MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXV. Číslo 6. cena 9,-Kč

ČERVEN 2017

Z tradiční májové „janské slavnosti“ u nás, která je díky místnímu sboru dobrovolných hasičů i ostatních sborů ze lhenického
hasičského okrsku a naší farnosti zachována.Lhenice – 14.5.2017

Z „Janské slavnosti“ za starých časů
SVATÝ JANE Z NEPOMUKU,
K OCHRANĚ DRŽ NAD NÁMI RUKU.
NECHŤ K NAŠIM SADŮM
TVÁ VLÍDNÁ TVÁŘ SE STÁČÍ
A NA PRŮVOD S VÍROU NAŠÍ V TEBE
HLEDĚTI RÁČÍ…

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
chtěla bych vás informovat o významných investičních akcích pro letošní rok a o tom, jak pokračují.
Jednou z nich je stavba vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod v Horních Chrášťanech. Tato akce je
podpořena dotací z Ministerstva zemědělství a Jihočeského kraje. V současné době probíhá výstavba hlavních
řadů vodovodu a kanalizace. Současně s tím probíhají práce na vlastní ČOV, kde jsou již hotové stavební části
a teď bude probíhat montáž technologie. Po natlakování vodovodu, proplachu a odzkoušení těsnosti
kanalizace začnou práce na vlastních přípojkách k jednotlivým objektům. Předpokládáme, že hotovo bude
ještě letos v srpnu. Chci tímto poděkovat občanům Horních Chrášťan za trpělivost se stavbou a dočasným omezením přístupu k
nemovitostem. Věřím, že výhody, které vodovod a kanalizace přinesou, převáží nad dočasnými obtížemi spojenými s
výstavbou.
Velmi zdárně pokračuje také další významná akce - 1. etapa sanace bývalého chemického střediska. Bylo již odvezeno a
zlikvidováno více než 300 tun nebezpečných odpadů s vysokým obsahem PCB. I tady probíhají práce podle harmonogramu.
Zároveň připravujeme 2. etapu a žádost o dotaci bychom chtěli podat do konce června do Operačního programu životního
prostředí. Doufám, že ji získáme a bývalé chemické středisko tak zbavíme i kontaminované zeminy.
Největší investiční akcí na Lhenicku za poslední roky je revitalizace náměstí. To, že v současné době se na náměstí neprovádí
žádné stavební práce, vyvolalo u některých spoluobčanů nejistotu a množí se otázky typu: Proč byly poraženy lípy a teď se nic
neděje? Obci došly peníze? Bude letos pouť? Lípy se porazily v polovině března proto, že se blížil konec vegetačního klidu a
později by to již nebylo pro letošní rok možné. Projekt pochopitelně počítá s vysazením čtyř nových. A mohu slíbit, že do
Lhenic se vrátí i původní lípy - v podobě soch. Již v letošním roce, a sice týden před Jarmarkem sv. Jiljí, se na naše náměstí
sjedou řezbáři, kteří zde budou vytvářet svá umělecká díla právě z kmenů lip z náměstí. Stavební práce budou pokračovat
od začátku září a budou na sebe navazovat až do ukončení celé revitalizace, která je naplánována na konec června 2018. Práce
budou postupovat od kostela směrem ke krajské silnici. Hlavním důvodem, proč nyní neprobíhají je to, že Římskokatolická
církev nabídla formou daru své pozemky obci a tím došlo k rozšíření celého projektu - bylo ale zároveň nutné zapracovat tuto
změnu do projektu, který řeší jednak úpravu povrchů, ale také např. napojení nových vodovodních přípojek, které si Farnost
Lhenice chce nově vybudovat z kostela, statické posouzení opěrné zdi pod kostelem a navržení její stabilizace.
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Celý prostor kolem kostela tak bude součástí uceleného náměstí. Jednání s farností ale byla dlouhá a, bohužel, stále čekáme
na podpis Darovací smlouvy ze strany Farnosti Lhenice (resp. její schválení Biskupstvím České Budějovice).
Podle posledních informací je již schválena, ale dosud není odsouhlasena právním oddělením. K tomu, abychom mohli zahájit
práce, pochopitelně potřebujeme, aby pozemky byly ve vlastnictví městyse. Práce pak začnou, jak jsem již zmínila, právě
okolo kostela. Stávající prostor před úřadem bude dokončen ihned po dodání prvků pro umístění úředních desek a následně
bude tento prostor osazen i lavičkami a odpadkovými koši. S penězi na projekt Revitalizace náměstí náš rozpočet dlouhodobě
počítá.
Vzhledem k výše uvedeným důvodům jsme se s firmou Strabag dohodli na změně harmonogramu prací. Práce se naplno
rozběhnou až po pouti a Jarmarku sv. Jiljí. Práce by pak měly pokračovat nepřetržitě (samozřejmě kromě zimních měsíců) až
do června 2018, kdy by měla být stavba ukončena a zkolaudována, což je plně v souladu se Smlouvou o dílo a tento termín
plánujeme dodržet bez ohledu na rozšíření objemu prací o úpravu prostoru kolem kostela.
Takže si nyní ještě užijme svatojakubskou pouť a Jarmark sv. Jiljí spolu s řezbáři a pak už budou práce na náměstí plně
pokračovat. Věřím, že za ty dva měsíce budou i darované pozemky již ve vlastnictví městyse. Ing. Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 4.5.2017
Přítomno 10 zastupitelů
Výpis ze zápisu č.30
Přijatá usnesení:
Usnesení č. 311/30/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 1414/11 o výměře cca 21
m2, k.ú. Lhenice. 9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Pořádek)
Ad 3c) Usnesení č. 312/30/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje směnu části pozemku parc.č. 1361/20, k.ú. Lhenice
ve vlastnictví městyse Lhenice za část pozemku parc.č. 1361/45, k.ú. Lhenice ve vlastnictví p. J. M., Lhenice. Záměr na směnu
částí pozemků bude zveřejněn až poté, kdy bude vytvořen geometrický plán na náklady městyse Lhenice.10 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 313/30/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Darovací smlouvu mezi městysem Lhenice jako obdarovaným a dárci Římskokatolickou farností Lhenice, Netolice a
panem R. G., Lhenice. Předmětem bezúplatného převodu je pozemek parc.č. 13 o výměře 638 m2, k.ú. Lhenice a nově oddělený
díl b) pozemku parc.č. st. 4 o výměře 40 m2, k.ú. Lhenice od Římskokatolické farnosti Lhenice, Netolice a nově oddělený díl a)
pozemku parc.č. 21 o výměře 1 m2, k.ú. Lhenice od pana R. G., Lhenice
b) pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy 10 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 314/30/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí Smlouvu o výpůjčce č. 20N17/32 mezi
městysem Lhenice a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj v
Českých Budějovicích. Předmětem výpůjčky jsou pozemky parc.č. st. 485 o výměře 120 m2, k.ú. Lhenice, parc.č. st. 486/2 o
výměře 88 m2, k.ú. Lhenice, parc.č. st. 487 o výměře 11 m2, k.ú. Lhenice, parc.č. st. 488/3 o výměře 1.687 m2, k.ú. Lhenice,
parc.č. 908/32 o výměře 4.706 m2, k.ú. Lhenice, parc.č. 908/332 o výměře 217 m2, k.ú. Lhenice a parc.č. 908/34 o výměře 81
m2, k.ú. Lhenice. Nemovitosti jsou přenechány do bezplatného užívání. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou od 25.04.2017 do
24.04.2025. 10 PRO
Ad 5) Usnesení č. 315/30/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v položkách 1 - 2.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Eis)
Ad 6) Usnesení č. 316/30/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí Návrh zadání Změny č. 4 Územního plánu
Lhenice. 10 PRO

PODĚKOVÁNÍ
Městys Lhenice touto cestou děkuje panu Petru Trnkovi - Truhlářství Lhenice, který
daroval městysi jedno vyrobené posezení ke hřišti na sídlišti. Díky tomu městys mohl
pořídit dvě tato posezení a tím zpříjemnit pobyt na hřišti zejména maminkám s malými
dětmi, dále pak za zhotovení LESní knihovny, která bude instalována v nejbližších
dnech v lese nad sv. Annou na vyhlídce „Na výletě“
foto- posezení u dětského hřiště na sídlišti

INFORMACE OBČANŮM
Městys Lhenice upozorňuje na změnu běžného bankovního účtu
Oznamujeme, že od 6.3.2017 došlo ke změně bankovního účtu městyse Lhenice. Tato změna se týká všech typů plateb. Žádáme
vás tímto, abyste po obdržení tohoto oznámení provedli na svých účtech nastavení ve prospěch městyse Lhenice na níže
uvedený účet, který je veden u Československé obchodní banky.
278 701 696 / 0300
Původní číslo mělo platnost pouze do konce dubna 2017. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 388 321 297 nebo
775 321 293. Děkujeme za spolupráci.

Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Městský úřad Prachatice STANOVUJE přechodnou úpravu na silnici II.třídy. Důvodem je rekonstrukce propustku mezi obcemi
Vodice a Třešňový Újezdec v termínu od 3.4. od 6.00 do 28.7.do 18.00 hodin.
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ZÁMĚR NA PACHT NEMOVITOSTÍ
Městys Lhenice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů :
Z Á M Ě R č. 17/2016
na pacht nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro Městys Lhenice a k.ú. Lhenice na
listu vlastnictví č. 10001.
Jedná se o pozemek parc.č. 1378/40 o výměře 2 137 m2 v k.ú. Lhenice.
Podmínky pronájmu :
 minimální cena je 1.500,--Kč/ha/rok
 pachtovní smlouva je na dobu určitou 5-ti let
Občané mohou své připomínky a své nabídky podávat do středy 28. června 2017 do 17,00 hodin na adresu: Městys Lhenice,
Školní 124, 384 02 Lhenice v písemné podobě, v zalepené obálce označené „Záměr č. 17/2016“ a „Neotvírat“. Bližší
podmínky nabídky naleznete na úřední desce ÚM Lhenice.

UPOZORNĚNÍ

Oznamujeme občanům, že ve dnech 3.7., 4.7. a 7.7. budou z důvodu čerpání dovolené uzavřeny
Úřad městyse a též knihovna Lhenice.
Ve čtvrtek 6.7. bude uzavřen sběrný dvůr a kompostárna

INFORMACE OBČANŮM
Noc kostelů ve lhenickém sv.Jakubovi
proběhla v pátek 9.6.2017 od 19.00 hodin za tohoto programu:
19,00 - 19,05
19,05 - 19,10
19,10 - 20,00
20,00 - 20,10
20,10 - 20,20
20,20 - 20,40
20,45 - 22,00

Večerní vyzvánění zvonů
Zahájení a úvodní píseň v podání dětí ze ZŠ Lhenice
Lhenice pohledem starých kronik - komentovala a
zajímavosti z kronik četla Mgr. M. Grillová - písničkami
doprovodlily děti ze ZŠ Lhenice
Informace o malém „novém“ zvonu ve věži kostela
Lhenické varhany aneb jak to vypadá s poslední
etapou opravy nástroje
Mluvené slovo zakončila skupina Vodáci ze Lhenic
Následovala volná prohlídka kostela (pro zájemce s komentářem)
- věže a zvonů (pro zájemce s komentářem)
- okomentovaná prohlídka varhan před III. etapou
opravy a co se dá na částečně opravený nástroj zahrát
Ing.J.Jelínek
více v příštím vydání ML

Veřejná sbírka na opravu varhan stále pokračuje
pod číslem účtu: 3857235339/0800

Uzavírka silnic na Lhenicku
přímé ze Lhenic do Třešňového Újezdce
a z Vadkova do Třešňového Újezdce
LHENICKO: úplná uzavírka silnice (III/12258) mezi obcemi Vadkov a Třešňový Újezdec do 28.července.
Důvod: rekonstrukce propustku, obousměrná objízdná trasa: od Vadkova na silnici II/122 do Lhenic, pak po III/12253 na III/12258
přes Vodici až do Třešňového Újezdce. (Prachatický deník 22.5.2017)

Foto vlevo – silnice ze Lhenic na Tř.Újezdec označená jako slepá pozemní komunikace. Odbočka z ní na Vodici je normálně
průjezdná, ale jen pro vozidla do 7 tun – viz foto uprostřed, foto vpravo – slepé silnice ze Lhenic i Vadkova na Tř.Újezdec končí u
opravovaného můstku přes Vadkovský potok.
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Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Květen v naší mateřince
10. – 11.5. – proběhl zápis do naší MŠ – viz článek níže
10.5. – NOC VE ŠKOLCE – nejstarší Sůvičky se za úplné novinky nejprve vydaly na večerní hru a opékání
buřtíků na staré hřiště v lese, aby následně se svými paní učitelkami společně přespaly ve své třídě
23.5. – DEN VÝLETŮ – v něm si nejmenší Motýlci vyšlápli na vyhlídku nad městečko, kde jim bylo odměnou
pěkné podívání do našeho kraje, a kde také posvačili. Berušky se zase vypravily na cestu autobusem a vlakem
do Zbytin, odkud se s batůžky na zádech pustily pěšky Matýskovou stezkou. Zde se jim při pikniku v trávě naskytl, mimo jiných, i
krásný pohled na šumavské velikány – Boubín a Bobík
25.5. – BESÍDKY PRO RODIČE – při nich se Sůvičky, Berušky i Motýlci představili ve svých třídách s připravenými pestrými
programy.
30.5. – FOTOGRAFOVÁNÍ V NAŠÍ MŠ – přijel pan fotograf a pořídil snímky našich tříd a též fota na tablo Sůviček, „odlétajících“
již brzy do školy.
MB

K zápisu do MŠ
Do mateřské školy jsme letos přijali 30 žádostí o umístění. Předškoláci nám v září uvolní 24 míst. Jelikož budeme mít od ledna k
dispozici školku v Mičovicích, máme co nabídnout dětem, které dají přednost menšímu, rodinnému prostředí smíšené jednotřídky
a těm, které dosáhnou věku 2 let až během podzimu. Je to po dlouhé době poprvé, kdy zápis proběhl bez stresů a zklamání.
V červnu proběhne schůzka rodičů nově přijatých dětí ve Lhenicích a na podzim chystáme Den otevřených dveří v Mičovicích pro
všechny, které nová školka zajímá.
Naši předškoláci se s námi tradičně rozloučí v kině slavnostním pasováním ve středu 28. 6. od 15 hod. KV
Foto vlevo a
uprostřed –
z výletu
Berušek; foto
vpravo –
výlet Motýlků
na vyhlídku
nad
Lhenicemi

Základní škola
Květnové kalendárium
3.5. – fotografování třídních kolektivů
4.5. – „Dopravní soutěž“ – okresní kolo škol Prachaticka – v PT – viz článek níže
4.5. – exkurze do Prahy s tématickým zaměřením „Praha 19. a 20. století“- pro žáky 5.třídy
9.5. – 26.5. – testování znalostí žáků 9.třídy z Čj, Nj a OV (Občanské výchovy) Českou školní
Inspekcí (zadáváno po internetu)
12.5. – okresní kolo školních družstev ve vybíjené (4.-5.roč.) v Husinci – umístění ZŠ Lhenice – 8.místo
16.5. – beseda na téma „Vztahy, kreativita, tolerance“ - ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ – pro žáky
8.tř.
20.5. – běžecký závod „Vyběhnutí se zimou“ za spolupořadatelství školy (více v rubrice Sport na Lhenicku)
22.5. – 26.5. – „Turistický kurz na Lipně“ – pro žáky 7. a 8.tř. (viz článek + foto níže)
23.5. – „Okresní atletická olympiáda 1.stupně ZŠ“ v PT (viz článek níže)
23.5. – tématická vycházka do lesa s výkladem pana R.Štengla a paní H.Matějkové – pro žáky 3.tř. (viz foto níže)
25.5. – školní výlet na Hlubokou – s návštěvou ZOO a divadelního představení v přírodním areálu – pro žáky 3.tř.
29.5. – koncert školních pěveckých sborů „Pecky“ a „Pecičky“ v nové školní učebně Hv
30.5. – školní výlet do Č.Krumlova s návštěvou zámku a histor. středu města – pro žáky 3. a 4.tř. (viz foto níže)
31.5. – beseda na téma „Bezpečně po vlnách i po drátě“ (nástrahy internetu a telefonů) – pro žáky 3.a 4.tř.
31.5. – společný výlet na Šumavu – s návštěvou hradů Kašperk, Velhartice a města Sušice – pro žáky 6.až 9.tř.
31.5. – „Práce s třídním kolektivem“ – ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v ČB – pokračování
druhou částí – pro žáky 3.tř.
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Foto vlevo na str.4 – z turistického kurzu na Lipně 22.-26.5.; vpravo na str.4 z vycházky do lesa 23.5.;
foto vlevo z výletu do Č.Krumlova; vpravo z „Práce s třídním kolektivem“ 31.5.
Více snímků ze školních akcí ve fotogalerii na webových stránkách školy www.zslhenice.cz

Naši žáci úspěšní v dovednostních soutěžích škol Prachaticka
Na Dopravní soutěži mladých cyklistů – okresním kole – dopravní hřiště v PT 4.5.2017
Umístění smíšených družstev ZŠ Lhenice KATEGORIE ML.ŽÁKŮ (4.-6.ROČ.)
6.místo – ZŠ Lhenice – složení: A.Gregorová, A.Dubravcová, J.Berger, J.Kraus
KATEGORIE ST.ŽÁKŮ (7.-9.ROČ.)
2.místo – ZŠ Lhenice – složení: G.Pospíchalová, B.Pavlíková, M.Hölcl, R.Sivera
Umístění jednotlivců – medailová a do 5.místa
KATEGORIE ML.ŽÁKYŇ (4.-6.ROČ.)
5.místo – Aneta Dubravcová (6.tř.) – ZŠ Lhenice
KATEGORIE ST.ŽÁKYŇ (7.-9.ROČ.)
1.místo – Gabriela Pospíchalová (7.tř.) – ZŠ Lhenice
KATEGORIE ST.ŽÁCI (7.-9.ROČ.)
3.místo – Martin Hölcl (9.tř.) – ZŠ Lhenice
Na atletické olympiádě 1.stupně ZŠ – okresním kole – stadion Tatranu PT 23.5.2017
Medailová umístění a umístění do 5.místa našich malých atletů
Disciplína – skok daleký
KATEGORIE 2.ROČ. – DÍVKY
1.místo - Kristýna Kohoutová (2.tř.) – ZŠ Lhenice
Disciplína – běh 50 mKATEGORIE 2.ROČ. – DÍVKY
1.místo – Kristýna Kohoutová (2.tř.) – ZŠ Lhenice
KATEGORIE 3.ROČ. – DÍVKY
5.místo – Barbora Šnajdrová (3.tř.) – ZŠ Lhenice
Disciplína – hod míčkem
KATEGORIE 4.ROČ. – DÍVKY
1.místo – Lenka Čechová (4.tř.) – ZŠ Lhenice
KATEGORIE 5.ROČ. – DÍVKY
1.místo – Marie Justicová (5.tř.) – ZŠ Lhenice
KATEGORIE 2.ROČ. – CHLAPCI
5.místo – Lukáš Hrdina (2.tř.) – ZŠ Lhenice
Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!

Sedmáci a osmáci na „Turistickém kurzu“ na Lipně
22.5. – až 26.5.2017
V pondělí 22. května jsme ráno vyjížděli z autobusového nádraží ve Lhenicích. Naše cesta směřovala do Lipna nad Vltavou.
Nejdříve jsme se ubytovali v hotelu Panorama, který měl svůj přístup k pláži a na hřiště. Krajina všude kolem něho byla vskutku
okouzlující. Hotel nás také mile přivítal výborným obědem. Upřímně řečeno, vařili skvělá jídla po celou dobu trvání našeho
,,turisťáku".
Náš první výlet byl výstup na Luč. Ačkoli se ho všichni dost báli, zvládli jsme to přímo na jedničku. Druhý den jsme vyšplhali na
Kraví horu, sešli do Rožmberka a autobusem se vrátili do Vyššího Brodu. Ve středu jsme se toulali kolem Čertovy stěny a mohli
se pokochat její krásou. Cestou kolem řeky nám čas rychle utekl, a než jsme se nadáli, byli jsme zase zpátky. Čtvrtý výlet
směřoval do Frymburka, odkud jsme putovali do Svatého Tomáše a na Vítkův Hrádek, kde se nám naskytl překrásný výhled do
okolí. V Přední Výtoni jsme si pochutnali na zmrzlině a autobusem se vrátili zpět. V pátek jsme navštívili Stezku v korunách
stromů a naposled jsme se obdivovali šumavským panoramatům. Nedalo se nic dělat, museli jsme domů. Během ,,turisťáku" se i
přes předchozí obavy žáci 7. a 8. třídy zkamarádili a společně nasedli do autobusu na zpáteční cestu.
Co k tomu víc dodat? Snad jen to, že i počasí nám přálo a všichni si TURISTICKÝ KURZ užili. Děkujeme!
A. Šlesingerová 8. tř.
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Jízda na kolech kvetoucími sady
Tradiční cykloturistická akce, pořádána mikroregionem Chelčicko-Lhenickým, svazkem obcí ve spolupráci s Místní akční
skupinou Rozkvět,z.s., Mája-Tvořivé Chelčice z.s. a Unií ovocnářů jižních a západních Čech jako „Slavnosti květů“, se letos
uskutečnila 6.května.
Zúčastnili se jí pěší turisté i cykloturisté. Pro první skupinu byla připravena individuální trasa vedená převážně po komunikacích
mezi rozkvetlými ovocnými sady (odtud název akce). Cykloturisté během své trasy mohli navštívit kulturní a historické
pamětihodnosti, ochutnat zdejší tradiční výrobky a samozřejmě se v jejím průběhu pravidelně občerstvovat v otevřených
hostincích.
Jak akci zhodnotil starosta Chelčic Jiří Iral:
„Tak máme letošní Slavnosti květů zasebou a musím uznat, že jsme tentokrát měli štěstí na počasí. Ráno pošmourno, ale
během dne se to vybralo, trochu jsme se i ohřáli. Takže mnozí druhým rokem dali i zajížďku do Pištína a určitě nelitovali.
Díky všem za účast a těšíme se na podzimní Slavnosti plodů 30. září na kolech a 21. října na jarmarku v Krtelích.“JB JM
Foto vlevo –
slavnosti květů
zahájili starostové
mikroregionu –
vpravo: akce se
zúčastnilo opravdu
mnoho cyklistů

Nezapomínáme našich osvoboditelů
Letošní vzpomínková slavnost osvobození našeho Lhenicka proběhla o nedělním podvečeru, 7.května. V samém jejím úvodu
připomněla příjezd osvoboditelů – amerických vojáků z 26.divize 10.5.1945 k nám – kolona historických amerických bojových
vozidel, a to i s posádkami v dobových uniformách při její tradiční májové jízdě jihozápadními Čechami. Následně paní starostka
Ing.Marie Kabátová projevem připomněla ony májové dny osvobození v našem městečku před sedmdesáti dvěma lety a
poděkovala osvobozenecké americké armádě. Poté za tónů české a americké hymny a za čestné stráže našich hasičů byl
položen věnec k pamětním deskám v průčelí staré radnice, připomínajících osvobození americkou armádou a její pobyt u nás a
leteckou válečnou událost – sestřelení amerického bombardéru na Lhenicku 22.2.1944 s jejími důsledky pro posádku a pro
některé naše občany. Na samý závěr vzpomínkové slavnosti měli našinci možnost prohlédnout si americkou bojovou techniku
z 2.světové války a vyslechnout, i mimo jiných, dobové písně amerických vojáků v provedení lhenické country skupiny „Vodáci“.
Tak jsme u nás vzpomněli 72.výročí osvobození našeho Lhenicka americkou armádou. JB, JM

Ze vzpomínkové slavnosti 72.výročí osvobození Lhenicka – 7.5.2017

Májová „Janská slavnost“ LP 2017
Slovem i obrázky se vracíme k „Janské slavnosti“, která se letos u nás konala v neděli, 14.května.
Kde hledat počátek této akce?
Snad v prohlášení Jana Nepomuckého papežem Benediktem
náměstí, bylo k tomuto účelu vybráno právě toto místo, a to
XIII. LP 1729 za svatého, kdy poté kult tohoto nového světce
do roku 1844, kdy pro špatnou dostupnost v zimním období
se počal rychleji šířit. K jeho poctě bylo vytvořeno mnoho
seznáno jako nevhodné. Hřbitov proto přemístěn na jižní okraj
obrazů i soch, které zdobí různá místa naší země. Tak tomu
městečka za boží muka u památné lípy, avšak pouze jen na 11
bylo i u nás, ve Lhenicích. Roku 1732 byla pořízena socha
let, neboť z důvodu zde přílišné vlhkosti půdy byl roku 1855
sv.Jana Nepomuckého, umístěna do vhodné lokality nad
navrácen ke kapli sv.Jana Nepomuckého po dosaváde časy
městečko, posléze obestavěna kaplí, s procesími k ní. Když
(již po 162 let).
roku 1782 skončilo pohřbívání kolem kostela sv.Jakuba na
Od kdy je počátek konání „Janské slavnosti“ s průvodem
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ke svatému Janu z Nepomuku u nás datován, se nám
nepodařilo zjistit. Tak třeba v dochovaných písemných
pamětech pana Václava Majera (z čp.74) je z roku 1919 o ní
zmínka, a to za zřejmě již obdobného průběhu jako tomu jest
v současnosti: „Koncem dubna roku 1919 jsem se navrátil
domů ze světové války a po čtyřech letech se konečně setkal
se svou milovanou Mařenkou, sloužící v Praze. Vyšli jsme
spolu „na Jána“ procesím s průvodem s hasiči a muzikou na
hřbitov k pobožnosti v tamní kapli. Potom už jen sami dva

vydali jsme se procházkou po křížové cestě v Brabcích. To
byla krása!“
(Upraveno, kráceno)
Také ne náhodou dostala ulice směřující ke kapli sv.Jana
Nepomuckého pojmenování „Svatojánská“ (Vejrov). Za
minulého komunistického režimu padaly i návrhy přejmenovat
ji pouze na „Jánskou“.
(Volně podle knihy „Lhenice-zahrada jižních Čech“ – V.Starý a
kolektiv a dalších zdrojů.)

Jak probíhala letošní „Janská slavnost“
Ta v neděli odpoledne o 14.máji se jen mírně odlišovala od tradičního jejího průběhu, který, jak jinak, zajišťují naši hasiči. Nedošlo
totiž tentokrát, zcela výjimečně, na kladení věnce k pomníku padlých v I.světové válce. To proto, že v rámci revitalizace našeho
náměstí byl pomník přemístěn k obnově do restaurátorské dílny, ale jen nakrátko. Jinak léty zavedený program slavnosti byl, jak
káže tradice, zachován – a to za slavnostního vynášení hasičských historických praporů z požární zbrojnice při nástupu hasičů
ze sborů lhenického hasičského okrsku, následujícího jejich pochodu s hudbou na náměstí s připojením pana faráře P.Mgr.Pavla
Lišky, a dále již společně i s hrstkou našich občanů průvodem městečkem na hřbitov ke kapli sv.Jana Nepomuckého
k celebrované pobožnosti za zpěvu svatojánských písní.
Rázným průvodem hasičů zpět do městečka slavnost skončila, aby ti se poté odebrali ke společnému posezení a pobavení do
sokolovny. I to neodmyslitelně patří ke lhenickém „Jánu“. Jen našich lidí na slavnosti je rok od roku méně…..
JB, JM

Foto J.Klein - z letošní „Janské slavnosti“ – 14.5.2017 – průvod obcí na hřbitov – bohoslužba u kaple
sv.Jana Nepomuckého

Lheničtí navštívili Lhenické
Delegace našich lhenických hasičů, spolu se starostkou Ing.M.Kabátovou a místostarostou Ing.M.Hölclem, 20.května oplácela
návštěvu hasičům ze Lhenic u Teplic, kteří se u nás 6.9.2014 zúčastnili oslav 130 let našeho lhenického SDH, a to u nich za
přátelského a milého přijetí na jejich oslavě 80 let tamního hasičského SDH.
Naši Lheničtí tam v oslavném programu, mimo jiné, zhlédli i soutěž v požárním sportu pod názvem „Krušnohorská liga“, ve které
jsou tady domácí družstva SDH Lhenice úspěšná. A jak známo, nejenom v ní, ale i v soutěžích na republikové úrovni JB, JM
Foto zástupců
obou obcí Lhenic u
cedule dokazující
fakt, že naši jsou
opravdu ve
Lhenicích, ale
v těch u Teplic (foto
V.Mášl) – vpravo
plakát zvoucí na
oslavu 80 let SDH
Lhenice – avšak
pozor, v těch u
Teplic
– jež proběhla
20.5.2017.

Průjezd početných limuzín s doprovodem Lhenicemi způsobil rozruch
V pátek 26.5. v dopoledních hodinách projela naším městysem směrem od Netolic na Č.Krumlov kolona 30ti vozidel, a to za
blikajících majáků a houkajících sirén ji tvořily početné černé limuzíny s doprovodem policejních motorek a aut na jejím počátku i
konci (tam i se sanitkou), aby v podvečer, ale opačným směrem, ten samý početný konvoj tudy projel znovu…
Oč se jednalo?
Českokrumlovský deník 27.5. uvedl: (kráceno) „V rámci oficiální státní návštěvy ČR zavítal na jih Čech singapurský prezident
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Tony Tan Keng se svojí manželkou a doprovodem, který tvořilo šestadvacet diplomatů, členů singapurské vlády a státních
úředníků. Celá delegace pak byla šedesátičlenná a mimo jiné navštívila i Český Krumlov, o němž se singapurský prezident
vyjádřil velice lichotivě: „Praha je krásná, ale vaše město je třešnička na dortu.“
Vysvětlení je tím pádem nabíledni.
Početný konvoj státní návštěvy zvolil trasu cesty do Č.Krumlova i přes naše Lhenice.
JB, JM

Přijetí singapurského prezidenta v Č.Krumlově. Žel, překvapivý nenadálý průjezd státní návštěvy Lhenicemi se nám na foto
nepodařilo zachytit. Fota z Českokrumlovského deníku z 26.5.2017.

Náš lhenický hřbitov z ptačí perspektivy
Všichni lheničtí patrioti se domnívají, že náš městys znají jako své boty. Ale
jsou pohledy, které neznáme, nikdy jsme je neviděli a možná bychom ani
nepoznali, že jsou to Lhenice. Mezi fotkami, které zveřejnil Petr Dvořák, se
objevily tyto velmi zajímavé, které odhalují překvapivě krásný pohled na náš
lhenický hřbitůvek v lese.
Pohled na něho z ptačí perspektivy okomentovala hezkým přirovnáním paní
Marie Pelikánová: „Jako by to byla otevřená kniha o
životě a smrti… kolik životů je v ní asi ukryto…“ JB,
JM

Jak pak se má náš Karel z kašny?
Tak takový dotaz byl zaslán do Muzea středního Pootaví do Strakonic, kam byla zrestaurovaná socha
Karla IV. ze lhenické kašny po dobu revitalizace našeho náměstí zapůjčena…
„Dobrý den, přátelé v muzeu. Již delší dobu jsme se neptali na to, "jak se má" náš Karel IV. u
vás v muzeu.... zda-li pak má už své žezlo?“
A přišla brzká odpověď z muzea:
„O sochu Karla IV. je, myslíme, dobře postaráno. Už se s námi letos podíval na Křehkou krásu
Velikonoc a nyní mu společnost dělají výtvarné práce dětí ze Základní umělecké školy
Strakonice. Na žezlo stále čeká a čeká… Možná mu bude vloženo do ruky až doma,
v malebných Lhenicích, na které se moc těší!“
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Soutěž v požárním sportu hasičského okrsku Lhenice
V jejím pořádání se SDH lhenického okrsku střídají. Uspořádáním té letošní byl pověřen SDH Vadkov.
Místo a datum konání : Vadkov – 6.5.2017.
Z výsledkové listiny okrskové soutěže:
Kategorie muži I
družstvo
štafeta
pož.útok
celk.pořadí
Kategorie ženy I – bez zařazení štafety
SDH Vodice
1:40
N (nehodn.)
družstvo
pož.útok
celk.pořadí
SDH Ktiš
N
29,68
SDH Tř.Újezdec
43,0
1.
SDH Tř.Újezdec 1:19,10
N
SDH Lhenice
50,43
2.
SDH Klenovice N
42,66
SDH Rat.Lhota
1:17,41
3.
SDH Jáma
1:20
29,84
1.
SDH Lhenice
1:20,50
31,25
2.
SDH Vadkov
N
1:44,84
SDH Mičovice
1:31,28
1:04,18
3.
Pohár Václava Staubera
Kategorie muži II – bez zařazení štafety
Je udělován na soutěži družstvu, které dosáhne
družstvo
pož.útok
celk.pořadí
nejhodnotnějšího času v požárním útoku.
SDH Rat.Lhota
31,64
1.
Tentokrát jej získalo družstvo mužů I - SDH Ktiš
SDH Lhenice
31,75
2.
za dosažený čas – 29,68 s
SDH Tř.Újezdec
49,0
3.
Letošní pořadatel okrskové soutěže SDH Vadkov zaslouží plné uznání a poděkování
za její přípravu, perfektní organizaci i průběh.
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Foto V.Mášl – vlevo družstvo žen lhenického SDH se premiérově zúčastnilo soutěže po cca 53 letech. Vpravo paní starostka a
vrchní velitelka našich hasičů Ing.Marie Kabátová při předávání pohárů nejúspěšnějším družstvům.

TURISTÉ NA BOROVANSKU
O víkendu 20. a 21. května se členové Klubu spolu s netolickými turisty vypravili na Borovansko. Jeli jsme
osobními auty. První zastávkou byl hotel Alf na borovanském náměstí, ve kterém jsme měli zamluveno
ubytovaní. Vyložili jsme zavazadla a pokračovali dále k přírodní rezervaci Červené Blato, nacházející se na
okraji Třeboňska. Tam začínalo naše sobotní putování. Rezervace vznikla v roce 1953 a patří
k nejzajímavějším přírodním rezervacím v Čechách. Je to v podstatě močál, kde hloubka rašeliny dosahuje
v některých místech až 8 metrů. Prošli jsme si asi 4 kilometrovou naučnou stezku, s několika obrazovými
panely, upozorňujícími na zdejší faunu a floru. Po krátkém občerstvení v nedalekém penzionu Červené Blato
nás asi desetikilometrová štreka dovedla do obce Jílovice. Záměr navštívit zde soukromé „Veterán muzeum“
se nezdařil, jelikož majitel táhl právě jednoho auto veterána z Rakouska a zapomněl na nás. Zato jsme navštívili místní
minipivovar zprovozněný v roce 2015 a ochutnali světlý ležák a polotmavý speciál. Po návratu auty do Borovan nás čekala od 17
hodin komentovaná prohlídka augustiniánských klášterních sklepů. Kromě ochutnávek zde archivovaných vín, jsme si mohli vína
zakoupit, čehož mnozí využili. Po ubytování a večeři následovalo večerní posezení s kapelou Vodáci, která za turisty přijela.
Nedělní program byl zahájen v deset hodin hodinovou prohlídkou Borovanského kláštera. Po ní následoval nedělní výšlap.
Nejdříve po části naučné stezky „Totalita rozděluje“ se
zastávkou u zrenovovaného vojenského bunkru. Dále jsme
pokračovali po stezce až k Borovanskému mlýnu, kde se
nachází pěkná restaurace určená hlavně rodinám s dětmi. Na
půdě je muzeum hraček a kolem mlýna ohrada se zvířaty. Čas
nás tlačil, a proto jsme se po obědě vypravili nejkratší cestou k
poslední zastávce našeho putování. Byl jí Žižkův památník
nedaleko Trocnova. Dorazili jsme tam kolem třetí odpoledne.
Po prohlídce sochy a muzea už nezbýval čas na pěší návrat do
Borovan. Přivolaná auta nás odvezla k hotelu Alf, naložili jsme
připravená zavazadla a vydali se na zpáteční cestu domů.
Závěrem je třeba ještě poděkovat našim hostitelům, Hance
(místní rodačce) a Jardovi, kteří program na oba dny připravili
a starali se o nás. KM

Lheničtí skauti na výpravách do okolí
Sobotní výprava (13.května - už devátá v tomto školním roce) byla zase pěkná, i když poněkud deštivá. Šli
jsme na Buglatou, nejvyšší vrch v okolí, i kolem dvou studánek, dvakrát jsme trochu zmokli, naštěstí jsme v
obou případech doběhli na místo, kde nepršelo. Šlo nás tentokrát jen šest, kilometrů jsme ušli asi šestnáct.
Fotky tentokrát žádné. Příští výpravou bude táboření v přírodě nedlouho před koncem školního roku.
Láďa Čanda

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
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 osmi – Kratochvíli, Lomci, Netolickém muzeu, Holašovicích, Archeoparku Netolice, hory Kleť,
kláštera v Kuklově a kostela sv.Mikuláše v Boleticích – přinášíme poslední dvě místa.

9./ HRAD DÍVČÍ KÁMEN
Víte, že hrad Dívčí Kámen u Křemže představuje perlu mezi středověkými hrady u nás a že na něm byl odbojnou šlechtou
vězněn i král Václav IV.? Mohutná zřícenina rožmberského hradu, opředeného řadou pověstí, stojí na vysoké skále nad
soutokem Křemežského potoka a řeky Vltavy. Díky kombinaci skalního útvaru, meandrujících vodních toků i zásahu člověka je
tato oblast velmi pestrá z botanického i zoologického hlediska. Proto byla oblast hradu vyhlášena přírodní rezervací, která je
zároveň součástí CHKO Blanský les. V prostorách hradu jsou pravidelně pořádány koncerty, historická, šermířská a divadelní
vystoupení, středověké trhy, přednášky a výstavy. Příjemným zážitkem může být i samotná cesta k hradu po naučné stezce
„Třísov – Dívčí Kámen – Holubov“, na jejíž trase můžete mimo jiné navštívit i keltské oppidum Třísov. Hrad je přístupný celoročně
– od svítání do soumraku.

10./ KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA
Víte, že Národní kulturní památka klášter Zlatá Koruna patří k nejcennějším gotickým klášterům ve střední Evropě? Roku 1263
král Přemysl Otakar II. založil u brodu přes řeku Vltavu cisterciácký klášter původně nazývaný "Svatá trnová koruna"
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(Sancta spinea corona). Kromě rozsáhlých majetků mu král daroval i údajný trn z Kristovy koruny, jenž předtím získal od
francouzského krále Ludvíka IX. Svatého, od toho i název kláštera. Podle pověstí je tu tato vzácná relikvie, spolu s obrovským
klášterním pokladem, prý někde ukrytá dodnes.

Foto vlevo – hrad Dívčí Kámen –
vpravo klášter Zlatá Koruna

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O svatojakubských zvonech
ke 430 letům (1587 – 2017) od vsazení zvonu sv.Jakuba Většího
do věže našeho kostela sv.Jakuba
Dlouhým stromořadím vraceje se zpět,
spadaným listím dlouhých let,
zvon domova ti začne vyzvánět.
Z básně Fráni Šrámka
Jde o zvon střední velikosti, výzdobou krásný a bohatý (jeho průměr 82 cm, kolmá výška 65 cm s korunou
19 cm), na jedné straně s reliéfem a nápisem „lapidárkou“ (monumentálním, výstižným písmem) v překladu
do soudobého jazyka tohoto znění:
„V roce 1587 tento zvon zhotovil slovutný Brikcí zvonař z Cinperku v Novém městě Pražském do
Lhenic kostelu svatého Jakuba po původním projednání ctihodného kněze Kašpara Netolického,
pana faráře u sv.Jiljí na Starém městě Pražském, Václava Zuba, Klimenta Netolického, toho času
písaře radního, nákladem všech osadníků k tomuto kostelu náležejících.“
Pod tímto nápisem jsou na kraji dva reliéfy dvou evangelistů a uprostřed medailonek s hlavou. Na protější straně povrchu zvonu
je taktéž reliéf sv.apoštola Jakuba a nápis napomínající k osvědčení křesťanství skutkem v tomto původním znění (též
v překladu):
„Bratři, buďte činiteli Božího Slova a ne posluchači toliko zklamávající sama sebe. Nebo jestli kdo poslouchá Slova Božího
a nečiní to skutkem, ten přirovnáván bude tím, kdo spatřil obličej narození svého v zrcadle, uviděl se a zmizel – odešel a
hned zapomenut byl.“
Pod tímto nápisem jsou znovu reliéfně dva evangelisté a uprostřed medailonek se znakem Cinperkovým a to ve štítě drak se
zvonem, na přilbě rozevřené perutě se zvonem uprostřed a nad ním letopočet 1544. Protože zvon byl zhotoven v roce 1587, je
letopočet 1544 zřejmě rokem povýšení Lhenic na městečko a nebo letopočtem zahájení zvonařské činnosti Brikcího na Novém
městě Pražském. Tento zvon jako jediný se zachoval do dnešní doby.
K důležitým vybavením katolických kostelů patřily zvony, které oznamovaly věřícím začátky bohoslužeb, církevních slavností,
doprovázely je při jejich křtech, svatbách i na poslední cestě z tohoto světa, vítaly vzácné návštěvy, varovaly před náhle
přicházejícím nebezpečím či ohrožením. Tak tomu bylo i u nás, ve Lhenicích.

Historický přehled o lhenických zvonech
LP 1300 – 1400 – nejprve na místě kaple, až poté vystavěn kostel, zprvu jako filiální kostela netolického, zda byl již
osazen zvonem, není známo
LP 1405 – písemně již doložená existence kostela a tudíž je jisté, že kostelní věž byla osazena i zvonem, který byl zničen při
bouři po úderu blesku a požáru.
LP 1555 – Jirková z Vadkova odkázala na pořízení zvonu 30 kop grošů.
LP 1560 – Lheničtí žádali Viléma z Rožmberka na Krumlově o povolení sbírky na nový zvon, který byl zničen při úderu blesku.
LP 1566 – nový zvon měl ulít konvář Jošt, z Krumlova měl jej do Lhenic dovést a na věž osadit. Zda k tomu došlo, není písemně
doloženo.
LP 1587 – osazen nový zvon „Sv.Jakub Větší“, kterému je zasvěcen lhenický kostel – zvon zhotovil zvonař Brikcí z Nového
Města Pražského – zachoval se až do dnešní doby.
LP 1625 – osazen další nový zvon zasvěcený Panně Marii. Kolem roku 1910 praskl a budějovický zvonař Rudolf Perner z tohoto
zvonu o váze 714 kg přelil nový zvon o váze 622 kg a přelitý zvon byl na věž osazen 12.10.1914.
LP 1872 – osazen další zvon k pozdvihování – který ulil dvorní zvonař Ignác Hilzer z Vídně, Nového Města. Zvon zasvěcen
sv.Janu Nepomuckému.
LP 1914 – osazen další nový zvon o váze 622 kg – zhotovený zvonařem Rudolfem Pernerem z Č.Budějovic, přelitý z prasklého
zvonu z r.1625.
LP 1914 – osazen nový zvon k pozdvihování o váze 154 kg, též od zvonaře Rudolfa Pernera z Č.Budějovic a umístěn na stolici
místo zvonu z r.1872, který byl na věži ponechán.
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LP 1916 – pro válečné účely 19.10.1916 sejmuty zvony – oba zvony o váze 622 kg a 154 kg od Rudolfa Pernera z roku 1914 a
zvon Jan Nepomucký z roku 1872 od Ignáce Hilzera.
Na věži zůstal jediný, nejstarší zvon sv.Jakub Větší z roku 1587.
LP 1918 – zhotoveny dva nové, ocelové zvony – firmou R.Manoušek Brno a na věž umístěny 5.6.1919
ocelový zvon o váze 27 kg
ocelový zvon o váze 200 kg.
LP 1928 – sejmuty z věže oba ocelové zvony a dány do starého železa.
LP 1928 – zhotoveny tři nové zvony ze zvonoviny firmou Buřil a Riss v Kuklenách u Hradce Králového“
sv.Jakub Menší o váze 645 kg
sv.Jan Nepomucký o váze 432 kg
sv.Antonín o váze 25 kg – a na věž umístěny 29.4.1928.
LP 1942 – pro válečné účely 2.4.1942 sejmuty tři zvony, které byly na věž osazeny 29.4.1928 a to : zvon sv.Jakub
Menší, zvon sv. Jan Nepomucký a zvon sv.Antonín.
Od této doby až do roku 2000 zůstal na věži lhenického kostela pouze jeden zvon – zvon historicky nejcennější „Sv.Jakub Větší“
z roku 1587.
LP 2000 – vsazen ke zvonu sv.Jakubovi Většímu zvon sv.Jan, ulit ve zvonařské dílně „Dytrichová – Tomášková“ v Brodku u
Přerova – o hmotnosti 500 kg, o spodním průměru 94 cm, výšce 90 cm, na povrchu s vyobrazením sv.Jana
Nepomuckého, jemuž je zasvěcen, dále se znakem Lhenic, letopočtem LP 2000 a nápisem: „Zvon pořízen z darů
občanů a rodáků Lhenic a okolí“, kolem s ozdobnými ornamenty.“

Foto vlevo – slavnost svěcení zvonů v roce 1928 (29.4.) na lhenickém náměstí – vpravo sejmutí tří zvonů z věže sv.Jakuba
v roce 1942 pro válečné účely (2.4.)
Předešlé zpracováno k „Slavnosti svěcení zvonu a srazu rodáků v roce 2000 p.Janem Houškou – lhenickým rodákem
– upraveno a doplněno.

Zvon pro třetí milénium
Zvon Jan byl posvěcen a pokřtěn českobudějovickým diecézním biskupem Antonínem Liškou a do lhenické veže vyzdvižen a
vsazen 14.května LP 2000 jako poselství lhenickým generacím příštím, při okázalých „Slavnostech svěcení zvonu a srazu
rodáků“ za bohatého programu 12.5. až 14.5.2000. Zvon byl pořízen z nadace „Zvon pro třetí tisíciletí“, když do sbírky přispívali
naši občané, farníci, lheničtí rodáci i přátelé Lhenicka a velkou měrou městys Lhenice.

Epilog ke svěcení zvonu Jana
ze 14.5. LP 2000
Odkaz zvonu od jeho světícího biskupa Antonína Lišky:
„Ať po celá století ohlašuje radostné události v církvi, v obci i ve státě a nikdy nemusí být sejmut k službě ničení a zla.“
Odkaz od Lhenických z přelomu nového století a tisíciletí:
„Dobrá věc se podařila. Požehnáno bylo našemu bohulibému konání. Nechť zvony z našeho svatého Jakuba (Jakub i Jan) znějí
Vám, našim lhenickým generacím příštím, jen v přicházejících samých časech dobrých a pokojných.“ JB,JM

Fota ze slavnosti svěcení a vsazení zvonu Jana do věže sv.Jakuba – 14.5. 2000
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NAPSALI O NÁS.....
O krávě Cacheně (Kačeně) z Brusné
Na facebookovém profilu jedna naše čtenářka sdílela následující zajímavost:
ZOO Tábor: „V tomto týdnu jsme z pošumavských Lhenic dovezli dvě mladé krávy
vzácného dlouhorohého plemene Cachena (čti "Kačena"). Jedná se o vymírající plemeno
pocházející z Portugalska, na světě žije posledních několik set kusů. Jedná se zároveň o
jedno z nejmenších plemen krav, jedinci nepřesahují výšku 110 cm. Naše krávy pochází z
jediného stáda v České republice a nyní je můžete vidět ve farmě domácích zvířat v ZOO
Tábor.“
Od pana Ondřeje Kotta, zoologa ZOO Tábor jsme se dozvěděli, že stádo chová pan
Ebenhoch z Brusné. „Chová také celou řadu velmi vzácných plemen domácích zvířat, stojí
to bezesporu za pozornost ve vašem lhenickém mikroregionu.“
JB,JM

Z REDAKČNÍ POŠTY
Na naši redakci se obrátila paní Andörferová s prosbou o poskytnutí dalších informací při pátrání po svých rodinných lhenických
předcích (rodině, příbuzných), a to na základě objevených, námi uveřejněných údajích o jejím pradědečkovi, Karlu Škédlovi –
italském legionáři v Mém Lhenicku, kde jsme informovali o čs.legionářích z našeho Lhenicka (v roč.2014, v seriálu ke 100.výročí
od vypuknutí 1.světové války a též v roč.2009 v článku o lhenických legionářích „na Itálii“ od Miloslava Trnky).
Co tehdy bylo na našich stránkách o Karlu Škédlovi uvedeno:
Italský legionář, narozen 10.února ve Lhenicích v č.p. 52 u „Špeltů“, syn Josefa Škédla, velitele četnické
stanice v Mýtě u Zbirohu a Veroniky roz. Pinterové ze Lhenic z čp.52, desátník c.k. pěšího pluku č. 35 v
Plzni, zajat 16. 11. 1917 v toskánském Castelo di Meleto. Do čs. legie vstoupil 5. 1. 1918, zařazen v
hodnosti četaře k 7. divizi 30. střeleckého pluku. Službu v legiích skončil 13. 10. 1919, demobilizován.
K zjištění dalších informací o Karlu Škédlovi jsme se obrátili na matrikářku našeho městyse
O.Ambrožovou, která nám sdělila: „V současné lhenické matrice jsou zaznamenány pouze údaje za sto
let zpět od posledního záznamu v letošním roce 2017 a mezi nimi nejsou žádné takové související
s Karlem Škédlem.“ Paní Andörferové doporučila obrátit se na Digitální archiv Státního oblastního archivu
v Třeboni – na složku „Obec Lhenice“.
Přesto nápomocni při jejím pátrání po rodinných předcích, vědomi si mnoha již uplynulých let, obracíme
se na vás, lhenické starousedlíky, zda-li vám není něco známo o rodině Škédlově či Pinterově, žijící
v čp.52 „u Špeltů“, třeba i z vyprávěných dávných vzpomínek již nežijících pamětníků.
JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Běžecký závod „Jarní vyběhnutí se zimou“a „Lhenická skejtovačka“
Obé proběhlo v sobotu 20.května za spolupořadatelství lhenické ZŠ a Kino klubu Lhenice se startem a cílem na
starém hřišti nad městečkem, za hojné účasti a za hesla: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. I přesto bylo
běžci i „skejťáky“ dosahováno kvalitních výkonů těmi domácími i hostujícími.
Z výsledkové listiny závodu „Vyběhnutí se zimou 2017“:
Z obou běžeckých tras jsou z celkového umístění uváděni pouze medailisté (na 1.až 3.místě) a na dalších místech už jen domácí
– Lheničtí.
Na „oranžové trase“ – o délce 6,5 km, za terénního převýšení 205 m, za 27 startujících – medailisté:
1.místo – A.Mikulášek – čas 00:27:30; 2.místo – K.Plánek – čas 00:27:44; 3.místo – L.Kindl – čas 00:28:22
- všichni hostující
Další umístění pouze Lhenických: 4. J.Filip, 6. J.Kubín, 9. P.Šandera, 11. J.Šandera, 13. M.Rada, 17. P.Hůrský,, 18. L.Čanda,
21. P.Šíma, 24. V.Trnka, 25. A.Šimon.
Na „modré trase“ - o délce 3,5 km, za terénního převýšení 105 m, za 21 startujících – společně dětí i dospělých –
medailisté: 1.místo – M.Kadlec – čas 00:16:01; 2.místo – B.Kuželová – čas 00:18:11, 3.místo – M.Vanka – čas 19:00 – domácí
lhenický běžec, žák
Další umístění Lhenických: 4. T.Dvořák, 6. J.S.Simota, 7. A.Stehlík, 8. K.Gregorová, 9. P.Ferebauer ml., 10. E.Radová, 11.
J.Podaný, 13. O.Rada, 14. P.Ferebauer st., 15. D.Gregorová, 16. N.Radová, 17. M.Rada, 18. E.Kubínová, 19. V.Gregorová, 20.
L.Gregorová, 21. V.Fogeltanz.
Celý výsledková listina je k nahlédnutí na:
www.vybehnuti.lhenice.cz, odkazem na tabulku https://goo.gl/Tc82zr
Fotogalerie na odkazech:
https://goo.gl/photos/dqyMQkzYGMunD25m8 - Zdeňka Kinclová
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.581187792057089.1073742068.310894125753125&type=3 Maruška Müllerová
https://goo.gl/photos/Qguzn5bdasLnqyKX8 - Jaromír Vaněk
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Vyjádření pořadatelů k závodu:
Díky všem za účast a fajn den, závodníkům za nadšení, podané výkony a shovívavost k drobným nedoladěnostem,
spoluorganizátorům – dobrovolníkům pak za svědomitost a operativnost i při řešení vzniklých, nečekaných malých problémů. Na
letos nezúčastněné se budeme těšit příští rok. Pokud se chcete s námi podělit o nějaké postřehy, směřujte je, prosím na e-mail
sanderapetr@gmail.com . Za pořadatele Petr Šandera

fota- ze závodu „Jarního vyběhnutí se zimou“ 20.května 2017

JB,JM

Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Za prvenství v soutěžích v roč.2016/17 na Prachaticku
převzali Sokolové poháry
K vyhodnocení soutěží uplynulé sezóny došlo 25.5. v Prachaticích při sešlosti zástupců klubů. Poháry pro nejlepší v jednotlivých
skupinách převzala družstva Sokola Lhenice A – v RP-I, za historicky prvního postupu do krajské soutěže, Sokol Lhenice B v RPII- za postupu do RP-I, Slávia Prachatice C v RP-III za postupu do RP-II.
Poháry pro nejúspěšnější hráče jednotlivých soutěží vybojovali Richard Györi v RP-I z týmu Sokola Lhenice A, Tomáš Kulhánek
v RP-II z Libína PT-D a Adam Sivera v RP-III ze Sokola Lhenice D. (Podle PT Deníku)
Stolní tenisté lhenického Sokola se po úspěšné sezóně již v pohodě mohou připravovat na nový soutěžní ročník 2017/18 za
očekávání rozlosování soutěží – u A týmu v kraji, u ostatních v RP Prachaticka.

Naši mladí stolní tenisté úspěšní i na mezinárodní soutěži
VELKÁ CENA PRAHY 2017 - mezinárodní turnaj mládeže ve stolním tenise – 27.5.2017
K účasti jsme požádali o vyjádření trenéra Richarda Györi:
Red.: Ríšo, jaké jsou dojmy z účasti na tomto turnaji?
„Zmíněného turnaje se zúčastnilo téměř 500 dětí z 18 zemí. V mezinárodní konkurenci jsme byli zvědaví
především na kvalitu zahraničních hráčů. Měřit se s velmocemi jako je Švédsko, Německo nebo Polsko, které
mají stolní tenis jako jeden z národních sportů a patřičně k tomu přistupují, neboť hráči mají již od útlého věku
perfektní zázemí a možnosti tréninku s nejlepšími trenéry. Vůbec jsme nepočítali, že bychom mohli uhrát nějaký výsledek, natož
pak medaili. Nakonec hráli všichni kluci výborně a podali naprosto jedinečné výkony, přestože výsledky vypadají jinak. Nakonec
přivezl Milda (Milan Halabrín – pozn.red.) stříbro z útěchy družstev. Hrál ve dvojici s Petrem Hodinou z Prachatic. V jednotlivcích
pak dosáhl až na zlato. Opět "jen" v útěše.“
Red.: Tento turnaj je asi pro tenisty významný?
„Tento turnaj patří k mezinárodnímu okruhu turnajů, ze kterých se počítají výsledky pro světový žebříček. Je to podobné jako u
tenisu. Takže by se to dalo brát jako takový Grand Slam, na který můžete koukat v televizi. Bohužel u našeho sportu taková
podpora není a přestože je stolní tenis aktuálně nejpočetnějším sportem na světě (z hlediska zemí zastoupených v mezinárodní
asociaci ITTF - aktuálně 226), v české televizi ho neuvidíte. Pevně věřím, že se to změní.“
JB,JM

Foto vlevo – náš
Milánek Halabrín první
zleva – foto vpravo pohled do sálu
mezinár.soutěže Velké
ceny Prahy 2017

13

Co nového ve lhenickém SK
A tým v I.B třídě ve skupině B
V protrápeném mistrovském jaře ani v květnových zápasech a v zápase v samém počátku června
výrazněji nevylepšil bodový zisk. V tomto období z 5 utkání (viz jejich přehled níže) k jednomu jarnímu
bodu za remízu ve Zlivi 1:1 (v 16.kole 8.4.) přidal pouze tři, ale důležité, za výhru doma s Vlachovo
Březím 3:2 (ve 23.kole 27.5.) a zákonitě se ocitá s 21 body (z nichž se 17 podzimními) na 11.místě vyrovnaného chvostu tabulky
s pětibodovým odstupem od sestupového pásma (v něm k 4.6. na 13.místě se 16 body Zliv a na 14.místě se 13 body Záblatí).
Do konce mistrovské sezóny zbývají dvě kola, pro lhenický tým s dohrávkou 9.6. se Stachami tři,to závěrečné – 26. kolo sehraje
17.6. venku se Strunkovicemi. A právě o víkendu 9.6. a 10.6. má v dvojzápase doma (se Stachami a Čkyní) velkou šanci
potřebné body jistoty a klidu získat, kdy jindy, neboť mohla by nastat i situace, v níž ze čtyř skupin I.B sestoupí i tým z 12.místa
s nejnižším počtem bodů a v tomto možném nastalém případě to zatím s ohroženými v B skupině (k 4.6.) nevypadá bodově nijak
příznivě. Vše je odvislé od počtu sestupujících z vyšších soutěží, především z divize těch jihočeských. A tak jim i našim držme
k setrvání v soutěžích palce!

B tým v OP se i v jarním tažení v květnu i v samém počátku června v 5 utkáních (viz jejich přehled níže) vedl výborně, když
v nich našel přemožitele pouze v již postupujícím lídrovi Sokolu Zdíkov na jeho hřišti (při prohře 3:0 ve 20.kole 27.5.). Tuto sérii
zápasů v boji o udržení druhé tabulkové příčky završil doma smetením v tabulce čtvrtých Šumavských Hoštic 10:1 (4.6. ve
21.kole)! A pokud v posledním 22.kole (10.6.) zvítězí v Horní Vltavici, stane se SK Ktiš/Lh.B korunním princem OP Prachaticka
soutěž.ročníku 2016/17.
- Sepsáno 5.6. těsně před uzávěrkou tohoto vydání ML – tedy před závěrečnými zápasy.

Naše přípravky – ta starší i mladší – měly v soutěžích OP na Prachaticku i s dohrávkami v jejich závěru bohatý program
zápasů, v němž výsledkově úspěšnější byla přípravka mladší, ale v těchto věkových kategoriích to není až tak podstatné,
důležitější jsou pro jejich fotbalové zrání jiná kritéria.

Zápasy lhenického SK v květnu a v samém počátku června
A týmu v I.B třídě ve sk.B
20.kolo ne 7.5. – SK Vacov B – SK Lhenice 3:2 (2:2) – br.za Lh.: T.Tůma, P.Prenner
19.kolo po 8.5. – SK Lhenice – Volyně 5:7 (2:5) – dohrávka z 29.4. – br.za Lh.: J.Beran 2 (1x z 11), Mar Sedlák,
J.Schön, vlastní
21.kolo – so 13.5. – SK Lhenice – Sokol Stachy - pro nezpůsobilé hřiště nedohráno, přeloženo na 9.6.
22.kolo – so 20.5. – Sedlec – SK Lhenice 2:1 (0:1) – br.za Lh.: P.Prenner
23.kolo – so 27.5. – SK Lhenice – Vl.Březí 3:2 (3:1) – br. za Lh.: J.Beran, M.Mahák, P.Prenner
24.kolo – so 3.6. – Sousedovice – SK Lhenice 4:1 (3:1) – br.za Lh.: M.Mahák
B týmu v OP Prachaticka
17.kolo – so 6.5. – SK Ktiš/Lh.B – Zbytiny 2:1 (1:0) – br. za Ktiš: J.Grill, V.Wimberský
18.kolo – so 13.5. – Volary – SK Ktiš/Lh.B 2:4 (2:2) – br.za Ktiš: P.Lukšovský, P.Prokop, Mich.Sedlák, Vl.Burda
19.kolo – ne 21.5. – SK Ktiš/Lh.B – Dub 6:3 (2:1 – br.za Ktiš: P.Lukšovský 3, J.Beran, S.Bečvář, V.Wimberský
20.kolo – so 27.5. – Zdíkov – SK Ktiš/Lh.B 3:0 (1:0)
21.kolo – ne 4.6. – SK Ktiš/Lh.B – Š.Hoštice 10:1 (3:0) – br.za Ktiš: J.Mrkvička 3, J.Exner, V.Wimberský, M.Mahák,
P.Prokop, J.Grill, P.Prenner ml., Vl.Burda
Přípravek v OP Prachaticka
Vzhledem k prostorovým možnostem v tomto vydání ML nejsou zápasy přípravek ml. a st. pro jejich větší počet, navýšený i o
dohrávky, uvedeny.

Reprezentant, král střelců I. Ligy mezi lhenickými fotbalovými benjamínky

Foto - pro naše malé fotbalisty to byl 7.6.neobyčejný zážitek setkat se naživo s „fotbalovou star“ Davidem Lafatou(stojícím
uprostřed) v domovském lhenickém fotbalovém stánku – více o průběhu setkání v příštím červencovém vydání MLproběhlo po redakční uzávěrce.
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Zbývající červnový program lhenického SK do konce mistrovské sezóny
A týmu v I.B tř.v sk.B
21.kolo – pá 9.6. v 18.00 – SK Lhenice – Stachy 5:0 (2:0) - dohrávka
25.kolo – so 10.6. ve 13.30 – SK Lhenice – Čkyně 1:1 (0:0)
26.kolo – so 17.6. v 17.00 – Strunkovice – SK Lhenice - derniéra
B týmu v OP Prachaticka
22.kolo – so 10.6. v 17.00 – Horní Vltavice – SK Ktiš/Lh.B 1:1 (0:0) – derniéra
Přípravky starší v OP Prachaticka
21.kolo – ne 11.6. ve 14.00 – SK Lhenice – Vl.Březí – derniéra
Přípravky mladší v OP Prachaticka – soutěž již dohrána

JB, JM

po uzávěrce ML – jasná zpráva – A tým v I.B třídě ve sk.B definitivně zbaven sestupového ohrožení !!!
………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………….

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ U NÁS
Opustili nás
21.6.2017 tomu bude rok, co nás navždy opustil pan František Schön (Jedličků) ze Lhenic.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, děti Petr a Pavla s rodinami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Františkem Fenclem.
Zvláště pak za hojnou účast hasičům, farníkům a kapele Babouci.
Čest jeho památce ! Děkuje rodina Fenclova a Suchých
Važme si trávy,
ta jediná si bude
Lhenický kostelíčku – odešel ti kostelník.
o nás vyprávět
Z dálky bude slyšet zvony – nových stromků šumění.
na našem hrobě
Nikdy nespatřil nahé náměstí.
(O.M.)
Pan František Fencl (70), náš kostelník, usnul navždy.
Stalo se 10.5.2017 – po delším pobytu v nemocnici.
Když se v mládí do Lhenic, do rodiny Houškovy na Vejrov přiženil, jeho tchán Filip Houška –
strejček Švábů, byl jedním ze čtyř tehdejších trubačů naší posvěcené mušle. Troubit se pan
Fencl nenaučil. To přenechal svým potomkům. Zato vydatně pomáhal tchánovi při kopání
hrobů a posléze se tomu poslání sám dlouhá léta upsal. Pak se uvolnilo místo kostelníka,
kterého se ujal a zase sloužil a sloužil. Možná, kdyby nechal kámen v těle kamenem, mohl sloužit dál…
Nebo to bylo úplně jinak? Co když „nahoře“ potřebovali kostelníka a vybrali a povolali si toho nejobětavějšího.
Pan Fencl býval i dobrým hasičem a velmi dobrým sousedem.
Co dodat. Díky za všechno, nezapomeneme. - Sbohem. I za mnohé lidi dobré vůle – Jana Vaněčková
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

POZVÁNKY NA AKCE

městys lhenice Zve všechny děti a rodiče
na

DĚTSKÝ DEN plný her
Který se koná v sobotu

24.června od 14.00 hodin na hřišti SK
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Kinoklub Lhenice -

letní promítání

24.6. / 21:45 - Jízda (1994)
8.7. / 21:30 - Muž na měsící (1999)
22.7. / 21:15 - Baron Prášil (1961, restaurovaná verze)) – plánováno na starém hřišti
23.6./21:30 („HOSTOVAČKA“) Okresní přebor – Mičovice u hospody

Ultimate Frisbee turnaj.

- Turnaj se bude konat 22.7.2017 ve Lhenicích na starém hřišti.
- Začátek v 9:00 ráno. Předpokládaný konec kolem 4-5pm.

- Každý hráč bude potřebovat bílé a černé tričko (jako rozlišující dres)
- Bude se hrát 3x3, 5x5, či 7x7, v závislosti na počtu hráčů.
- Nezapomeňte si vzít hodně vody, boty pro běhání v trávě, opalovák, něco na hlavu
.

Tabulka pro zápis zde - https://docs.google.com/

Frisbee zdar Peťa Šandera

……………………………………………………………………………………… ..
SK Lhenice VÁS zve 29.července od 20.00 hodin

na POUŤOVOU TANCOVAČKU na HŘIŠTI
20.30 - 21.30
22.00 - 00.00

kapela Flickers,

Jiří Schelinger Memory Band-poté

rockotéka -

DJ Stifler

POZVÁNKA na výstavu - Muzeum JUDr. Kudrny v Netolicích – KERAMIKA TROCHU JINAK
M artin P ixa

2.6. - 30.6. 2017

………………………………………………………………………………………..
INZERCE
● POJÍZDNÁ PRODEJNA S UZENÁŘSKÝMI VÝROBKY
Každé úterý, počínaje 4.dubnem 2017, přijede do Lhenic pojízdná prodejna s uzeninami a dalšími masnými výrobky.
V nabídce najdete kvalitní uzená masa z komína, uzená žebra a kolena, špeky,
jitrnice, jelita….a mnoho dalšího.
PRODEJNA NABÍZÍ MOŽNOST OBJEDNÁNÍ ČERSTVÉHO MASA

● HLEDÁM BRIGÁDNÍKA na rozvoz obědů, popřípadě na výpomoc v kuchyni a úklid od 1.5. do 1.8. (osobní auto mám)
možnost dlouhodobé spolupráce Tel: 728 988 223
● 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 250 ks
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