úspěšnost 91,57%

Aspiranti na postup do vyšších soutěží.

Foto vlevo – A tým Sokola Lhenice z RP-I do krajské soutěže
Foto vpravo – B tým Sokola Lhenice z RP-II do RP-I (regionálních přeborů na Prachaticku)

Co nového ve lhenickém SK
Měsíc únor byl v klubu s tréninky a zápasy především zaměřen na pokračující přípravy
týmů na blížící se mistrovské jaro, kterou žel provázela i zranění hráčů – snad ne
vážnějších, a když v ní uvažované soustředění v Č.Krumlově se nakonec z nejrůznějších
důvodů (pracovního vytížení hráčů, jejich zranění, rodinných důvodů a jiných)
neuskutečnilo. Únorové dny byly též ve znamení příprav na tradiční „Sportovní ples“, tentokrát pořádaný
v sále hotelu, v sobotu 4.3.

Přípravná utkání na mistrovské jaro
Všechna únorová byla sehrána na umělce „Národní“ v Prachaticích, stran našeho SK v kombinovaných sestavách
z širšího kádru (A i B týmu).
So 11.2. – SK Lhenice komb. – Sokol Chvalšiny (I.B sk.A) 1:5 (0:3) - br.za Lh.: Mich.Sedlák
Ne 19.2. – SK Lhenice komb. – SK Jankov B/Dubné (OP-ČB) 1:1 (1:1) – branka: Jankova vlastní
So 25.2. – SK Lhenice komb. – Smrčina Horní Planá (OP-ČK) 1:2 (1:1) – br.za Lh.: M.Mahák
Další březnové přípravné zápasy
So 11.3. – FC Šumava Frymburk (I.B sk.A) – SK Lhenice ve 14.30 hod. – na hřišti ve Frymburku
So 18.3. – Sokol Kamenný Újezd (I.B sk.A) – SK Lhenice –generálka na mistr.jaro–hřiště i hrací čas - bude upřesněno
Naše přípravka starší na halovém turnaji v Netolicích – v sobotu 25.2. za účasti sedmi týmů a za celkového jejich
umístění: 1. FC Netolice, 2. FC Vl.Březí, 3. FK Chelčice, 4. JFA Č.Budějovice, 5. 1.FC Netolice B, 6. SK Lhenice,
7. FK Lažiště
Zápasy lhenického SK na turnaji – konečné výsledky: s Netolicemi A 0:5, s Vl.Březí 1:4 (br.za Lh. A.Kanalošová),
s Chelčicemi 3:1 (br.za Lh.: M.Halabrín, A.Kanalošová, P.Š.Trnka), s JFA Č.Budějovice 1:4 (br.za Lh.: P.Š.Trnka),
s Netolicemi B 2:3 (br.za Lh.: A.Kanalošová, B.Tesař), s Lažištěmi 2:2 (br.za Lh.: M.Halabrín, P.Š.Trnka)

13

Foto vlevo – z přípravy mužů–trénink v tělocvičně ZŠ; foto vpravo – z přípravného zápasu s SK Jankov B 1:1 – 19.2..

Start do mistrovského jara soutěžního ročníku 2016/17
Fotbalové jaro v I.B ve skupině B nebude pro A tým z podzimu získanými 17 body a s postavením na 8.místě v tabulce
žádnou fotbalovou selankou (loni v I.B ve sk.A vstupoval do jara z 3.místa s 31 body), a tak od samého jeho počátku
bude muset usilovně jít za bodovým ziskem.
Rezerva v OP, na rozdíl od „áčka“, má zasebou úspěšný podzim a z něho vycházejíc z 2.místa v tabulce při 24 bodech si
může mistrovské jaro fotbalově užívat.
Úvodní zápasy A týmu v I.B třídě ve sk.B
14.kolo – ne 26.3. v 10.30 – Sokol Záblatí – SK Lhenice – mistrovská jarní premiéra
15.kolo – so 1.4. v 16.00 – SK Lhenice – I.FC Netolice – derby
16.kolo – so 8.4. v 16.30 – SK Zliv – SK Lhenice
17.kolo – so 15.4. v 16.30 – SK Lhenice – FK Lažiště
B týmu v OP Prachaticka
12.kola – ne 2.4. v 14.30 – SK Ktiš/Lh.B – Hraničář Borová Lada – mistrovská jarní premiéra
13.kolo – ne 9.4. v 14.30 – SK Ktiš/Lh.B – Slavoj Husinec
14.kolo – so 15.4. v 17.00 – SK Svatá Maří – SK Ktiš/Lh.B
Přípravky starší v OP Prachaticka
12.kolo –so 8.4. v 14.00 – SK Lhenice – I.FC Netolice – jarní mistrovská premiéra
13.kolo – so 15.4. v 14.00 – SK Lhenice – SK Vacov
Přípravky mladší v OP Prachaticka
9.kolo – středa 12.4. v 17.00 – turnaj ve Vimperku – mistrovská jarní premiéra
- účastníci: Vimperk B, Lhenice, Prachatice B
10.kolo – st 19.4. v 17.00 – samostatný vložený zápas Š.Hoštice/Lažiště – SK Lhenice
JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ U NÁS
VZPOMÍNÁME
7.3. 2017 uplynulo 10 let od úmrtí pana Josefa Kuneše. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
14.3. by se dožil 80 let. Čest jeho památce.
Manželka Emilie a děti s rodinami.
….........................................................................................................................................………………………………………..

LHENICKÁ PLESOVÁ SEZONA KONČÍ
11.3. - Hasičský bál – sokolovna - od 19.00 hod. - hraje Netolická pětka

Fota – vlevo z Country bálu v sokolovně 18.2. vpravo ze Sportovního plesu v sále hotelu 4.3.
foto: J.Jindra, J.Justic
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Městys Lhenice a sokol lhenice

zve srdečně všechny děti a rodiče
na

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná 25.března

v sokolovně od 14.00 hodin
masky vstup zdarma
KINO KLUB Lhenice Vás zve www.kinoklublhenice.cz
25.3. Expediční kamera (festival outdoorových a cestovatelských filmů)
8.4. HUDEBNÍ JARO (zatím neupřesněné filmy s hudební tématikou)
22.4. HUDEBNÍ JARO (zatím neupřesněné filmy s hudební tématikou)

Kino Lhenice -

program

17.3. buchty a klobásy od 19.00 hod. ; - první mládeži nepřístupný animovaný film
7.4. pohádky pro emu od 19.00 hod. - romantický čr
21.4. instalatér z tuchlovic od 19.00 - smutná komedie čr
5.5. lichožrouti ; 12.5. anděl páně ii. ; 19.5. iferno ; 2.6. příchozí
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Městys lhenice vás srdečně zve na divadelní představení společnosti

háta

„Klíče na neděli“ - 29.4. v sále lhenicého kina
Komedie je o tom, že dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou
příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí stereotypem. V opilosti se partneři prohodí,
vymění si klíče od bytu a po kratičké radosti z něčeho nového se z této záměny roztočí kolotoč potíží……
vstupné 330,- Kč

začátek v 19.00 hod.

Předprodej v kině
Pozvánka
20.5.

- na „Jarní vyběhnutí se zimou 2017“ a „Lhenickou skejtovačku“
podrobné informace v příštím vydání ML JB,JM
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AKTUÁLNĚ
po redakční uzávěrce tohoto březnového vydání ML
Pondělí 6.3. - přípravy pro stavební úpravy druhé části náměstní plochy před kostelem již zahájeny. (viz fota)

fota nahoře – železný kříž s kamenným podstavcem před kostelem odstraněn a převezen do restaurátorské
dílny, vpravo dole – zakrátko jej bude následovat i pomník padlých v I. svět. válce – po provedených
úpravách náměstí se oba vrátí na původní místa.

INZERCE
Oční optika a oční ordinace MUDr. Jindry Říhové
otevřeny v nových prostorách v Netolicích v Bavorovské ul. , č. p. 51 /vchod do spořitelny/
OČNÍ ORDINACE – pátek od 13.00-17.00 hod. - OPTIKA - úterý 12.00-15.00; středa 9.00-13.00;
čtvrtek 12.00-17.30; pátek 13.00-17.30; sobota 9.00-12.00 hod.

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.
KOMINICTVÍ DUŠAN HILOVSKÝ – poskytuji kompletní kominické a zednické práce.
Tel: 720 054 060 www.kominictvihil.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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