MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVI, číslo 4 cena 9,- Kč

DUBEN 2018

K velikonočním tradicím, které se u nás, na Lhenicku ještě dodržují - podrobněji uvnitř tohoto vydání, v kapitole „Lhenické střípky“.
Fota na úvodní straně jsou z vadkovského koledování
– vlevo od Kristýny Duškové, vpravo od Jana Strobla.

SVÁTKY JARA
OTVÍREJTE, LIDÉ, VRÁTKA,
Z PUPENŮ SE SOUKÁ LISTÍ,
OTVÍREJTE, LIDÉ, OČI
BUDEM ČEKAT NA JEHŇÁTKA,
POTOK SVOJE BŘEHY ČISTÍ.
I VELKÁ NOC NĚKDY KONČÍ.
OVEČKY I BERÁNKY,
A ZA ŘEHTAČEK KLAPOTU,
UŽ NÁM CHYSTÁ ANIČKA
ODEMKNEME STUDÁNKY.
UVÍTÁME BÍLOU SOBOTU.
MALOVANÁ VAJÍČKA.
- vybráno z knihy „Ze Šumavy špalíček pohádek a písniček“ – autoři O.Fibich, P.Štěpán

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
s příchodem jara započaly opět práce na revitalizaci náměstí a tak bych Vás chtěla informovat o tom,
co nás čeká. Jedná se o poslední etapu prací. Tři roky je poměrně dlouhá doba, kdy se staveniště
přesouvalo od školy až ke kostelu a nyní se intenzivně pracuje právě na náměstí. Je potřeba vyměnit
vodovod a kanalizaci, abychom minimalizovali budoucí opravy a nemuseli pak nové dlažby opět
rozebírat. Právě proto, že celá akce revitalizace náměstí je financována z rozpočtu městyse bez
jakékoliv dotace nebo úvěru, probíhá již od června 2015, abychom celou stavbu ufinancovali.
V letošním roce však ze staveb, které budou trochu komplikovat život v obci, ještě nevyjdeme. Již brzy
započnou práce na rekonstrukci vnitřních prostor úřadu (budou se dělat nové podlahy, nová elektroinstalace, dojde i na
bourání některých příček a bude také vybudován výtah, aby byl úřad bezbariérový a dobře přístupný pro všechny občany) a
to bude trochu nekomfortní jak pro vás, tak pro zaměstnance úřadu. Celá akce je rozdělena do etap a rekonstrukce bude
postupovat po patrech. Úřad vždy musí zůstat přístupný, buď stávajícím hlavím vchodem nebo zadním vchodem. V této
souvislosti již došlo k provizornímu přemístění pošty. Chtěla bych poděkovat panu Karlu Gregorovi, že umožnil České poště
s.p. přemístit poštu do budovy bývalé spořitelny. Tady by měla být pošta cca do podzimu a pak by se měla vrátit zpět do
budovy úřadu, ale jako Pošta Partner. Znamená to, že poštovní služby na přepážce bude nabízet a vykonávat zaměstnanec
Úřadu městyse Lhenice v licenci České pošty s.p. Je to model, jak uchovat poštovní služby i v menších obcích. Čeká nás
ale ještě jedna stavba a to realizace „Rekonstrukce krajské silnice II/122 – průtah Lhenice“, kterou má v plánu Jihočeský
kraj. V letošním roce dojde na Krumlovskou ulici a příští jaro na Netolickou ulici. S Jihočeským krajem jsme se dohodli, že
při těchto pracích opravíme i obecní infrastrukturu ve zmiňovaných ulicích. Budeme opravovat vodovod v Krumlovské ulici a
také dojde na rozšíření některých chodníků a osazení nového veřejného osvětlení. Také tyto práce určitě přinesou některá
omezení, objížďky atd., ale bohužel, bez toho se to prostě nedá udělat. A tak vás chci opět poprosit o trpělivost. Věřím a
těším se, že snad potom na dlouhou dobu budeme mít centrum městyse bez takto rozsáhlých staveb. Děkuji za pochopení.
Marie Kabátová, starostka
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Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 29.3.2018
Výpis ze zápisu č. 40
Přítomni : MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. M. Eis, Ing. I. Gregorová, Ing. M. Hölcl, Ing. M. Kabátová, J.
Krtek, Ing. P. Leber, I.Pavličová, P. Pořádek.
PŘIJATÁ USNESENÍ:
11 PRO
Ad 3) Usnesení č. 439/40/2018: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v položkách 1 - 2.
Ad 4) Usnesení č. 440/40/2018: ZM rozhodlo poskytnout zaměstnancům Úřadu městyse Lhenice s platností od 01.04.2018
příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši 500,--/měsíc. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu městyse
Lhenice.
11 PRO
Usnesení č. 441/40/2018: ZM rozhodlo poskytnout dle § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uvolněnému členu
zastupitelstva městyse Lhenice s platností od 01.04.2018 příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem za
stejných podmínek jako zaměstnancům městyse Lhenice.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Kabátová)
Ad 5) Usnesení č. 442/40/2018: ZM za a) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do r. 2020 příspěvkové organizace
Základní škola Lhenice, okres Prachatice; za b) vrací střednědobý výhled rozpočtu do r. 2020 příspěvkové organizace
Mateřská škola Lhenice, okres Prachatice ředitelce MŠ k přepracování.
11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 443/40/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice jmenuje pana Petra Pořádka a Mgr. Karla Bicana do
školské rady za městys Lhenice jako zřizovatele Základní školy Lhenice, okres Prachatice pro volební období květen 2018 –
květen 2021.
9 PRO 2 ZDRŽEL SE (Pořádek, Bican)
Ad 7) Usnesení č. 444/40/2018: ZM schvaluje směnu pozemku nové parc.č. 1361/103 o výměře 135 m2, k.ú. Lhenice
(původně část pozemku parc.č. 1361/20) ve vlastnictví městyse Lhenice za pozemek nové parc.č. 1361/102 o výměře 135
m2, k.ú. Lhenice (původně část pozemku parc.č. 1361/43) ve vlastnictví p. J. M., Lhenice. Směna bude provedena bez
finančního vyrovnání.
11 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 445/40/2018: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem
„Lhenice, revitalizace II.e.:NN rek.na k.“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení NN, kabelová skříň,
uzemnění) na pozemcích parc. č. 887/1, 1414/7, 1414/8, v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezují Geometrické
plány č.: 1010-495/2017 a č. 1021-191/2018 zhotovené firmou GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné
břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 4.500,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 446/40/2018: ZM za a) revokuje usnesení č. 247/23/2016 ze dne 25.10.2016 ve znění, že
zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby
s názvem „Greinarov Samoty – zahuštění TS“. Jedná se o síť technického vybavení (zemní kabelové vedení VN a NN,
uzemnění) na pozemku parc.č. 595 v k.ú. Hrbov u Lhenic. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen
v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených
zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 800,--Kč bez DPH. K této částce bude
připočtena platná sazba DPH.
b) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Greinarov Samoty –
zahuštění TS“. Jedná se o síť technického vybavení (zemní kabelové vedení NN a VN, uzemnění, kabelová skříň (do pilíře)
na pozemcích parc.č. 595, 591/2, k.ú. Hrbov u Lhenic. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém
plánu vyhotoveném po umístění distribuční soustavy. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze
v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 11.100,--Kč bez
DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 8c) Usnesení č. 447/40/2018: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Dolní
Chrášťany 13: kNN, úprava NN sítě“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení NN, kabelová skříň,
provedení překopu) na pozemku parc. č. 1050/6 v k.ú. Dolní Chrášťany. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický
plán č.: 129-93/2017 zhotovený firmou GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako
časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
náhradu ve výši 120,--Kč bez DPH stanovenou na základě znaleckého posudku. K této částce bude připočítána platná
sazba DPH.
11 PRO
Ad 8d) Usnesení č. 448/40/2018: ZM za a) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č.
2017/23203 s Českou poštou, s.p. Praha; b) pověřuje starostku podpisem dodatku.
11 PRO
Jednání opustil P. Pořádek.
Ad 8f) Usnesení č. 449/40/2018: ZM pověřuje starostku podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy úřadu
městyse Lhenice“ s vítěznou firmou Zednictví Petrášek, Prachatice jako dalším v pořadí výběrového řízení po vyloučení
firmy Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o., Ostrov a vypořádání námitky.
10 PRO
Ad 9) Usnesení č. 450/40/2018: ZM za a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na VZMR na akci Supervize projektu:
"Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice - 2. etapa", kdy se na 1. místě umístila firma CZ BIJO a.s., Praha s nejnižší
nabídkovou cenou 226.706,40 Kč s DPH; b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou CZ BIJO a.s.,
Praha a v případě odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí.
10 PRO
Ad 10) Usnesení č. 451/40/2018: ZM bere na vědomí provedenou kontrolu č. 1_3/2018.
10 PRO
Ad 11a) Usnesení č. 452/40/2018: ZM za a) bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na akci Dodávka služeb TDI a
Koordinátor BOZP na akci „Stavební úpravy úřadu městyse Lhenice“ ; za b) pověřuje starostku podpisem smlouvy s Ing.
Petrem Novákem, České Budějovice.
10 PRO
Ad 11b) Usnesení č. 453/40/2018: ZM schvaluje doplnění pachtovních smluv ve znění, že pokud dojde ke změně ceny
pachtovného v místě a čase obvyklé o více jak 20 %, přistoupí městys Lhenice k úpravě ceny pachtovného. Tato změna se
týká pozemků využitelných pro zemědělskou činnost ve všech katastrech správního obvodu městyse Lhenice.
10 PRO
Ad 11c) Usnesení č. 454/40/2018: ZM schvaluje minimální cenu za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví
městyse Lhenice ve výši 1.000,--Kč.
10 PRO

OA
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INFORMACE OBČANŮM
¨

Městys Lhenice připomíná občanům, že do konce měsíce března bylo nutné zaplatit
poplatek za psa, nájemné či pachtovné z pozemků a poplatek za odpady od
podnikatelů. Kdo to nestihl, či zapomněl, může tak urychleně učinit zatím bez sankcí.

MĚSTYS LHENICE PŘIJME BRIGÁDNÍKY NA SÁZENÍ
STROMKŮ DO OBECNÍCH LESŮ - tel. kontakt 775 321 294

MIKROREGION CHELČICKO-LHENICKÝ PŘIPRAVUJE
Slavnosti květů 2018
16. ročník tradiční
cykloturistické akce
Sobota 5. květen 2018 – od 9.00 hodin
Výchozí místo: u kostela sv. Martina v Chelčicích; další
zájemci se mohou připojit kdekoli na trase, případně
i samostatně projíždět trasou; celou trasu bude doprovázet
zabezpečovací vozidlo; v místech jednotlivých zastávek
zajištěna možnost občerstvení a ochutnávka místních
produktů.
Trasa pro cyklisty je značena dopravním značením jako "Ovocnářská cyklostezska" logem mikroreginou.
V podvečer je připraven v Chelčicích
v jídelně Chelčice kulturní program.
Ubytování: Chelčice - ubytovna Jana
Babická, tel.: 383 382 236; Lhenice ubytovna p. Grzywacz, tel.: 388 321 180
Vstupné: účastnický poplatek 50,- Kč
Pořadatelé: Mikroregion ChelčickoLhenický, svazek obcí, +420 383 382 479;
Rozkvět zahrady Jižních Čech, místní
akční skupina; Mája - Tvořivé Chelčice, o.
s.; Unie ovocnářů jižních a západních
Čech; Zemcheba, s. r. o. Chelčice

Součástí slavností je i akce
v Pištíně (viz plakát vpravo)

Srdečně zveme v pondělí
7.května na lhenické
náměstí k malé
vzpomínkové slavnosti na

osvobození Lhenic
americkou armádou
za tradičního průběhu
a s příjezdem kolony
historických amerických
bojových vozidel
v 16.15 hod.
s možností jejich
prohlídky.
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PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY V RÁMCI PROJEKTU „SOKOL LHENICE RODINÁM“
V průběhu nadcházejícího léta se můžete opět těšit na příměstské tábory v rámci projektu, na který získal TJ
Sokol Lhenice podporu z dotace MAS Rozkvět z Operačního programu Zaměstnanost.
Proběhnou celkem 4 turnusy pětidenních příměstských táborů (denní docházka dětí PO - PÁ, bez zajištění
noclehu, zhruba od 7 do 16 hodin, v prostorách TJ Sokol Lhenice a okolí). V rámci projektu je hrazena mzda
pečujících osob, tudíž jsou tábory zdarma a rodiče platí pouze stravné dětí. Podmínkou je před zahájením
tábora doložení přihlášky dítěte a údajů o jednom rodiči v tzv. monitorovacím listě podpořené osoby a dále
formuláře o postavení na trhu práce obou rodičů (pokud se dítě již účastnilo některých aktivit projektu a
nenastala od té doby žádná změna, odevzdají rodiče pouze přihlášku dítěte). Kapacita táborů je omezena. V
případě zájmu se, prosím, do konce května hlaste na mail monika.hurska@gmail.com

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Březen v naší mateřince
Březen navázal na únorová „dostaveníčka“ projektu „Učíme se společně“ setkáním budoucích
školáků (dnes ještě předškoláků) s prvňáky naší základní školy. Ti byli ještě nedávno našimi
školkovými kamarády a nyní jsou z nich velcí školáci. Předškoláci shlédli ochutnávku toho, co se
prvňáci za tak krátkou chvíli naučili a jak to ve velké škole doopravdy chodí.
Čtrnáctý březen se nesl ve znamení Svátku knížek. Jako jeho oslavu jsme pojali návštěvu místní
knihovny. Zde na nás čekala paní knihovnice Ivanka, která děti ochotně seznámila jak
s tamními prostorami, tak i s fungováním knihovny jako takové. Mnohé z nich zjistily, že knihovna
nabízí mnoho publikací nejen pro dospělé, ale právě i pro ně, pro ty nejmenší. Možnost, zalistovat si
v zajímavé knížce nebo najít si tu „svou“, se tak skýtala hned od začátku a málokoho nechala
v nečinnosti. Tak uvidíme, zda si knihovna získala další malé čtenáře…
Astronomické jaro na sebe nenechalo dlouho čekat a hlásilo se o svoji vládu. Bohužel jen v kalendáři. Proto se mu muselo
pomoci. Zima již panovala dlouho a bylo načase nechat ji vodě i ohni a poslat daleko pryč. Babici Zimu, Moranu studenou,
škaredou děti „vynesly“ ze vsi a vyháněly ji básněmi i písněmi. Zapálenou ji pak vhodily do potoka, kolem kterého ozdobily
stromy barevnými pentličkami, aby pomohly jaru na ni vyzrát. To je asi zaslechlo, protože hned na vše kolem zasvítilo
zlatými paprsky a pozlatilo nám zpáteční cestu do školky.
Na velké svátky jara, VELIKONOCE, jsme se poctivě připravovali. MODRÉ
pondělí, ŽLUTÉ úterý a ŠKAREDÁ středa ve školce svými barvami asi nejlépe
vystihovaly jak proměny počasí posledních dnů, tak i symbolické barvy
Velikonoc. Školkou zněly jarní písně, básně a říkadla doprovázené hrami a
tvořením. Malované slepičky, kuřátka, rozkvetlé tulipány, nazdobená vejce i
velikonoční osení určitě ozdobily nejeden stůl. Tak vzhůru do jara, zima už je
snad p r y č .
Zuzana Bromová
Fota: Babici Zimu - Moranu studenou, škaredou děti „vynesly“ ven ze vsi….
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Základní škola
Březnové kalendárium
1.3. – soutěž v recitaci – školní kolo (viz článek níže)
1.3. – „Škola nanečisto“ – návštěva předškoláků z MŠ v první třídě
2.3. – projekt „Svatováclavská koruna“ – v rámci výuky pro žáky 4.a 6.třídy
2.3. – „Divadelní noc ve škole“ – s přípravou divadelního představení – pro žáky 5.třídy
5.až 9.3. - Jarní prázdniny
12.3. – mezitřídní utkání „osmáci“ versus „deváťáci“ ve florbalu v tělocvičně školy
12.až 16.3. – „Dnes jím jako Ind“ – zapojení do celostátního projektu „Adopce na dálku“ – v rámci výuky zeměpisu pro žáky
6.až 9.třídy
12.až 16.3. – „Neulog projekt – barometr“ – v rámci výuky fyzice sledování změn tlaku vzduchu – pro žáky 6.až 9.třídy
13.3. – „Biologická olympiáda“ – školní kolo – kategorie D (viz článek níže)
14.3. – „Práce s třídním kolektivem“ – ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou z ČB – pro žáky 4.třídy –
pokračování
14.3. – účast na okresním kole soutěže v recitaci v Prachaticích
15.3., 22.3. a 28.3. – schůzky školního „Ekotýmu“
15.3. – pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“ – školní kolo
16.3. – soutěž „Matematický klokan“ na škole (viz článek níže)
19.až 23.3. – „Lyžařský kurz“ na Lipně – pro žáky 7.a 8.třídy (viz článek níže)
21.3. – účast na pěvecké okrskové soutěži „Jihočeský zvonek“ v Netolicích – viz článek níže
21.3. – jarní vycházka po našem městysi – pro žáky 1.třídy
22.3. – návštěva prachatické „Dřípatky“ na téma „Není kámen jako kámen“ – pro žáky 9.třídy
23.3. – „Zdravé zoubky“ – zapojení do projektu d.m.Drogerie – pro žáky 1.třídy
23.3. – „Noc s Andersenem 2018“ – pro žáky ve spolupráci s místní knihovnou se čtením úryvků z vybraných knih a hrami
23.3. – projektový den na téma „Velikonoce“ – se třemi besedami s Mgr.Markétou Grillovou – pro žáky 1.až 3.třídy
27.3. – jarní vycházka do okolí Lhenic, do lokality výskytu bledulí – pro žáky 2. a 3.třídy
29.3. – Velikonoční prázdniny

Fota T.Kimmel – vlevo předškoláci v 1.třídě (1.3.), uprostřed z projektu
„Svatováclavská koruna“ (2.3.), vpravo z projektu „Dnes jím jako Ind“ (12.-16.3.)
Více ve fotogalerii na www.zs lhenice.cz

Z březnových vědomostních a dovednostních soutěží našich žáků
Soutěž v recitaci – školní kolo 1.3.2018
I. kategorie - 2. a 3. roč. - 1. místo - Sofie Dvořáková (2. tř.), Šarlota Šístková (3. tř.); 2. místo - Terezie Bláhová (2. tř.) ;
3. místo - Elen Hůrská (2. tř.), Tomáš Trnka (2. tř.) – všichni postup do okresního kola
II. kategorie - 4. a 5. roč. - 1. místo - Lenka Čechová (5. tř.) ; 2. místo - Bedřich Tesař (5. tř.) ; 3. místo - Tomáš Dvořák
(5. tř.) - všichni postup do okresního kola
IV. kategorie - 8. a 9. roč. - 1. místo -Anna Šlesingerová (9. tř.) ; 2. místo - Eliška Bergmanová (9. tř.) - obě postup do
okresního kola
Biologická olympiáda – kategorie D – 6.-7.třída 13.3.2018 – školní kolo
1.místo – Zuzana Šejnohová (7.tř.) – postup do okresního kola
2.místo – Ema Radová (6.tř.) – bez postupu; 3.místo – Tomáš Dvořák (6.tř.) – bez postupu – za účasti 9 soutěžících
Matematický klokan 2018 – 16.3.2018
kategorie „Cvrček“ (2.a 3.roč.) - 41 soutěžících, max. 90 bodů
1. místo - A. Pöschlová (3. roč.) - 76 b.; 2. místo - P. Jakl (3. roč.) - 69 b.; 3. místo - T. Bergerová (3. roč.) - 65 b.
kategorie Klokánek (4.+5. roč.) - 37 soutěžících, max. 120 bodů
1. místo - A. Mikešová (5. roč.) - 106 b.; 2. místo - A. Pořádková (5. roč.) - 89 b.; 3. místo - T. Kolářová (5. roč.) - 83 b.
kategorie Benjamín (6.+7. roč.) - 27 soutěžících, max. 120 bodů
1. místo - E. Radová (6. roč.) - 88 b.; 2. místo - L. Lahodná (6. roč.) - 66 b.; 3. místo - T. Dvořák (6. roč.) - 62 b.
kategorie Kadet (8.+9. roč.) - 8 soutěžících, max. 120 bodů
1. místo - J. Grill (8. roč.) - 63 b.; 2. - 3. místo - V. Nevšímal (9. roč.) - 58 b.; 2. - 3. místo - R. Žák (9. roč.) - 58 b.
Soutěž ve zpěvu „Jihočeský zvonek“ – okrskové kolo v Netolicích 21.3.2018
0. kategorie – 2. a 3. třída
1. místo - Taťána Bergerová (3. tř.); 2. místo - Alžběta Pöschlová (3. tř.); 3. místo - Barbora Kopřivová (2. tř.)
I. kategorie – 4. a 5. třída
3. místo - Tereza Čarková (4. tř.); 3. místo - Anežka Křížková (4. tř.); 3. místo - Anna Perglerová (4. tř.)
diplom za účast - Lucie Houšková (4.t ř.), Šárka Hrabětová (5. tř.)
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Na „lyžovačce na Lipně“
od 19.3. do 23.3.
Na lyžařském kurzu se mi moc líbilo, a i přes moje prvotní obavy, že se nenaučím lyžovat, se to nakonec povedlo. První den
jsem byla z lyžování – nelyžování trochu zklamaná, ale druhý den se mi na lyžích vedlo o něco lépe. Ve středu jsme se
dopoledne vydali do bazénu, a přestože jsme ho měli objednaný na dvě hodiny, čas rychle utíkal a my se museli vrátit na
ubytovnu. Po obědě jsme zůstávali na pokojích a ve dvě hodiny jsme šli lyžovat. Ve středu se mi lyžování moc líbilo a mohli
jsme vyzkoušet i večerní lyžování. Kromě lyžování byla dobrá i přednáška pána od horské služby. Snad jedinou výčitkou,
kterou mohu mít je to, že týden utekl mžikem oka a jen co jsme přijeli, už jsme zase jeli domů. Podle mě byl kurz lepší, než
jsem si původně myslela.
Žákyně 7. třídy - Zuzana Šejnohová

UPOZORNĚNÍ pro rodiče – v pondělí 30.4. je v ZŠ Lhenice ředitelské volno
HLASUJTE PRO MARKÉTU
Mgr.Markétu Grillovou přihlásily děti z náboženství, jenž je nepovinným
předmětem při naší ZŠ, do soutěže Duhové srdce
o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství.

Hlasovat nám můžete pomoci do 12. května na www.
mojeduha.cz/clanky/Duhove_srdce.
Markétka je katechetkou ve Lhenicích. Působí tedy především jako učitelka náboženství na
zdejší základní škole. Její hodiny jsou vždy interaktivní, zajímavé, zábavné.

JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Lhenické náměstí s jarem opět ožilo pracemi
Po desátém březnu se vrátili na lhenické náměstí zaměstnanci Strabagu, aby pokračovali na dalších pracích,
vedoucích k úspěšnému dokončení jeho revitalizace do konce prázdnin.

Jak postupovaly březnové práce:
14.3. – náměstí ožilo pracovníky a stavebními stroji a počala se bourat ochozová zídka a schody do náměstí
23.3. – byla ubourána část srovnané náměstní plochy, zejména v místech zatáčky od Bavorovské ulice, též
prováděny základy pro novou kamennou náměstní zídku
26.3. – vsazeno vodní čerpadlo potřebné pro kašnu a instalován k ní rovněž přívod a odpad vody, odstraněna
zbývající povrchová vrstva zeminy před farou a hotelem s pokládáním inženýrských sítí
28.3. – kašna se navrací – byly přivezeny její zrekonstruované kamenné obvodové části a započalo jejich
usazování…
JB, JM

Došlo k dočasnému přestěhování
poštovního úřadu
Ve dnech 3.,4.a 5.dubna 2018 byla uzavřena místní pobočka České pošty
ve Lhenicích. Vzhledem k zahájení rekonstrukce vnitřních prostor radnice
byla pošta dočasně přemístěna do budovy bývalé spořitelny na náměstí.

Otevřeno je zde od 5.4.2018 s následující pracovní dobou:
Pondělí, středa, čtvrtek, pátek – 8.30 – 11.30 / 13.00 – 15.15
úterý - 8.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30
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K výskytu vlka a dalších vzácných druhů z říše fauny u nás
Vlk opustil Šumavu. Fotopast ho cvakla u Netolic.
Podle PT deníku ze 17.3.2018 – autorka Jana Vandlíčková – kráceno)

Fotopast organizace ALKA Wildlife zachytila vlka u Netolic. Fotopast tam ochránci přírody umístili
teprve před dvěma měsíci.
Podle Terezy Minárikové, manažerky výzkumných projektů organizace ALKA Wildlife, je to velký úspěch. „Vlk je ikonické
zvíře, které se do naší přírody vrací po sto padesáti letech,“ řekla. Ona a její kolegové předpokládají, že jde o vlka samotáře,
který místem pouze procházel a hledá si nové místo k žití. „Myslím, že se nám nepodaří ho znovu zachytit,“ doplnila.
V případě, že by se na Netolicku uchytil, zůstal a následně si pořídil smečku, mohl by se stát hrozbou především pro
nezabezpečená stáda ovcí,“ sdělila mimo jiné…

Na toto téma jsme oslovili Ing.Jindřicha Bukovského, člena Mysliveckého sdružení Lhenice:
Pouze konstatováním, že se tady vlk objevil a byl zachycen fotopastí, je v pořádku, zřejmě někde směrem na Chrášťany
přešel asi z Blanského lesa. Samotnou jeho přítomnost v této lokalitě ale vidím jako velký problém, a to daleko větší, než
výskyt tady rysa (šelmy kočkovité), jehož dospělý kus loví osaměle na velkém teritoriu, zatím co vlk (šelma psovitá) ve
smečkách. Lze si asi těžko představit, co by taková vlčí smečka napáchala v našich podmínkách škod. Nevím, zda-li si to
ochranáři plně uvědomují. Výskyt rysa u nás, na Lhenicku je celkem běžný už více než dvacet let, dokládán přímým
pozorováním i pobytovými stopami. Někde kolem „Vysoké Běty“ rysice pravidelně vyvádí koťata a pak se s nimi objevuje
v netolickém lese. Rys je také běžně pozorován i za Vadkovem, u Vodice a Tř.Újezdce. Cca před deseti lety bylo jeho kotě
sraženo autem „Na Šancích“.

Fota: orel mořský, puštík bělavý, rys ostrovid, na poslední fotografii vlk zachycený fotopastí u Netolic
Z dalších vzácnějších druhů je u nás také celkem běžný výskyt orla mořského (v březnu a pak v srpnu až říjnu) a též vydry
říční u Hrbova, na „Hrádečku“, či v blízkém okolí zase hnízdí čáp černý. Není tu ani vzácná jelení zvěř díky zvýšené
návštěvnosti Šumavy. Dále zde také byli pozorováni luňák červený, luňák hnědý, orlovec říční, kvakoš noční (i s hnízděním),
žluva hajní, dudek chocholatý, puštík bělavý.
Na druhé straně už u nás vyhynula koroptev polní, naprostý úbytek je křepelky a celé řady drobných ptáků. O tento problém
ale nikdo z ochranářů nemá větší zájem, protože jeho řešení vyžaduje spoustu práce a publicita o něm je téměř nulová.
Oproti tomu vyfotografovat fotopastí vlka nedá žádnou námahu a publicita je zajištěna.
Žel, tak to dnes chodí…
JB, JM

Jaro, kdes bylo, kde ses opozdilo
Po velmi studeném konci února, kdy teplota hluboce klesala pod bod mrazu (u nás ráno 26.2. – 16°C, 27.2. a 28.2. – 14°C i
s celodenními mrazy do – 8°C) a na našem Lhenicku se sněhovou pokrývkou do 5cm, ani samotný počátek března oteplení
nepřinesl. Prvního března, v den tzv.příchodu meteorologického jara, byla ranní teplota – 14°C, přes den až -7°C !
Ještě v sobotu 3.3. ukazoval teploměr ráno -7°C, přes den -1°C za sněhové pokrývky do 6cm. Až v neděli 4.3. se přeci jen
oteplilo, za polojasna dosahovala teplota přes den k +10°C a sněhová pokrývka postupně rychle mizela. Už se zdálo, že jaro
přichází, neboť i v dalších dnech vystupovala teplota i k +14°C, i když ještě někdy za nočních mrazů až do -6°C. Příroda se
sice probouzela, objevily se první jarní květiny, ptáci se ozývali, ale půda přeci jen ještě nevydávala tu pravou jarní vůni.
Přišel však víkend 17.a 18.března a zima se ohlásila znovu! V sobotu se počalo přes den ochlazovat, při teplotě kolem 0°C
drobný déšť přecházel večer ve sněžení (a to v noci při -6°C pokračovalo), a tak se lhenické nedělní ráno probouzelo do cca
pěticentimetrové sněhové nadílky (viz fota níže). 20.březen – ohlašující nástup astronomického jara – připomínal spíše
pravý zimní den – za zatažena s ranní teplotou -5°C, se souvislou sněhovou pokrývkou do 6cm a s denní teplotou kolem
0°C. A i v dalších dnech, 21.3. a 22.3. za vyjasnění a slunečna (v noci u nás -6°C, na šumavské slati -23°C, přes den +5°C)
a ještě stále při sněhové pokrývce to v našem kraji nadále vypadalo zimničně. Následně se oteplilo a podle lidové pranostiky
„na podzim lžíce vody – vědro bláta, na jaře vědro vody – lžíce bláta nebylo vbrzku po sněhu ani památky.
Ale ani o velikonočních svátcích, co letos připadly na přelom března a dubna, to ještě s jarním počasím nebylo až tak
příznivé. Chovalo se aprílově, proměnlivě, snad o Velkém pátku (30.3.) a Velikonočním pondělí (2.4.) již přeci jen nadějně
jarně. V dalších dubnových dnech se má výrazněji oteplit. Tak uvidíme, zda-li již nastane opravdové jaro.
JB, JM

Fota: s jarem přišla znovu zima – nedělní lhenické ráno 18.března – pracovní skupina našeho městyse odklízí padlý sníh
z chodníků kolem památné lípy.
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Jaro přeci jen dalo
o sobě vědět
…a to rozsáhlými koberci kvetoucích
bledulí jarních za třebanickou
přehradou, podél potoka
s neopakovatelným jménem Melhutka,
dále až ke stráním a humózním břehům
přírodní památky Pančice - V řekách.
Toto místo je každoročně hojně
navštěvováno zblízka i daleka pro svou
výjimečnost a pozoruhodnost.

Velikonoční tradice na Lhenicku
„Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…“
Tuto klasickou koledu slyšela asi většina hospodyněk, které o velikonočním pondělním ránu přišli „vyšupat“ malí koledníci ve
Lhenicích, aby vyšlehané ženy a dívky tzv.neuschly a byly zdravé. Za to si vysloužili většinou malovaná, či různými
technikami zdobená vajíčka (červené je prý darováno z lásky), ale i čokoládové sladkosti, leckde i nějakou tu korunku…
S vajíčky se „peká“, s pomlázkou se chodí po koledě, na lhenickém náměstí se stále ještě hrává v „čáru“, s řehtačkami a
klepačkami se řehtá a klepá v sousedních vesničkách, vždyť zvony odletěly do Říma, jak se říkává…
O tom, jak se koledování a řehtání dodržuje ve Vadkově, vypráví Ing.Jan Strobl:
„U nás ve Vadkově je prastará tradice, kdy se začíná řehtat a klepat ve 12.00 hodin na Zelený čtvrtek. Pak ve 4,00 hod., ve
12,00 hod., v 15,00 hod. a v 18,00 hod. na Velký pátek. Končí se na Bílou sobotu ve 4,00 hodin, kdy se žebrá o vejce. Kdo
nechce ráno vstávat - dává vejce na Velký pátek v 18,00 hod. Děti chodí po určené trase a obcházejí chalupy. Chodí pouze
děti základní školy. Nejstarší dělají „pány“, kteří o všem rozhodují - nakonec i o rozdělení vajec. Před Velikonocemi se
vyčistí kaplička na návsi - po ukončení řehtání se do ní jdou všichni pomodlit. Dříve chodili pouze kluci, holky jsme zaháněli.
„Páni“ všechno vedli, přes den mohli mít řehtačky pouze „páni“, ostatní jenom klepačky. Pouze ráno na Velký pátek a Bílou
sobotu mohli mít všichni řehtačky. Na trase jsou místa, kde se hlásí: "První klekání zvoní, druhé atd." Hlásí pouze „páni“. Na
některých místech smí klepat pouze klepačky, jinde zase řehtačky. Jedno místo máme, kde je bezhlavá kobyla - tam nesmí
nic klepnout, aby se nevzbudila. Pokud někomu klepne klepačka, pán za to strhne vejce. Po ukončení na Bílou sobotu se
všichni páni zapíší křídou zezadu na oltář v kapličce. Dneska je málo dětí, chodí i holky.“
JB, JM

Foto vlevo a vpravo nahoře – Lucie Kopřivová
vyfotografovala „řehtače“ v Třešňovém Újezdci;
v sobotu 31.3.; uprostřed vlevo z tradičního „hraní
čáry“ o Velikonočním pondělí 2.4. na lhenickém
náměstí - momentku zachytil Jan Klein; vpravo
lheničtí koledníci chodí koledovat jak po skupinkách,
tak i jednotlivě; vpravo dole ještě foto od Jana Štrobla
z vadkovského řehtání v pátek 30.3.
Snad se u nás velikonoční zvyky zachovají
i nadále…..
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
První poslové jara se vracejí domů na jih.
Veselo jim ale není.
(Podle PT deníku z 27.3.2018) – O příletu čápa Maxe na hnízdiště na dubenském kostele vždy
s příchodem jara informujeme. Max se stal regionální celebritou zejména díky web kamerám
na jeho hnízdě, prostřednictvím kterých možno jeho počínání sledovat na webových stránkách
obce Dubné (na adrese: www.dubne.cz).
V minulém březnovém vydání ML v článku „Kdepak létáš, Maxi“, bylo uvedeno, že pro chladné počasí s příletem váhá, a to
i v předpovědi jeho návratu od Petra Veselého z přírodovědné fakulty Jihočeské univerzity, který jej natipoval na 5. až
11.března. Nestalo se tomu tak. Čáp Max se ani v tomto termínu v Dubném neobjevil…..
Až zpráva v PT deníku z 27.3. na jeho přílet upozornila (krácená verze):
„Na Českobudějovicko zatím zavítalo jen pár čapích jedinců“. Jak sdělil Stanislav Chválil, vedoucí Skupiny pro výzkum
brodivých ptáků, na některých místech sice čápy zaznamenali, ale všude osamoceně jen jednoho z páru. Byli viděni
v Dubném, Strýčicích, na Hluboké a i v Kaplici, kde pouze zde se zatím uhnízdili oba členové čapího páru. Na Hluboké má
příběh čápa smutný konec. Ten sem na komín zdejšího zahradnictví přiletěl 19.března, o čtyři dny později jej však místní a
budějovičtí hasiči sundali z hnízda mrtvého. „Na jeho těle nebylo zřejmé poranění, bude se proto kvůli podezření na otravu
dělat i toxikologie,“ uvedl Roman Kössel z hlubocké zoologické zahrady.
Stejnou pozornost jako v Dubném věnují svému čápovi, který byl nazván Vodňan, i v nedalekých Vodňanech. Dne 26.3. na
portálu „Vodňanské noviny“ uveřejnil pan Libor Šejna následující oznámení a uvítání:
Vítej doma, Vodňane!
Když jsme se dnes ráno dozvěděli, že po ulétnutí asi 6000 km je
Vodňan zhruba 150 km od hnízda, někde na území Rakouska, bylo
rozhodnuto. Jakmile přiletí, jedeme tam! Myslím, že dnešní
návštěvnost vodňanské webkamery, která míří na náměstí ale také z
dálky na hnízdo, zdaleka překonala všechny rekordy návštěvnosti.
Celé odpoledne ji sledovaly stovky a stovky lidí z celého světa a
snažily se zachytit „ dvě čárky“ na komíně. A když se tam v podvečer
zhruba kolem půl šesté konečně objevily, vyrážíme i my s kamarády.
Po příjezdu na nás čekalo prázdné hnízdo, ale asi po tři čtvrti hodině
jsme se dočkali. První přiletěla samice a hned za ní Vodňan, s
výrazným „batůžkem“ na zádech. Bylo to něco!
Tak vítej doma - a kdybych si mohl soukromě něco přát, klidně se ti
teď může vysílačka natrvalo rozbít. Myslím, že už jsme si s tebou
všechny ty cesty mnohokrát prožili a asi už to stačí.
Tak ať se VÁM VŠEM, ČÁPI, daří!
Vzhledem k uzávěrce ML již k 31.3. může být situace s Maxem i s ostatními čápy už jiná, příznivější.

JB, JM

„TOP desítka“ nejčastějších příjmení v ČR
Podle poslední evidence obyvatel jí dominují „Novákovi“ – nejvíce jich žije v Praze (8.610),
stejně jako i na jihu Čech a i na Prachaticku.
Příjmení – druhý údaj je celkový počet v ČR . třetí údaj, zda-li se vyskytuje na správním území Úřadu městyse Lhenice:
1. Novákovi
68.693 ano
6. Procházkovi 32.283 ano
2. Svobodovi
51.376 ano
7. Kučerovi
30.823 ano
3. Novotní
49.239 ano
8. Veselí
26.395 ano
4. Dvořákovi
45.356 ano
9. Horákovi
24.655 ne (jen po chalupě)
5. Černí
36.105 ano
10. Němcovi
22.653 ne
NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ STRAN PŘÍJMENÍ.
Původ tří nejčastějších:
Novák – Nováková - pojmenování pro toho, kdo přišel nově do dané komunity (např.vsi) – novousedlík
Svoboda – Svobodová – pojmenování pro toho, kdo byl osvobozen od platebních či robotních povinností
Novotný – Novotná – obdobně jako u Nováka – Novákové
Četná příjmení Trnkovi, Majerovi a i další ve Lhenicích
Tak tomu bývávalo v našem městečku. K rozlišení jejich nositelů se proto u nás užívala takzvaná jména „po chalupě“,
případně podle jejich řemesel, živností, vykonávané práce či bydliště v příslušné části našeho městyse, jak lhenickým
starousedlíkům známo.
- pro Trnkovy: např. Kubalů, Palírů, Mahlíčků (Peterků), Janů, Štiftarů, Cukrářů, Mechaniků, Kupců
- pro Majerovy: např. Trčků, Pepíčků, Kartáčníků, Fialů, Vojáků, Školníků, „z konzumu“,
- obdobně to rovněž platívalo i pro další četnější stejná příjmení u nás (dle abc pořadí): pro Gregorovy, Grillovy, Fialovy,
Hošnovy, Houškovy, Jarošovy, Kabátovy, Krotkých, Kunešovy, Machartovy, Mášlovy, Muškovy, Pintrovy, Schönovy,
Simotovy, Stehlíkovy….
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Jak je to s Hliníkem
Příjmení Hliník se ve všeobecnou známost dostalo díky hlášce z filmu „Marečku, podejte mi pero“, pronesenou v něm
Zdeňkem Srstkou: „“Hliník se odstěhoval do Humpolce!“ Vězte, že toto příjmení se v Humpolci vůbec nevyskytuje a v celé
ČR pouze 2x, a to v Broumově a Hlučíně.
Příjmení zdrojem situačního humoru
Doloženo přímým svědectvím.
I přihodilo se před časem kamarádovi Jendovi Veselému při školení fotbalových trenérů při vzájemném představování
s jedním z nich: „Veselý, těší mě.“ „Smutný, mě taky těší.“
Při jednom ze zájezdů pro školské zaměstnance bylo těsně před odjezdem zjištěno, že se opozdili dva jeho účastníci.
Chyběli z jedné školy – ředitel Vomáčka a školník Vokurka. Vomáčka s Vokurkou se vráz mezi přítomnými stali populární.
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Český svaz žen Lhenice
Lhenické ženy se sešly v úterý 20.3. v keramické dílně v kině na svém již tradičním
DÁMSKÉM KLUBU, tentokrát zaměřeným na jaro a výrobu jarních a velikonočních dekorací. Kurz proběhl ve
výtvarné dílně v kině a vedla jej velmi šikovná Ivetka Pavličová. Naučila ženy novým a zajímavým technikám a
všechny zúčastněné dámy odcházely domů s hotovými krásnými výrobky.

ČSŽ spolu s městysem Lhenice srdečně zvou všechny ženy a dívky na přátelské
posezení s přednáškou a praktickou ukázkou TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI.
Sejdeme se ve čtvrtek 12.dubna v 17.00 hod. na radnici, v bývalé velké zasedací síni.
A pozor dámy, tentokrát občerstvení zajištěno díky městysi.

Fota z jarního dámského klubu 20.3.2018

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem

Osudová „osmičková“ léta na našem Lhenicku
(pokračování)
tentokrát

Neblahý podzim roku 1938
- dny před a po „Mnichovu“ u nás
(volně podle Kolářovy kroniky vadkovské – použitá fota z „Wikipedie“)

SOUHRN UDÁLOSTÍ
24.9. – mobilizace záložníků (ročníků do 40 let) do československé armády
25.9. – rekvizice evidovaných koní a vozů (z Vadkova 3 páry se dvěma vozy) – jejich početný svod do Vodňan – následně
vše navráceno
26.9. – rádia všechna odevzdána do Lhenic na poštovní úřad (10.10. navrácena), jakož i střelné zbraně na lhenickou
četnickou stanici – zde uloženy a posléze rovněž vráceny
27.9. – vydán rozkaz pro nemobilizované muže (od 18 do 60 let) z Vadkova i sousedních obcí: okamžitě jít na práce na
dohotovení zákopů do příhraničí, a to s příslušným nářadím a stravou na dva dny – od nás vypraveny dva povozy
4.10. – muži z Jámy se ještě navracejí z prací na zákopech, když v ten samý den táhnou Vadkovem 3-4 roty infanterie
československé armády, avšak již 7.10. tudy od hranic prochází čs.vojsko zpět do vnitrozemí, ježto pohraničí vydáno bez
boje Německu na základě dohody čtyř velmocí – o nás bez nás – v Mnichově (25.-30.9.)
1.10. – na základě Mnichovské dohody zahajuje německé vojsko obsazovat pohraničí – „Sudety“
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Foto vlevo – oblasti Česka osídlené před rokem 1938 převážně německým obyvatelstvem,
vpravo - Němci ze „Sudet“nadšeně odstraňují československý hraniční sloup
8.10. – k našemu hroznému překvapení
obsazují Němci i náš Vadkov, ale i
sousední Jámu a Mičovice. Hned nato
vyjádřen náš odpor a nesouhlas
s okupací obce sepsaným oběžníkem
pro vadkovské obyvatele (viz jeho znění
níže) s následnou vyvíjenou snahou po
vymanění se ze záboru, a to předanou
žádostí na velitelství praporu čs.armády
toho času ve Lhenicích (její obsah
níže), též dopisem adresovaným
krajskému sekretariátu Republikánské

strany v Č.Budějovicích (obdobného,
ale obsáhlejšího rozsahu).
21.10.
–
tohoto
dne
vyslána
v zastoupení
okupovaných
obcí
Vadkova, Jámy, Mičovic čtyřčlenná
deputace na Ministerstvo vnitra a
zahraničí do Prahy v této záležitosti ve
složení: Tomáš Kolář za obec Vadkov,
ale i Jámu a Mičovice, neboť z těchto
míst pro přísnou německou finanční
stráž a i ordnerů nebylo nikomu možno
proniknouti, dále pak Arnošt Pintr, Karel

Kohout (Moravec) a obvodní lékař
MUDr.Václav Jandera (zajistil dopravu
vlastním autem) – všichni tři ze Lhenic.
24.11. – významné, oslavné to pro nás
datum – po čase vyčkávání a obavách
nabýváme plné jistoty v našem činění,
neboť žádosti tří našich okupovaných
obcí, prostřednictvím Ministerstva vnitra
a zahraničí, bylo rozhraničovací komisí
v Berlíně vyhověno! Vadkov, Jáma a
Mičovice
se tím
tak
navracejí
k Československé republice!

OBĚŽNÍK
Sepsán a mezi občany vyslán v první den okupace Vadkova německým vojskem 8.10.1938
Občané, sousedé této obce!
Jistě vás ochromila obava z přidělení naší obce k Německé říši, což by byl vrchol neštěstí! Uvažujete o tom, jaké důsledky
by z toho vyplynuly pro nás i naše obyvatele budoucí?
Do kostela, ke křtům, svatbám do Ktiše snad bychom museli, k úřadům, soudům do Chvalšin a naše děti as do německé
školy do Smědče povinny docházeti. Ty potíže se vzdáleností a dorozumíváním s německými zfanatizovanými úředníky při
ponižování a nelidském zacházení! Snažme se, abychom nepřipadli k Německu!
Žádejme nejvyššího velitele zde přítomného, aby z důvodu lidskosti nebyl k nám nepřízniv a dal radu a pomoc, abychom
opět byli přiděleni k Československu. Jděme k němu co deputace obce (tří nebo i více nás) a poprosme ho o podporu a
přízeň. Šel bych a snad i Sýkora a ještě někdo, tím nic neztratíme a pak budeme žádat výše za našeho působení o změnu.
Dejte oběžník rychle k dalšímu sousedu a po jeho obejítí dodejte. Tomáš Kolář
ŽÁDOST OBCE VADKOVA NA VELITELSTVÍ PRAPORU ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
- toho času umístěného ve Lhenicích
Předána a přednesena Tomášem Kolářem, před tím německou stráží zadrženým a propuštěným, veliteli praporu:
Prosíme snažně a úpěnlivě za přímluvu a
doručení na kompetentních místech, abychom ponecháni byli při
Československu. Jsme zde výhradně žijící Češi, mimo jen několika výpomocných námezdních sil, a těžce bychom nesli, jak
z národnostních, tak i hospodářských důvodů, co česká obec, přidělení k Německu.
Za všechny přednosty domácností obce Vadkova, čítající t.č.200 osob – Obecní úřad ve Vadkově, dne 9.října 1938
ČTVRTEK, 24.LISTOPAD – DEN VYSVOBOZENÍ Vadkova a sousedních obcí Jámy a Mičovic
ze spárů III.říše Germánů
Budiž poděkováno Bohu, jakož i všem jednotlivcům, co se o to přičinili. Jest to naše znovuzrození v okleštěné, ale naší vlasti
– republice Československé. Buďme toho pamětlivi a važme si znovu nabyté svobody!
Jak tento výjimečný den – 24.listopad probíhal ve Vadkově, popisuje Kolářova kronika takto:
(upraveno – kráceno)
Jako prvý přijíždí se svým autem nám vážený obvodní lékař MUDr.Václav Jandera. Ještě za jízdy mává přítomným a
zastavuje u hloučku sousedů zdola návesního rybníčku. Ti mu děkují za jeho uznáníhodnou snaživost pro naše vysvobození
a tisknou mu ruku. O 9.hodině odchází odtud vrchní německý finančník se zbytkem ordnerů. Po 10.hodině přichází naše
pohraniční finanční stráž a četnictvo. Poté jsou u nás uvítáni: zástupce okresního úřadu (úřad přemístěn z Prachatic do
Vodňan) a plukovník Braun z Písku, jenž měl velkou zásluhu na nově dotčené úpravě rozhraničení. Vše v naší obci probíhá
za vlajících československých praporů na domech č.p.40, 8, 18, 24 a hasičském skladišti. Následně jest finančníkům
oficiálně vytýčena posunutá demarkační hranice – s místem celnice nad Vadkovem „Na šancích“ (viz foto níže).
Dlouho si již Vadkovští získané svobody neužili, stejně jako ostatní Čechoslováci, neboť 14.3.1939 byl vyhlášen samostatný
„Slovenský stát“ podřízený Německu, 15.3. obsadilo německé vojsko zbytek území Čech a Moravy a hned nato 16.3. na
něm zřízen „Protektorát Čechy a Morava“. Československá republika přestala existovat!
V příštím květnovém vydání pokračování – „Co se dělo a jak nám bylo v době německé okupace Vadkova od 8.10. do
24.11.1938“ (podle Kolářovy kroniky vadkovské)
JB, JM
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Foto vlevo – sudetští Němci vítají německé vojsko na okupovaném českém území (1.10.1938), foto vpravo „Na Šancích“
nad Vadkovem, kde procházela posunutá hranice s Německem i s celnicí – v pozadí Lhenice – dobové foto

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
Z EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2017
Počet obyvatel k 31.12.2017: 1893
Průměrný věk obyvatel: 42 let
Věkové rozložení obyvatel: dospělí - muži: 42 %, dospělí - ženy: 41 %, děti: 17 %
K trvalému pobytu se přihlásilo: 49 občanů – z toho 14 dětí
Z trvalého pobytu se odhlásilo: 55 občanů – z toho 15 dětí
Počet narozených dětí: 23 – z toho 10 dívek a 13 chlapců
Počet zemřelých občanů: 20 – z toho 13 žen a 7 mužů
Nejoblíbenější jména novorozenců:
Václav 2x, Jan 2x, Tomáš 2x, Martin 2x, jiná další shoda jmen nebyla.

OA

UVÍTALI JSME NA SVĚT
Prachatický deník přivítal na svých stránkách
i naše nové občánky.
V pondělí 12. března v 9.44 hodin se v prachatické porodnici narodila
Zoe Tichá. Vážila 2 800 gramů. Rodiče Vendula a Jaroslav žijí ve Lhenicích, kde
vychovávají starší syny Járu (5) a Honzíka (2,5).
Zdroj: Nikola Beranová

Pražské divadlo Artur míří do Lhenic
s komedií plnou skvělého humoru – „Můžu k tobě?“
Hrají: Michaela Kuklová / Pavlína Mourková, Lukáš Langmajer / Jindřich Kriegel, Miroslav Šimůnek / Braňo Polák / Josef
Hervert, Kristýna Janáčková / Eva Decastelo… a další
Situační komedie, jejíž děj se odehrává na dvou odlišných místech. V psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v místním
bistru, které slouží jako její čekárna. S humorem a ironií řeší zamotané mezilidské vztahy a civilizační problémy, které naši
předci vůbec neznali. Pomoc zde postupně hledají politik trpící stihomamem, promiskuitní nymfomanka, bývalý vrcholový
hokejista, nedávný vítěz reality show, modelka a dealerka kreditních karet. Pomůže pacientům odborník na lidskou duši
nebo upovídaná majitelka bistra se školou života?

Kino Lhenice –
sobota 28.4.
od 19.00 hod.
vstupné 350,-Kč
- předprodej v
knihovně
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Městys Lhenice pořádá 9.6.2018 zájezd do pražského divadla Fidlovačka na hru

EVA TROPÍ HLOUPOSTI
Rezervujte si včas místenky ve lhenické knihovně.
Komedii podle románu Fan Vavřincové napsali Pavel Šimák a Petr Vydra.
Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací Eva tropí hlouposti připomenout skvělou českou autorku Fan Vavřincovou,
zakladatelku žánru crazy komedie, jejím stěžejním dílem. Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje,
slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou
Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích

KINO KLUB LHENICE UVÁDÍ :
Přijďte odpočinout od jarní únavy do kina, čekají na vás komedie
5. 5. 2018 / sobota / 19:00 - Mladí muži za pultem / Clerks (1994)
12. 5. 2018 / sobota / 19:00 - Všechny moje lásky / High Fidelity (2000)
Více na www.kinoklublhenice.cz
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SPORT NA LHENICKU
Velikonoční turnaj ve volejbale přilákal přes třicet hrajících
Tradiční turnaj ve volejbale se vždy koná na Velikonoční pondělí. I letos tomu nebylo jinak. Volejbalová síť byla natažena
v pondělí 2. 4. 2018 ve lhenické tělocvičně a přišlo si zahrát více jak 30 amatérských volejbalistů.
Tento turnaj připravuje VK HOGO FOGO Lhenice pro všechny lidi, kteří si chtějí odreagovat při volejbalové hře. „Snažíme
se vždy oslovit dospělé, děti, celé týmy i jednotlivce, kteří mají zájem o volejbal a jindy nemají možnost si tento sport zahrát“,
uvedla Lenka Hromadová, členka VK Hogo Fogo Lhenice.
V letošním roce se zaevidovalo přes 20 jednotlivců a 2 šestičlenné týmy. Bylo sestaveno 5 družstev, která hrála navzájem
mezi sebou. Hrálo se vždy do 21 bodů na dva sety a utkání byla dost vyrovnaná. První místo obsadili mladí z týmu Favoriti,
kteří obhajovali vítězství z minulého roku. O druhém a třetím místě rozhodoval počet uhraných balonů (2. místo – Pepa
Vojtíšek a spol., 3. místo – Marek Vincik a spol.), v těsném závěsu skončil tým ze Ktiše a páté místo obsadil tým „Slaďocha“
(Péti Sládka). „V tomto turnaji nejde ani tak o vítězství, jako o to se zúčastnit a strávit příjemný den s lidmi, co jsou zapáleni
do volejbalu“, sdělil Petr Vincik, předseda VK Hogo Fogo Lhenice a dodal, že všem za účast děkuje. Současně také
děkujeme všem divákům a fanouškům, kterých se tentokrát sešlo též hodně.
Fotografie z akce si je možné prohlédnout na
fcb VK Hogo Fogo Lhenice, kde jsou také
zveřejňovány další aktuální informace o
činnosti volejbalového klubu.
Rádi bychom pozvali všechny fanoušky na
další turnaj VK, a to Májový turnaj, který
proběhne 26. 5. 2018 od 9.00 ve Lhenicích
na venkovním multifunkčním hřišti (v případě
nepřízně počasí se bude hrát v tělocvičně),
kdy lhenický tým bude hostit další 4
amatérské týmy z blízkého okolí.
Tým VK
Foto – účastníci volejbalového turnaje o
Velikonočním pondělí (2.4.)

Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
A tým má již historicky první start v krajské soutěži odehraný, týmy B, C, D a E své soutěže
na Prachaticku, výkonnostně odstupňované, ještě dohrávají.
BŘEZNOVÉ ZÁPASY
A týmu v krajské soutěži sk.A – dohráno
16.kolo 10.3. – Sokol Lhenice A – Protivín B 10:7 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: R.Györi 4:0, M.Halabrín ml. 3:1, J.Houška 3:1,
M.Halabrín st. 0:3
17.kolo 11.3. – Sokol Lhenice A – OST Velešín C 10:6 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: R. Györi 3:1, M.Halabrín ml. 0:1,
J.Houška 2:1, R.Sivera 3:1, M.Halabrín st. 1:1
18.kolo 19.3. – Kremže/Holubov A – Sokol Lhenice A 10:3 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: R.Györi 2:1, R.Sivera 1:2,
M.Halabrín ml. 0:3, M.Halabrín st. st. 0:2
Konečné umístění Sokola Lhenice A v tabulce krajské soutěže sk.A za 10 účastníků: 4.místo – 18 zápasů – 10 výher,
2 remízy, 6 proher – skóre 147:128 – 40 bodů – při stejném bodovém zisku jako třetí SK Malovice A – za jeho lepšího skóre
148:125 – dobrý to počin A týmu Sokola při premiérové účasti v krajské soutěži.
Konečné nejlepší umístění hráčů Sokola Lhenice A v krajské soutěži sk.A:
ve dvouhrách – mezi 36 hráči, co odehráli více než 34 zápasů: 9.místo – Adam Sivera – úspěšnost 71,43%; 12.místo –
Richard Györi – úspěšnost 66,13%
ve čtyřhrách – mezi 13 dvojicemi, co odehrály více než 8 zápasů – 8.místo – Radek Sivera – Adam Sivera – úspěšnost 70%

B týmu v RP-I (regionálního přeboru) Prachaticka
14.kolo 3.3. – Sokol Lhenice B – Šumavan Vimperk B 13:5
15.kolo 17.3. – Slavia PT-B – Sokol Lhenice B 10:8
16.kolo 24.3. – TTC Zálezly – Sokol Lhenice B - zatím nesehráno
Umístění týmu Sokola Lhenice B v neúplné tabulce RP-I (za 10 účastníků) k 31.3.: 7.místo – 15 zápasů – 5 výher,
3 remízy, 7 proher – skóre 138:132 – 28 bodů

C a D týmu v RP-II
14.kolo 3.3. – Sokol Lhenice C – Libín PT-D 12:6
14.kolo 3.3. – SK Arbore Volary A – Sokol Lhenice D 9:9
15.kolo 10.3. – ST Křišťál Lenora – Sokol Lhenice C 9:9
15.kolo 10.3. – Sokol Lhenice D – SK Rohanov 4:14
16.kolo 24.3. – Sokol Lhenice C – Šumavan Vimperk C 12:6
16.kolo 24.3. – SL Čkyně – Sokol Lhenice D 11:7
Umístění týmů Sokola Lhenice C a D v neúplné tabulce RP-II (za 9 účastníků) k 31.3.: C týmu – 2.místo – 14 zápasů –
10 výher, 2 remízy, 2 prohry – skóre 154:98 – 36 bodů; D týmu – 8.místo – 15 zápasů – 3 výhry, 2 remízy, 10 proher –
skóre 107:163 – 23 bodů
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E týmu v RP-III
14.kolo 10.3. – volné
15.kolo 17.3. – Sokol Lhenice E – TJ Netolice B – zatím nesehráno
Umístění týmu Sokola Lhenice E v neúplné tabulce RP-III (za 9 účastníků) k 31.3.: 9.místo – 12 zápasů – 3 výhry,
2 remízy, 7 proher – skóre 100:116 – 20 bodů

Talentované stolní tenistky lhenického Sokola
úspěšné i mezinárodně
Ve dnech 31.3.až 3.4.2018 se v TIPS Aréně v rakouském Linci
uskutečnil již 18.ročník mezinárodního turnaje mládeže „Linz –
Austria Raiffeisen Youth TT – Championships“. V konkurenci 389
hráčů a hráček z 18 zemí se jej zúčastnilo i 59 mladých stolních
tenistů a stolních tenistek z České republiky a v této velké
konkurenci se určitě neztratili. Sbírali i medaile. Mezi nimi i
nadějné hráčky ze Sokola Lhenice. V soutěži Challenge
(„útěchy“), v kategorii nejmladších žákyň ve čtyřhrách, vybojovala
první místo Terezka Novotná ze Sokola Lhenice spolu s Bárou
Antošovou z Tatranu Hostinné (Slovensko) a v kategorii mladších
žákyň ve dvouhrách pak 3. místo Anetka Dubravcová také ze
Sokola Lhenice.
Oběma děvčatům k dosaženému úspěchu blahopřejeme!

Aneta Dubravcová

Tereza Novotná

Co nového ve lhenickém SK
Fotbalové mistrovské jaro již roztočilo zápasový kolotoč
i v I.B třídě ve skupině B
A tým hned na úvod do něho naskočil 31.3. v peckářsko-buchtářském derby s Netolicemi na svém hřišti. A úspěšně,
vítězstvím 2:1 (dvěma gólovými trefami T.Tůmy), když v něm měl rivalovi co oplácet – podzimní prohru 1:0 z Netolic (z
19.8.). Revanš se podařil. První jarní body ale tým poztrácel již na podzim v jarní předehrávce (11.11.) v Lažištích po
„odfláknutém“ výkonu prohrou s tamním FK 4:0. A tak bylo co napravovat a nic nebylo přes zimu ponecháno náhodě. Do
mistrovského jara nastoupili Lheničtí po přípravě, která pod vedením trenéra Václava Mareše a vedoucího družstva Pavla
Bošky, krom tréninků, obsahovala soustředění ve Strakonicích (od 22.2. do 24.2.), též pět přípravných zápasů, žel pro
nepřízeň počasí všechny odehrané „na umělce“ (v rámci soustředění 23.2. s Lažištěmi 4:4, 24.2. s Týnem nad Vltavou 0:6,
3.3. s rakouským ST Osvald Bei Haslach 4:4, 17.3. s Chvalšinami 3:2, 24.3. s Větřním 0:0) a s podzimním „vybavením“ 26
získaných bodů a se 4.místem v tabulce za ně.
Oproti mistrovskému podzimu v kádru „áčka“ k žádným změnám nedošlo, a tak do jara vstoupilo následovně: s gólmany
J.Dvořákem a R.Suchým, s obránci L.Kopfem, T.Tůmou, Dav.Kišem, D.Trojanem, J.Exnerem, P.Sýkorou, P.Starým, se
záložníky J.Beranem, P.Prennerem ml., T.Balicou, M.Mahákem, Dom.Kišem, D.Kolářem, D.Lukačem, Vl.Burdou a
s útočníky R.Pořádkem, R.Ilievem, J.Mrkvičkou – případně i za doplnění dalšími hráči z B týmu.
Umístění týmu SK Lhenice A v I.B třídě ve sk.B (za 14 účastníků) po 15.kole k 31.3.: 4.místo – 15.zápasů – 9 výher, 2
remízy, 4 prohry – skóre 40:16 – 29 bodů – při ztrátě pěti bodů na třetí Čkyni, sedmi bodů na druhé Sousedovice a deseti
bodů na první Lažiště. Následně na lhenické „áčko“ čeká série tří zápasů na soupeřových hřištích. Jak si v nich povede?
Také rezerva SK Ktiš/Lh.B vstoupila do mistrovského jara v OP Prachaticka úspěšně. V obou úvodních utkáních zvítězila, i
když pro nezpůsobilé hřiště za opožděné premiéry. Tu si místo 24.3. v Šum.Hošticích odbyla 1.4. na domovském hřišti ve
Ktiši, a také hned v derby s Netolicemi B, když v něm přesvědčivě vyhrála 5:1. Den poté (2.4.) sehrála onen odložený zápas
z úvodního jarního kola v Šum.Hošticích rovněž vítězně 2:0 a upevnila si tím druhé místo v tabulce, na kterém vstoupila do
jara z mistrovského podzimu i s nejlepším podzimním střelcem OP Jardou Mrkvičkou, teď již s 21 brankami.
Umístění týmu SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP Prachaticka (za 14 účastníků) po 15.kole k 2.4.: 2.místo – 15 zápasů –
12 výher, 2 remízy, 2 prohry – skóre 63:26 – 35 bodů – při ztrátě dvou bodů na první ZáblatíMISTROVSKÉ JARO V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2017/18 - upřesněno
(V závorce výsledek podzimního zápasu z pohledu lhenického SK)
DOMA
(venku)
VENKU
(doma)
15.kolo – so 31.3. v 16.00 – s Netolicemi A
(0:1)
16.kolo – so 7.4. ve 13.00 – se Zdíkovem (3:0)
19.kolo – so 28.4. v 15.00 – s Volyní
(1:1)
17.kolo – so 14.4. v 16.30 – s Chelčicemi (3:1)
21.kolo – so 12.5. v 17.00 – se Strunkovicemi (8:0)
18.kolo – so 21.4. v 17.00 – s Dřítní
(1:3)
23.kolo – so 26.5. v 17.00 – se Sousedovicemi (2:1)
20.kolo – so 5.5. v 15.00 – se Stachami
(7:1)
25.kolo – so 9.6. v 17.00 – s Vl.Březím
(1:1)
22.kolo – so 19.5. v 17.00 - se Čkyní
(5:0)
jarní předehrávka na podzim
24.kolo – so 2.6. ve 13.30 – s Cehnicemi (2:0)
14.kolo – so 11.11. – FK Lažiště-SK Lhenice 4:0 (2:0)
26.kolo – ne 17.6. v 17.00 – s Vacovem B (5:1)

Dubnové zápasy rezervy SK Ktiš/Lh.B v OP Prachaticka
DOMA (na hřišti ve Ktiši)
15.kolo – ne 1.4. v 14.30 - s Netolicemi B
17.kolo – ne 15.4.. v 14.30 – s Vitějovicemi
19.kolo – ne 29.4. v 14.30 – se Zbytinami

VENKU
14.kolo – po 2.4. v 16.00 – s Š.Hošticemi
16.kolo – so 7.4. v 16.30 – s Nebohovy
18.kolo – so 21.4. v 17.00 – s Husincem

Dubnové turnaje mini přípravky lhenického SK v OP Prachaticka
11.kolo – po 9.4. od 16.00 – turnaj v Netolicích – jarní premiéra – účastníci: Netolice, Lhenice (v 17.00), Vacov
12.kolo – st 18.4. od 17.00 – turnaj ve Čkyni – účastníci: Čkyně, Lhenice (v 17.55), Vimperk C
13.kolo – 25.4. – volné kolo
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Lhenickému SK je 85 let
1933 - 2018

Fota: vlevo snímek z počátku lhenického SK – Lheničtí se tehdy zhlédli v pražské Slávii (proto sešívané červenobílé dresy,
místo hvězdy ale znak s třešničkami) – vpravo současný tým – účastník krajské soutěže I.B třídy sk.B (do červené a bílé,
coby klubových barev, jsou jeho dresy laděny doposud).
JB, JM

INZERCE
Jan Pešek – AUTOSERVIS - IČ: 47213337, LHENICE
- rozšiřuje své služby o MOBILNÍ AUTOSERVIS.
Tel: 602 409 357
● Provádím klempířské, pokrývačské a tesařské práce, opravy střech - Miloslav Špán č.tel. 607242463
● Oblečení pro celou rodinu za super ceny – originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka,
krycí plachty a drogerie za super ceny – naproti prodejně Coop (tzv.u Kloboučníků) - 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. 775449723
● 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
● MALÍŘSTVÍ-NATĚRAČSTVÍ - Miloslav Pavel – 603 924 473 - MENŠÍ ZEDNICKÉ PRÁCE
- NÁTĚRY fasád,okapů,oken,dveří..... RESTAUROVÁNÍ DŘEV. NÁBYTKU
REALITNÍ SLUŽBY JAKÉ SI PŘEJETE
Nabízíme Vám kvalitní služby při prodeji, pronájmu či koupi bytů, rodinných domů a pozemků. Zaručujeme
Vám masivní inzerci, právní ošetření obchodních případů, příjemné jednání a snahu vyjít Vám vstříc.
Postaráme se o Vaši nemovitost , stanovíme správnou prodejní cenu. Poskytujeme finanční poradenství pro
financování nemovitostí, oceňování nemovitostí a pozemků, vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov
a mnoho dalšího. RE/MAX Profil, Eva VESELÁ mobil 724 719 444, mail: eva.vesela@re-max.cz,
www.re-max.cz/profil

„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Fota – není-li uvedeno jinak –
J.Bumba, M.Jarošová, I.Ragačová, J.Klein. 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.
Webové stránky: www.lhenice.cz . Povoleno MK ČR E 12493. Cena 9,- Kč; náklad 250 ks
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