MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVI, číslo 3 cena 9,- Kč

BŘEZEN 2018

Masopustní veselí je na Lhenicku dodržováno, jak káže tradice, v blízké Jámě (viz foto vlevo), též V Dolních
Chrášťanech (viz foto vpravo) a v naší mateřince (viz fota v kapitole z „Našich škol“ v tomto vydání ML)
– letos masopustní maškarní úterý připadlo na úterý 13.února.

MASOPUST
Maškary a obludy
do trakařů, na chůdy,
lezou svižně po ránu
pro haló všech hafanů.

Tahle bába s mejšlatama,
že by byla moje máma?
A ten medvěd stejně bručí,
jako táta, když mě učí.

Že se masky podaří,
poznáte hned po tvářích.
Úsměv celý od sazí
tenhle průvod provází.

Vybráno z knihy „Ze Šumavy špalíček pohádek a písniček“ – autoři O.Fibich, P.Štěpán

ZPRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 22.2.2018
Výpis ze zápisu č. 39
Přítomni : MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. M. Eis, Ing. M. Hölcl, Ing. M. Kabátová, J. Krtek, Ing. P. Leber,
I.Pavličová, P. Pořádek. Omluveni: I. Gregorová
PŘIJATÁ USNESENÍ:
Ad 3) Usnesení č. 431/39/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Směrnici pro tvorbu a používání účelového
sociálního fondu.
10 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 432/39/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části
nebytových prostor v přízemí budovy čp. 293 ve Lhenicích o výměře 23,18 m2 pro základnu výjezdové jednotky Zdravotnické
záchranné služby Jihočeského kraje, České Budějovice se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje za nájemné
ve výši 210,--Kč/m2/rok + energie na dobu určitou do 31.10.2031.
10 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 433/39/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej 1 garáže č. 19 na pozemku parc.č. st. 674,
k.ú. Lhenice p. M. H., Lhenice za cenu 110.000,--Kč + náklady s tím spojené.
10 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 434/39/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice souhlasí s podnájmem prostor pronajatých Sboru
dobrovolných hasičů, o.s., IČ 22821597 k užívání SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Vadkov, IČ 01769146. 10 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 435/39/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě. Věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě spočívá v právu zřídit na pozemcích parc.č. 808/12 a 808/22, k.ú.
Lhenice nebo přes ně vést inženýrskou síť – vodovodní přípojku, provozovat ji a udržovat, provádět na ní úpravy za účelem její
modernizace a případné opravy vše v rozsahu, jak je uvedeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene
č. 1016-218/2017 ze dne 10.10.2017. Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 500,--Kč. Služebnost bude
zřízena na dobu existence uvedené vodovodní přípojky.
10 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 436/39/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice kabel NN, Rudolf“. Jedná se o síť technického vybavení (uložení kabelu NN,
provedení podvrtu) na pozemku parc.č. 1438/15, k.ú. Lhenice. 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 stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek,
který vypracuje oprávněný soudní znalec, zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný. K této částce bude
připočtena platná sazba DPH.
10 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 437/39/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci
stavby s názvem „Lhenice – Úprava NN, čp.51 ul.Prachatická“. Jedná se o síť technického vybavení (nové venkovní vedení NN,

kabelové vedení NN, kabelová skříň NN, uzemnění, nový sloup NN) na pozemku parc. č. 1414/11 v k.ú. Lhenice. Rozsah
věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 1018-118/2017 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 130,--Kč bez DPH stanovenou na základě znaleckého posudku. K této
částce bude připočítána platná sazba DPH.
10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 438/39/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje přistoupení městyse Lhenice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o
obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České Republiky
b) ukládá starostce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních
samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva městyse.
10 PRO
Olga Ambrožová

INFORMACE OBČANŮM
MAS Rozkvět vyhlašuje 4. výzvu z OPZ:
„Zaměstnanost v místě - I.“ a 5. výzvu z OPZ: „Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity - II.“
Termín vyhlášení obou výzev 26.2.2018, datum ukončení příjmu žádostí 5. výzvy na „Prorodinná opatření“ 30.3.2018, 4. výzvy
„Zaměstnanost“ 9.4.2018.
Seminář pro žadatele v rámci těchto výzev se koná v pondělí 12. března 2018, od 14.30 hodin k 5. výzvě „Prorodinná
opatření a mimoškolní aktivity“, od 16.00 hodin ke 4. výzvě „Zaměstnanost“.
Více informací v sekci Výzvy MAS pro žadatele zde:
dotace-pro-zadatele-2/vyzvy-mas-pro-zadatele/vyzvy-opz/
Dne 5.3.2018 MAS Rozkvět, z.s. vyhlásil další výzvu k předkládání žádostí o podporu z „Programu rozvoje venkova“
s příjmem žádostí od 3.4.2018. Seminář pro žadatele proběhne dne 14.3.2018 od 14,30 hod v sídle MAS.
Ohledně registrace na seminář a konzultace Vašich projektových žádostí se obracejte na pí. Moniku Hůrskou,
mail kancelar@masrozkvet.cz, tel.: 774139464

Městys Lhenice připomíná občanům, že do konce měsíce března je nutné zaplatit poplatek
za psa, nájemné či pachtovné z pozemků a poplatek za odpady od podnikatelů.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Únor v naší mateřince
Únor pro děti v mateřské škole začal nevšedním výletem do hlubin vesmíru a lidského těla.
Sférické kino jim svým specifickým pojetím (3D projekce) poskytlo jiný přístup k informacím,
než na které jsou běžně zvyklé.
Zanedlouho poté k nám zavítala masopustní veselice. Předzvěstí jí byly masopustní koblihy
a po nich i rej masek v naší školce. Za doprovodu tradičních písní, hojaček i ostatních tanců
či taškařic, jsme si společné chvíle užili.
Koncem měsíce na nás čekala dvě společná odpoledne předškoláků, rodičů i učitelů. Nový
projekt mateřské školy „Učíme se společně“ sleduje společný záměr, činnosti i cíle, jak dovést
naše děti k dovednostem, na které naváží a uplatní s nástupem do první třídy základní školy.
Rodiče mohou touto formou získat větší povědomí o tom, jak se svým dítětem pracovat, poznat v čem jsou jeho
silné stránky nebo naopak, kde se objevují jeho pochybnosti či nejistota. V rámci těchto setkání mohou své otázky
na místě zkonzultovat s paní učitelkami nebo se případně domluvit na krocích do budoucna.
Zuzana Bromová

Foto vlevo vstup do stanu, kde se promítá Sférické kino – uprostřed a vpravo ze školkového masopustu
Více informací a fotografií na webu mateřské školy – www.mslhenice.cz
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Základní škola
Únorové kalendárium
1.2. – účast na okresním kole „Olympiády v českém jazyce“ v PT – viz článek níže
1.2. – schůzka školního EKOTÝMU
2.2. – jednodenní pololetní prázdniny
5.2. – školní kolo „Chemické olympiády“ – viz článek níže
7.2. – „Práce s třídním kolektivem“ – ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen
PPP) z ČB – pro žáky 4.třídy – pokračování
7.2. – návštěva prachatické „Dřípatky“ s programem pod názvem „Lidi celého světa“ – pro žáky 6.třídy
8.2. – školní kolo soutěže „Konverzace v anglickém jazyce“ – viz článek níže
14.2. – účast na okresním kole soutěže „Konverzace v anglickém jazyce“ v PT – viz článek níže
15.2. – návštěva Planetária v ČB – pro žáky 1.a 2.třídy
15.2. – mimořádná třídní schůzka pro rodiče žáků 9.třídy – k přihláškám na střední školy
19.2. – montáž krmítek pro ptáky, poté jejich umístění v areálu školy – v rámci výuky pracovních činností – pro žáky 7.třídy
20.2. – účast na okresním kole „Zeměpisné olympiády“ v PT – viz článek níže
21.2. – „Práce s třídním kolektivem“ – ve spolupráci s PPP z ČB – pro žáky 4.třídy – pokračování
21.2. – projekt na téma „Jak se jedlo ve středověku“ – k doplnění výuky dějepisu – pro žáky 7.třídy
26.2. – projekt na téma „Holocaust“ (Holokaust) – k doplnění výuky dějepisu – pro žáky 9.třídy
27.2. – návštěva „Malého divadla“ v ČB na představení „Lajka vzhůru letí“ – pro žáky 5.třídy

Fota: vlevo šesťáci v prachatické Dřípatce (7.2.) – uprostřed prvňáci a druháci v Planetáriu v ČB (15.2.) – vpravo sedmáci při
projektu „Jak se jedlo ve středověku“ (21.2.)
Více snímků ve fotogalerii na webu školy www.zslhenice.cz

Z vědomostních soutěží našich žáků
Okresní kolo „Matematické olympiády“ 24.1.2018 v Prachaticích
(výsledky uveřejňujeme dodatečně – zaslány po uzávěrce únorového vydání ML)
Kategorie Z 5 (5.ročník) - 3.místo – Tereza Kolářová – úspěšná řešitelka
9. – 14.místo – Adéla Mikešová a Alena Pořádková – úspěšné řešitelky
15. – 17.místo – Lenka Čechová – úspěšná řešitelka
21. – 23.místo – Tomáš Dvořák

Okresní kolo „Olympiády v českém jazyce“ 1.2.2018 v Prachaticích
9. – 10.místo Stela Suchánková (9.třída)

Školní kolo „Chemické olympiády“ 5.2.2018
Soutěžící (bez postupu do okresního kola) – všichni 9.třída – Kateřina Stašková, Rudolf Žák, Vojtěch Nevšímal

Školní kolo soutěže „Konverzace v anglickém jazyce“ 8.2.2018
Kategorie 6.a 7.ročník – Zuzana Šejnohová – postup do okresního kola
Kategorie 8.a 9.ročník – Kateřina Stašková – postup do okresního kola

Okresní kolo soutěže „Konverzace v anglickém jazyce 14.2. v Prachaticích

3

Kategorie 6.a 7.ročník – 12.místo - Zuzana Šejnohová (7.třída)
Kategorie 8.a 9.ročník – 11.místo - Kateřina Stašková (9.třída)

Okresní kolo „Zeměpisné olympiády“ 20.2.2018 v Prachaticích
Kategorie B – 6.a 7.ročník – 9.místo – Radka Klimešová (7.třída), 11.místo - Zuzana Šejnohová (7.třída)
Kategorie C – 8.a 9.ročník – 5.místo – Rudolf Žák (9.třída), 12.místo – Vojtěch Nevšímal (9.třída)

Zápis do 1. ročníku
Ředitelství ZŠ Lhenice, okres Prachatice oznamuje, že zápis do 1. ročníku se koná ve čtvrtek 5. dubna 2018 a v pátek
6. dubna 2018 vždy od od 14:30 do 17 hodin v učebně SMART I v pavilonu U5 budovy školy (vedle ŠD).
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. 8. 2018 dovrší šestý rok věku, t.j. narozené před 1. 9. 2012.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce června 2019, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Rodiče předloží při zápisu doklad o bydlišti a rodný list dítěte. Dále přinesou vyplněný zápisní list a žádost o přijetí případně
o odklad, které obdrží v MŠ nebo ZŠ Lhenice - ke stažení i na www.zslhenice.cz.

Přijmeme učitele/učitelku anglického a německého jazyka
nejlépe v kombinaci s českým jazykem. Kvalifikační předpoklady dle zákona č.563/2004 Sb., v platném znění podmínkou.
Nástup 27. 8. 2018.

Přijmeme učitele/učitelku matematiky
nejlépe v kombinaci s chemií, tělesnou výchovou nebo přírodopisem.
Kvalifikační předpoklady dle zákona č.563/2004 Sb., v platném znění podmínkou.
Nástup 27. 8. 2018.
JB, JM

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.
O Markétce:
Markétka je katechetkou ve Lhenicích. Působí tedy především jako učitelka
náboženství na zdejší základní škole. Její hodiny jsou vždy interaktivní, zajímavé,
zábavné. Některé hodiny obzvláštňuje hostinami dle určitých svátků, jako jsou
velikonoční nebo vánoční. Na její skvělý nekvašený chléb se těšíme každým
rokem. Každoročně stanujeme, hrajeme divadelní představení v kostele, vyrábíme
velikonoční výrobky, které za symbolickou cenu nabízíme po mši svaté ostatním
spolufarníkům. Také s Markétou pořádáme Mikuláše pro menší děti, Tříkrálové
sbírky, chodíme na výlety, zejména po okolí Lhenic. Mimo to Markéta v rámci
běžného vyučování na základní škole probírá při svých přednáškách různá biblická
témata i s ostatními dětmi, které na náboženství nechodí. Pro dospělé pořádá
biblické hodiny na faře. Je o ně velký zájem. Podílí se na mnoha akcích, např. při
Noci kostelů každoročně vystupuje se zajímavým příspěvkem. Pomáhá s
organizací vikariátních a diecézních poutí, samozřejmě nás na nich doprovází. Je
až neuvěřitelné, kolik toho Markéta pro nás dělá. Markéta je skvělý člověk, má
přirozenou autoritu, zároveň ji děti mohou brát i jako kamarádku. Proto ji mají
všichni rádi.
Příhoda s Markétou:
Jednou jsme byli s "nábíkem" stanovat. Vyráželi jsme od nás ze Lhenic do
Příslopa. Čekalo nás asi 7 km chůze. Celou cestu jsme hráli naučnou hru, plnili
různé úkoly. Po splnění každého úkolu jsme dostali písmena, ze kterých jsme
postupně skládali řešení. Hra nás velice bavila. Zanedlouho jsme dorazili na místo
stanování. Stanovali jsme na zahradě u Nevšímalových, jejichž dvě děti také chodí
na náboženství. S postavením stanů nám Markéta pomáhala. Když bylo hotovo,
tak jsme naskákali do bazénu. Jeden z žáků našeho stanování se trochu zapomněl
a nechal si na ruce hodinky. Zjistil to až po chvíli. Začal panikařit, protože si nebyl jistý, jestli jsou vodotěsné. Hodinky fungovaly,
tak si je uklidil do batohu. Na večer pro nás Markéta připravila špekáčky, které jsme si opékali. Menším dětem pomáhala. Večer
neměl chybu, Markétino dokonalé kuchařské umění nepatrně narušil pouze fakt, že jeden z mnoha špekáčků, které opékala pro
malé děti, jí spadl do ohně. Markéta lovila špekáček v ohništi tak dlouho, dokud ho nezachránila. Ona totiž nikdy nic nevzdává.
Druhý den jsme se vydali na cestu zpět. Během cesty se náš zapomnětlivý kamarád začal shánět po svých hodinkách. Protože
je nenašel, tak si myslel, že si je zapomněl na místě, kde jsme přespali. Chtěl se pro ně vrátit. Markéta však zachovala
chladnou hlavu, oba prohledali jeho batoh a hodinky v něm objevili. Výlet tedy skončil úspěšně.
(Uvedené texty napsaly děti z náboženství do přihlášky do soutěže.)
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Pouliční hitparáda
Pod takovým titulkem byl v „Prachatickém deníku“ (1.2.2018) otištěn článek autorky Jany Vandlíčkové o „TOP 10“
nejčastějších názvů ulic v městech a obcích v ČR a i na Prachaticku.
Ten nás inspiroval podobně se podívat na pojmenování ulic v našem městysi a porovnat je s těmi uváděnými.
Nejčastější názvy ulic v ČR – jsou pojmenovány podle českých velikánů a obsadily „TOP 10“: J.A.Komenského,
Jana Husa, M.Tyrše, A.Jiráska, K.Havlíčka, B.Smetany, F.Palackého, Jana Žižky, Masarykova, B.Němcové.
A u nás ve Lhenicích?
Žádná z ulic není pojmenována podle výše uvedených velikánů. Máme ale název ulice podle jiného z nich – podle
Josefa Kajetána Tyla – Tylovu.
Nejčastější pojmenování ulic na Prachaticku. Nesou název Zahradní a takovou najdeme v našich Lhenicích, jakož i
v Prachaticích, Vimperku, Netolicích a Strunkovicích nad Blanicí.
Jak je to s názvy ostatních lhenických ulic?
Nejčastěji jsou pojmenovány podle toho, kam směřují či směrovaly. A tak u nás máme Krumlovskou, Prachatickou,
Bavorovskou, Netolickou, Svatojánskou (směřuje na hřbitov ke kapli sv.Jana Nepomuckého – za bývalého
komunistického režimu byla i neuskutečněná snaha přejmenovat ji jen na Jánskou) a Školní (směřující ke škole).
Podle přenesených místních názvů kde se nalézají – dřívějších i současných: Na Panské mezi, Na Sušárně, Na
Běličce, Na Sadech (kde bývaly dříve třešnice), Pod Stráží (pod horou Stráže nad městečkem), V Jahodárně
(s nejnovějším pojmenováním v místě, kde bývala jahodárna JZD).
JB, JM

Foto vlevo – lhenická ulice Zahradní – s nejčastěji se vyskytujícím názvem v městech a obcích na Prachaticku; foto vpravo –
lhenická ulice V Jahodárně s nejnovějším pojmenováním v našem městysi (v roce 2017)

Lhenické náměstí stavaři osiřelo
Ale jen nakrátko, než jaro zaťuká. Pak budou opět v pracích na jeho revitalizaci pokračovat tak, aby vše bylo
bezezbytku hotovo k „Jarmarku na sv.Jiljí“. V tento den, připadající letos na 1.září, bude totiž naše náměstí v plné
své nové kráse oficiálně slavnostně předáno, a to zároveň i s oslavným vzpomenutím 735 let od první písemné
zmínky o Lhenicích a stého výročí vzniku Československa, jak jsme již na našich stránkách informovali.
Byli bychom rádi, kdyby se těchto oslav zúčastnili nejenom místní, ale i všichni rodáci a přátelé Lhenic, které již
nyní srdečně zveme!
JB, JM

Foto O.Petrášek - stavaři opuštěné lhenické náměstí opět s jarem pracovně ožije…
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Provozovna
kosmetiky se
přestěhovala
Kosmetický salon Heleny
Mášlové, který dosud sídlil
v prostorách nákupního
střediska (vedle prodejny
potravin), se v posledním
únorovém týdnu přestěhoval
do prostor v domě u Kabátů
(Trčků) v dolní části náměstí.
Prostory jsou tam dostačující a
Helenka si to tam velmi
pěkně zařídila.
Foto vlevo – stěhování; vpravo
– nová provozovna.

Podle slov majitelky je třeba ještě doladit detaily, ale těšit se můžete
na novou masérku a o vaši pleť, ruce i nohy se již osmnáctým rokem bude starat paní Helena. Srdečně všechny
zve k návštěvě!
JB, JM

Pošta pro tebe
V čísle 8/2018 časopisu „TV magazín“ jsme mezi výzvami
pošťáka Ondry nepřehlédli žádost o pomoc při hledání pána, který
pochází ze Lhenic. Pomůžeme jej vypátrat?
„Hledáme potomky a příbuzné Josefa Houšky, narozeného kolem
roku 1920. Pocházel ze Lhenic na Prachaticku ze statkářské
rodiny. Po roce 1948 byl zřejmě vojákem z povolání. Žil
pravděpodobně v Praze.“
Pokud máte dojem, že někoho z nich znáte, neváhejte se spojit
s ČT – e-mail: postaprotebe@ceskatelevize.cz;
telefon 257 289 589 – případně piště na adresu: Česká televize,
Kavčí hory, 140 70 Praha 4 – heslo „POŠTA PRO TEBE“.
JB, JM

Lhenická Agromechanika vystavovala v Praze
A to od 27.2. do 2.3. na prestižním odborném veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící,
regulační, sanitární a ekologické techniky „Aquatherm Praha 2018“, kde prezentovala své kvalitní
výrobky – viz fota Jana Kleina níže.

Leden se k zimnímu kralování neměl, a tak se žezla chopil únor
Jaro v lednu, na jaře mráz. Je tu prý nová zima a máme si zvykat na extrémy. Zima už není klasickou zimou a jaro možná už
nebude klasickým jarem. Teploty létají z extrému do extrému…
Michal Žák z matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy pro IDNES.cz 7.2,2018 řekl: „Výkyvy počasí byly vždycky. I
v záznamech z minulých století jsou o tom zmínky. Rozdíl je ovšem v četnosti, jak často se tyto jevy vyskytují a v jaké míře. A ty
nastávají.“
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Průběh letošní zimy tomu dává za pravdu. Po extrémně teplém lednu, přišel velmi studený únor, a to od jeho poloviny, zejména
pak v jeho třetí dekádě.
I na Lhenicku v ten čas postupně teploty klesaly hluboko pod bod mrazu, ač od poloviny února stálá sněhová pokrývka
nepřekročila výšku šesti centimetrů. Od 25.března pronikl k nám velice studený arktický vzduch s celodenními mrazy
s vrcholícími nočními teplotami u nás do -17°C, s denními až do -8°C, na jiných místech v noci i pod -20°C (na šumavských
slatích – Kvildě – Perle k -28°C) a na některých meteorologických stanicích padaly denní mrazivé rekordy za celou dobu
sledování. Ještě 1.března, za příchodu meteorologického jara, byla u nás ranní teplota -14°C, přes den -7°C.
V počátku března se podle meteorologů mírně oteplí, ale i tak má být chladněji, než je v této části roku obvyklé. Tak uvidíme….
JB, JM

Foto vlevo a uprostřed (A.Hlaváčková a D.Bolech) – třeskuté únorové mrazy vytvořily na vadkovské návsi ledový vodotrysk
– vpravo: na lhenickém „Vejrováku“ se bruslilo ještě počátkem března

Zrodí se ve Lhenicích nová politická strana?
V sobotu 24.února se sešli v restauraci „Na verpánku“ lheničtí
příznivci Pirátské strany.
Setkání se zúčastnili sympatizanti této „mladé“ politické strany a v přátelské atmosféře si
popovídali o všem, co je kolem ní zajímá, zhodnotili také dění v naší obci a i atmosféru
v současné politice. Místní organizaci zatím nezaložili, to bude otázka času, ale dohodli se
s budějovickými Piráty, že se budou zúčastňovat jejich setkání v krajském městě, v nově otevřeném centru
„CePiCe“ v Hradební ulici, kde se Piráti pravidelně scházejí a dále rozvíjejí svůj podíl na české politice. Toto komunitní centrum
neslouží jen Pirátům, ale všem od 0 do 99+ let.
JB, JM

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
„Zlaté Nagano 98“ se dvacet let poté neopakovalo
Letošní olympijský turnaj v jihokorejském Pchjongčchangu, tentokrát bez nejlepších hokejistů z NHL, se pro český národní tým
vyvíjel velice slibně, než nastalo nevydařené vyvrcholení. Po vítězství ve skupině a následném ve čtvrtfinále nad Amerikou 3:2
na nájezdy, přišla nejprve semifinálová prohra s Ruskem 0:3, hned poté i ta v boji o bronz s Kanadou 4:6 a na Čechy, za
velkého zklamání, zbyla jen bramborová medaile za 4.místo. Sen o zopakování „zlatého Nagana“ se nevyplnil…
Vraťme se o dvacet let zpátky.

Pamětníci, vzpomínáte?
Jak zlatí hoši probouzeli národní hrdost
Dělo se tak tomu při úspěšném tažení „za zlatem“ na olympijském turnaji století, jak je
nazýván pro start nejlepších hokejistů světa, v dalekém japonském Naganu v únoru, roku
1998. Celé Česko žilo tehdy hokejem, hrdo na své reprezentanty. Národ byl s nimi u
televizních obrazovek u všech jejich utkání, kdy v ten čas se nepracovalo, ve školách neučilo,
restaurace, hospody, kluby se kvůli tomu otevíraly i v brzkých ranních hodinách, pokud čeští
borci v tu dobu právě hráli.
Postupy turnajem, nejprve z druhého místa ze skupiny za prvním Ruskem a poté i přes
sebevědomé zámořské týmy vítězstvími ve čtvrtfinále nad USA 4:1 a v semifinále na nájezdy i
nad Kanadou 2:1, vyvolaly nebývalou hokejovou horečku po celých Čechách, Moravě i Slezsku. A nastalo finále s Ruskem,
které rozhodl jediný Svobodův gól (1:0). Republika explodovala a kdo neskákal, nebyl Čech.
Explodovala i lhenická „Pivnice u Vašků“, bašta to příznivců českého hokejového „nároďáku“.
„Je pátá hodina ranní. Pan Bohouš Tupý otvírá hospodu, která je v mžiku narvaná. Zapíná televizi, finálové drama začíná. Jeho
průběh přítomní nebývale prožívají. Z jejich bouřlivých reakcí na zápasové hokejové dění je to patrné. Utkání graduje, hrací čas
neúprosně ukrajuje minuty poslední třetiny. Zbývá dvanáct minut do konce, když Svoboda nedává ruskému gólmanovi životní
trefou šanci. Česko jde do vedení (1:0)! Výbuch nadšení zvedá všechny ze židlí i s následujícím napomínáním nedočkavců pro
předčasné otevírání šampusů, by blížící se vítězství nebylo tím tak „zakřiknuto“. Za nervového napětí všech konečně přichází
závěr mače za hlasitého odpočítávání posledních sekund. Zlatý triumf je tady, je skutečností! Ke stropu pivnice letí špunty od
„šampáňa“ a mnozí v euforii hned vyrážejí do lhenických ulic, aby jízdou s troubícími auty a vlajícími českými vlajkami dali
najevo, že synci, ze země malé jako dlaň, jsou v hokeji nejlepší na světě! A bylo veselo a bylo družno, neboť jejich mimořádný
úspěch, postavený na soudržnosti v boji za české barvy na svých dresech, dal lidi dohromady. I od nás byli tací, kteří se
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rozhodli uvítat naganské hrdiny na pražském „Staromáku“. Tehdy netušíce, že se tam stanou kapkou ve statisícovém českém
moři plném nadšení a národní hrdosti. V českých dějinách se vždy znovu a znovu objevují historické okamžiky, ať dobré či zlé,
jež dokáží náš národ na čas spojit. Zlatý počin hokejového národního týmu v Naganu to dokázal. „Chlapci, děkujem“ – jak
jednotně mohutným chórem tehdy znělo Staroměstským náměstím a nejenom tam.
(Podle článku z ML – březnového čísla 3, ročníku 1998 a podle knihy „Zlatí hoši“ – Nagano 98 – rok vydání 1998.)
JB, JM

Foto vlevo kniha „Zlatí hoši“, uprostřed národní tým zlatých hochů z " Nagana 98" - vpravo jejich nadšené
uvítání na pražském "Staromáku"

Kdepak lítáš, Maxi ?
O příletu posla jara – čápa Maxe na jeho hnízdiště na dubenském kostele - každoročně
v tento čas na stránkách ML informujeme. Letos se nějak opozdil. Vždyť loni se navrátil již
18.února a rok před tím dokonce 7.února !
Zatím je jeho hnízdo prázdné…
„Čápi jsou dálkoví migranti, kteří jsou schopni s načasováním návratu experimentovat, přizpůsobovat jej aktuální
situaci a pokračovat v cestě, až když se počasí umoudří. Naši čeští čápové přilétají k nám většinou z Afriky, ale
přes Izrael, Turecko a Balkán, protože nemohou létat přes moře. Jsou těžcí, a tak aby si ulehčili let, využívají
plachtění na stoupavých vzdušných proudech. Ty vznikají ohřátím zemského povrchu a nevznikají proto nad
mořem. Při jarní migraci mohou někde dočasně zastavit. Když například přiletí do oblasti Balkánu a tam ještě
nejsou klimatické podmínky přívětivé, lze očekávat, že u nás je ještě
hůř, tak tam čápi nějaký čas zůstanou. A v migraci pokračují, až
když se počasí zlepší. O víkendu (míněno 3. a 4.3.) má přijít
oteplení, takže bych Maxe čekal někdy v průběhu příštího týdne
(míněno mezi 5. a 11.březnem)“, jak, mimo jiné „Deníku“ sdělil a
přílet Maxe natipoval Petr Veselý z Přírodovědné fakulty Jihočeské
univerzity.
Sledovat Maxe na jeho hnízdišti, který se již stal regionální
celebritou, možno opět prostřednictvím webových kamer přes
stránku obce Dubné – www.dubne.cz.
Podle Prachatického deníku z 28.2.2018
Foto vlevo z webu - čáp na dubenském kostele.
JB, JM

STÍNY LHENICKA
V prvních dvou měsících nového roku jsme prověřovali oznámení mladé maminky o neplnění vyživovací
povinnosti ze strany otce k nezletilé dceři, čímž mu vznikl dluh ve výši přesahující 30 tis. korun.
Oznámili jsme na Městský úřad do Prachatic k projednání přestupek v dopravě, stání na chodníku a v
protisměru v ulici Školní. Stejně i jednání provozovatele automobilu, který neměl sjednáno povinné ručení a
neuspokojivý byl i technický stav vozidla. K projednání jsme postoupili i jednání řidiče, který nerespektoval
dopravní značení a dopustil se tak přestupku proti bezpečnosti silničního provozu. Toho se dopustil i řidič,
který se na výzvu odmítl podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, stejně jako i
lékařskému vyšetření. Nezajištěním vozidla majitelem proti samovolnému rozjetí došlo v ulici Tylova k dopravní nehodě a na
poškozeném sloupu veřejného osvětlení ke škodě ve výši 30 tis. korun.
Napadení mezi příbuznými v ulici Na Panské mezi bylo kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití a oznámeno k
projednání.
Opět, dalo by se říci, jako každý měsíc, jsme přijali oznámení o neshodách mezi spolumajiteli, resp. nájemníky bytového domu
v ulici Na Běličce. Nejdříve šlo o uzavření přívodu vody, druhý podnět se týkal poškození dveří do kotelny uvnitř domu. Šetřili
jsme také přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, kdy došlo k usmrcení ovce a čtyř jehňat v obci Vodice, čímž
vznikla majiteli škoda téměř 5 tis. korun. Příčina do dnešního dne zatím zjištěna nebyla.
Účastníme se pravidelně preventivních akcí na bezpečnost a plynulost silničního provozu, kontrolujeme rekreační a chatové
oblasti, pátráme po hledaných a pohřešovaných osobách i věcech.
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Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
PŘIJME NOVÉ POLICISTY
zájemci se mohou hlásit na personálním pracovišti Územního odboru KŘP Jihočeského kraje Prachatice - telefon číslo 974
236 400; e-mail: stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz - osobně na adrese Pivovarská 4, 383 01 Prachatice.
Nástupní plat 21 840,- Kč - po úspěšném ukončení základní odborné přípravy (12 měsíců) 26 290,- Kč;
po zkušební době může být přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000,- Kč.
Jednou z podmínek přijetí je úplné střední vzdělání s maturitou. Od 1. 1. 2018 může být za splnění určitých podmínek přijat i
uchazeč s výučním listem bez maturity. Nástupní plat je v tomto případě 20 360,-Kč.

Npor.Mgr.Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policie ČR

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Organizace a spolky bilancují rok 2017
– pokračování z únorového vydání ML

Český svaz žen Lhenice
Stručný přehled naší činnosti za rok 2017 – roku 50.výročí založení ČSŽ
V naší lhenické základní organizaci máme registrováno 43 členek. V roce 2017 se přihlásilo 7 nových. Nejstarší čestnou
členkou je paní Zdeňka Píhová. V naší organizaci nejsou jen ženy ze Lhenicka, ale i např. z Chrobol, Chvalovic, Vitějovic, ale
také až z Prahy.
A jakých aktivit jsme se zúčastnily, nebo je přímo organizovaly?
- rok jsme zahájily „Novoročním výstupem na Stráž“ ve spolupráci se lhenickými turisty a městysem Lhenice
- v březnu proběhla výroční schůze, kde jsme zhodnotily činnost za předešlý rok a současně jsme oslavily MDŽ,
dále jsme uspořádaly tradiční „Dámský klub“, který jsme věnovaly „Kráse s kosmetičkou“ z Prachatic, zúčastnily
jsme se setkání členek ČSŽ v Č.Budějovicích, konané u příležitosti 50.výročí založení organizace, dále jsme
také uskutečnily zájezd do termálních lázní Bad Füssing a zúčastnily se víkendového setkání žen v Borovanech
- duben byl měsícem konání okresní konference ČSŽ v Prachaticích a jako každý rok jsme se aktivně zapojily do
humanitární sbírky „Liga proti rakovině“, kdy jsme u nás, ve Lhenicích prodaly 200ks kytiček (symbolů Ligy) a
můžeme se pochlubit, že jsme jich prodaly, díky solidaritě lhenických žen, nejvíce v prachatickém okrese
- v červnu, také již tradičně, jsme organizovaly zájezd rodičů, prarodičů s dětmi k moři do Chorvatska za 44
účastníků, též v tomto měsíci se naše členky zúčastnily zájezdu na divadelní představení do Prahy, který
pořádala místní knihovna
- srpen využila řada našich členek k účasti na zájezdu, pořádaném místním svazem turistů
- v říjnu tradičně organizuje místní knihovna ve spolupráci s naší organizací humanitární sbírku pro nevidomé a
slabozraké „Bílá pastelka“
- podzimní „Dámský klub“ jsme zorganizovaly v listopadu a vyráběly jsme vánoční dekorace s lektorkou Ivetou
Pavličovou a jedna naše delegátka se zúčastnila celostátního sjezdu ČSŽ v Praze
- rok jsme ukončily prosincovým „vánočním posezením“ při závěru kurzu cvičení jógy, který pořádáme
pravidelně každý pátek od 18.30 hodin pro ženy všech věkových kategorií a také jsme byly účastny „Vánočního
posezení pro seniory“, který spolupořádáme s obcí.
Pojďte s námi aktivně žít! Rády mezi sebe přivítáme nové členky
všech věkových kategorií.
M.SCH.

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ K MDŽ NEJEN NAŠIM ČLENKÁM

Český svaz chovatelů Lhenice
Jak pestrý byl rok 2017 členů svazu chovatelů, zhodnotil předseda Jan Pavlík st. na výroční
členské schůzi, která se konala 9.2. 2018 v Penzionu Ingrid a přítomno bylo 23 členů.
„Naše organizace má 29 členů. Výroční schůze se zúčastnila zástupkyně OO ČSCH Prachatice
P. Cepáková. Tato schůze byla volební, zvolil se nový výbor a revizní člen, a to na pětileté funkční období,
dále bylo vyhodnoceno splnění usnesení, které jsme si na minulé výroční schůzi odsouhlasili. Podařilo se nám ho splnit na sto
procent , a to výstavu na pouť, účast na okresní výstavě ve Vimperku, uspořádání společného zájezdu, dopravu zvířat na
výstavy, finanční příspěvek na Den dětí, brigády v areálu a další činnosti, které vyplynuly z členských schůzí během roku.
Členské schůze se v r.2017 konaly dvě, na nichž jsme projednali: evidenci členů, kroužků, registraci, zdravotní stav zvířat,
očkování, výkup králičích kožek, zabezpečení granulí pro zvířata. Dále jsme projednali účast na výstavách - vystavili jsme
celkem 480 ks zvířat, a to ve Strakonicích, Čimelicích, Soběslavi, Vimperku, Č.Budějovicích a u nás o pouti. Myslím si, že se
nám daří reprezentovat jak naši organizaci, tak i městys Lhenice.
Chtěl bych se zmínit o naší výstavě o lhenické pouti. Navštívilo ji 522 dospělých a 83 mladých návštěvníků. Podařilo se nám
výstavu obsadit našimi zvířaty. Naši členové natetovali 192 ks králíků, koupili 275 ks drůbežích a 245 ks holubích
kroužků.
Ještě jednu informaci pro vás - letos je to už 35 let, co byla naše organizace založena. S přáním bych rád mezi námi
uvítal nové členy, a to jak mladé, tak i vás starší, kteří máte rádi chov zvířat .
Obecnímu úřadu bych chtěl poděkovat za finanční pomoc při koupi 20 ks klecí na králíky.“
Za základní organizaci ČSCH Lhenice - předseda Jan Pavlík
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NOVINKY Z RODINNÉHO CENTRA VE LHENICÍCH
Autor: Hana Hájková, Datum 31. 1. 2018
V rodinném centru ve Lhenicích to stále žije. Centrum poskytuje prostor pro setkávání nejen maminek s
dětmi, ale také pro setkávání tatínků, prarodičů a dalších spřízněných duší. Časoprostor našeho
Rodinného centra nabízí výměnu cenných zkušeností, vzdělávání, kulturu a další svépomocné služby.
Děti se rozvíjí v krásném podnětném prostředí útulné klubovny plné interaktivních hraček, jak také
komentuje jedna maminka, Mgr. Martina Šanderová: „Mou dcerku to tu ohromně baví, kontakt s ostatními
dětmi ji těší a samozřejmě, že ji baví jiné hračky, které jsou zde k dispozici, a to že si popovídám s
ostatními, je pro mě jen bonus, chodím sem hlavně kvůli své malé. Další důvod je určitě pobyt v kolektivu, socializace, protože
jsme ze samoty.“ Centrum také nabízí vybavení pro kojence a batolata (přebalovací podložka, stolička pro krmení dětí, MW
trouba pro ohřev jídla) a možnost malého občerstvení pro dospělé (čaj, káva apod..). K dispozici je PC a připojení k internetu.
Od února je možné navštívit centrum v nových časech: každé pondělí a pátek od 9:00 – 11.30 hod., každou středu od 15.00 –
18.00 hod. V pátek dopoledne probíhá pravidelný program zaměřený na rozvoj hudebních, výtvarných a pohybových
dovedností našich dětí.
Závěrem bychom rády poděkovaly Bc. Andree Benedové za její dlouholetou službu, kterou s plným nasazením v MC
vykonávala. Přejeme jí, ať se také ve svém zaměstnání setkává s laskavostí a entuziasmem, které v centru rozdávala.
Srdečně jsou zvány všechny maminky a jejich děti. Pojďme společně tvořit s našimi dětmi radost v přítomnosti.
Kontakt: Anna Nová, tel.: 725 821 526; Hana Hájková, tel.: 774 232 672; Monika Hejrovská, tel.: 777 776 070

Z REDAKČNÍ POŠTY
Rádi zveřejňujeme
Do redakce přišel dopis od obyvatel Prachatické ulice, po Lhenicku zvané „Chrastovna“.
Chrastováci děkují rodině Šístků za péči o „Švábů kopec“, o který se již dlouhá léta starají. Hlavně v zimě, odklízením sněhu.
Mají na srdci, aby se nám všem bezpečně a dobře po něm chodilo. Mají své starosti (nemoc – stáří), ale kopec je v zimě
každý den uklizen. Velké díky, pane Františku a Zdeňku!!!!

Fota „Švábů kopce“ v Prachatické ulici

NAPSALI O NÁS
Pořád jsem to já
Prachatický deník 3.3.2018 – Alena Pancerová
Před dvěma lety se Kamile Podlahové v jeden okamžik rozpadl
svět na miliony mikrosklíček a mozaika života se změnila
v úplně jiné obrazy. Ne tak barevné a ne tak bezstarostné….
Tak začíná velmi obsáhlý, dojemný článek v sobotním Deníku
a popisuje statečný boj naší spoluobčanky Kamilky Podlahové, která
před dvěma léty onemocněla akutní lymfoblastickou leukémií.
Prodělala dlouhé těžké léčení, podstoupila chemoterapií a
transplantaci kostní dřeně, a poprala se s dalšími komplikacemi
svého onemocnění.
Teď je zdravá - a my jí můžeme jen popřát z celého srdce, ať to tak vydrží.
Pokud si budete chtít článek přečíst a už jste Deník nesehnali, zapůjčí vám
jej Ivanka v knihovně nebo kronikářka M.Jarošová.
JM, JB
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

o historických datech s událostmi vztahujících
se „kulatými“ a „půlkulatými“ výročími k roku 2018
a k našemu Lhenicku
„Osmičkové“ letopočty byly pro náš národ mnohdy osudové. Ovlivnily život lidí i na našem Lhenicku, jak bylo již uvedeno
v minulém únorovém vydání ML. V něm bylo vzpomenuto letošní jubileum patřící k nejvýznamnějším – 100.výročí vzniku
Československa, a to i s událostmi v našem městysi v říjnu, v roce 1918 s tím souvisejícími.

Přehled událostí v letopočtech výročně se vztahujících k „osmičkovému“ roku 2018 u nás.
Z NEJSTARŠÍ HISTORIE
1283 – 735 let – od první písemné zmínky o Lhenicích zaznamenané a dochované ve zlatokorunském klášteře, pod který v té
době spadaly
1793 – 225 let – od ztvrzení Lhenickým císařem Františkem I.dříve již získaných privilegií
1848 – 170 let – od zrušení poddanství a získané svobody se zvolením prvního obecního zastupitelstva a prvního starosty
Františka Praunhofera lhenickými občany
1883 – 135 let – od velké opravy věže sv.Jakuba za výměny prejzů za tašky, pokrytí báně pocínovaným plechem a odstranění
hřbitovní zdi kol kostela
1888 – 130 let – od založení „Hospodářského spolku“ pro Lhenice a okolí
1908 – 110 let – od vsazení čtyř lip před kostel sv.Jakuba na lhenickém náměstí při oslavě 60 let panování císaře Františka
Josefa I.
1913 – 105 let – od otevření Pintrovy opatrovny v našem městysi zásluhou nadace pátera Františka Pintra
1918 – 100 let – od ukončení 1.světové války s mnoha padlými i z našeho Lhenicka a uvítání nově vzniklé Československé
republiky i v našem městysi (podrobněji v minulém čísle ML)
1923 – 95 let – od odhalení pomníku padlých v 1.světové válce na lhenickém náměstí s na něm uvedenými 76 válečnými
oběťmi
1928 – 90 let – od prvního autobusového spojení ze Lhenic na pravidelné lince do Českých Budějovic
1933 – 85 let – od založení fotbalového klubu SK Lhenice
1938 – 80 let – od vyhlášení všeobecné mobilizace do čs.armády i pro muže z našeho Lhenicka – zakrátko demobilizovaných,
s následným záborem několika vesnic na Lhenicku a v rámci „Sudet“ připojených k Německé říši s brzkým
návratem třech z nich do okleštěné republiky (Mičovic, Jámy a Vadkova) – podrobněji v článku níže
Z NOVODOBÉ HISTORIE
1948 – 70 let – od únorového komunistického převratu s následnými zásadními změnami politickými, hospodářskými,
společenskými i vlastnickými po dobu 40 let i na našem Lhenicku, též se zánikem u nás několika zavedených
spolků či organizací a vzniknuvších nových, prorežimních – také zprovozněno výrobní, nákupní a prodejní
družstvo „Lhena“ (konzervárna)
1953 – 65 let – od znárodnění družstva „Lheny“ – konzervárny, stávajíc se tak součástí národního podniku „Jihočeské Fruty“ se
zánikem jako a.s. Rekord v roce 1996
1958 – 60 let – od založení JZD Lhenice v rámci kolektivizace při předchozím přesvědčování a agitaci, s následným jeho
postupným slučováním v jeden velký podnik se zaměřením na pěstování ovoce pro celý jihočeský kraj – za
restitucí postupně likvidováno se zánikem v polovině 90.let 20.století
1968 – 50 let – od srpnové okupace vojsky „Varšavské smlouvy“ s projevy nesouhlasu i na našem Lhenicku s následným
nástupem normalizace
1983 – 35 let – od založení místní organizace Českého svazu chovatelů
1993 – 25 let – od rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku (k 1.1.) – přijímáno i u nás zprvu s velkými
rozpaky, posléze se smířením – též navázáno přátelství mezi naším městysem a švýcarskou obcí Gurbrü
1998 – 20 let – od pojmenování nově objevené planetky na hvězdárně na Kleti podle našeho městečka – Lhenice – rovněž od
zániku TJ Sokola a opětného osamostatnění Sokola (vznik 1909) a lhenického fotbalového SK (vznik 1933)
2003 – 15 let – od založení Chelčicko - Lhenického mikroregionu jako svazku obcí v našem ovocnářském kraji se zavedením
novodobé tradice – pořádání „Slavností květů“ (na jaře) a „Slavností plodů“ (na podzim)
2008 – 10 let – od předání osvědčení v Parlamentu ČR o udělení vlajky našemu městysi Lhenice s jejím vysvěcením při
slavnosti 725 let od první písemné zmínky o Lhenicích na „Jarmarku sv.Jiljí“ v témže roce

Blíže k neblahému roku 1938 před 80 lety
- podle článku již zemřelého lhenického rodáka Jana Houšky, otištěném v březnovém čísle ML, ročníku 2003.

SMUTNÁ LÉTA 1938 – 1939
Chtěl bych pamětníkům i mladé generaci připomenout tragickou událost, kdy naši vlast zradili naši západní spojenci a ponechali
náš národ na pospas fašistickému Německu, které koncem září 1938 obsadilo pohraniční část a v březnu 1939 pak celé Čechy,
Moravu a Slezsko a vytvořilo protektorát Čechy a Morava.
Přibližme si, jak šly tyto události :
21.5. 1938 – v důsledku zvýšeného nebezpečí československé vojsko obsazuje hranice – vytváří obrannou linii
24.9.1938 – je vyhlášena všeobecná mobilizace české armády a posílení pohraniční obranné linie
25.-30.9.1938 – jednání západních mocností s Německem, které nás zrazují a v Mnichovské dohodě souhlasí
s postoupením našeho příhraničí Německu – vznikají Sudety
1.10.1938 – na základě Mnichovské dohody vtrhli němečtí vojáci do našeho příhraničí a obsazují jej
24.11.1938 – konečné uspořádání nových hranic mezi Sudety a Československem
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14.3.1939 – Slováci vyhlašují Slovenský štát a podrobují se Německu. Současně v téže době se od nás odtrhla Podkarpatská
Rus
15.3.1939 – o šesté hodině ranní začalo říšské vojsko obsazovat celé území Čech a Moravy
16.3.1939 – vůdce a říšský kancléř A.Hitler vydává na Pražském Hradě výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava
5.4.1939 – nově jmenovaný říšský protektor Konstantin Neurath přijíždí do Prahy a ujímá se svého úřadu.
Tím začíná šest smutných a krvavých let našeho národa. Mnoho českých lidí je mučeno, popraveno v koncentračních táborech,
řada dalších pak nasazeno v pracovních táborech na území III.říše. Teprve porážka fašistického Německa Rudou armádou a
západních armád nám v květnu 1945 přináší tolik touženou svobodu.
Jak šly události na Lhenicku :
Zábor příhraniční oblasti v prachatickém politickém okrese probíhal od 1.10. do 24.11.1938 celkem
v šesti etapách. Na Lhenicku ihned 1.10.1938 v I.etapě jsou k III.říši do Sudet přiděleny Frantoly,
Jáma, Mičovice a Vadkov. Dne 6.10 pak dochází k záboru Prachatic. Po krátké době jsou dále
zabrány Babice, Horní a Dolní Chrášťany, Chvalovice, Radošovice, Záboří, Dobčice, Holašovice,
Lipanovice a Strýčice. Veřejné budovy a školy v zabraných obcích jsou obsazeny německým
vojskem a všude tam začínají vlát prapory s hákovým křížem. Při konečné úpravě hranic jsou ze
záboru vyňaty Jáma, Mičovice a Vadkov. Německé celnice jsou na silnici u Jána nad Novým
Dvorem a za Vadkovem na Šancích. Česká celnice a stanice finanční stráže jsou ve Lhenicích.
Vstup do Sudet je jen na povolení. Hranice Sudet jsou zakresleny do map.
Pro zajímavost připojuji k tomuto článku popis události v Jámě k záboru popisovaném
v časopise Zlatá stezka v lednu 1939, autorem je Jan Šnajdr z Jámy a v prosinci 1938, autorem je
Jana Jungbauerová, žákyně 2.třídy z Mičovic.
Čs.voják na stráži na hranici
Ze zajetí - (kráceno) – Zlatá stezka – leden 1939
„V Jámě žijí samí Češi a přece tam 9.10.1938 přišlo německé vojsko a obec obsadilo.To bylo pláče. Odtrhli nás od vlasti, kterou
jsme tak milovali. Bylo zle. Když chtěl někdo ze známých do Čech, musel mít propustku. Když vojsko odešlo, přišli ordnéři
a finanční stráž. Ordnéři byli na nás zlí. Sebrali nám i státní vlajky. Touha vrátit se do Čech byla naplněna 24.11.1938. Přijela
rozhraničovací komise a Jáma byla vrácena republice. To bylo radosti a veselí…“ Jan Šnajdr, Jáma
A také z Mičovic – (kráceno) – Zlatá stezka – prosinec 1938
„Také v Mičovicích žijí samí Češi. V sobotu 9.října 1938 do vesnice přišlo německé vojsko. Zařídilo se zde jako doma. Byli jsme
smutní z toho, že vesnička připadne III.říši. Z vesnice jsme mohli jen na povolení. Ani na pole jsme nemohli bez propustky. Po
vojsku přišli ordnéři. Od 10.11. nás učili němečtí učitelé. Museli jsme zdravit německým pozdravem. Na škole vlál německý
prapor. Netrvalo to však dlouho. Vrátili jsme se do Čech a 24.11. znovu zavlály naše prapory. Republiku budeme ještě více
milovat, protože jsme zakusili, jak je zle pod cizí vládou.“ Jana Jungbauerová, žákyně II.třídy, Mičovice
V tomto článku jsem snad pamětníkům oživil vzpomínky na onu těžkou dobu, kdy fašistická rozpínavost ve II.světové válce
chtěla zachvátit celou Evropu, a území Čech a Moravy celé poněmčit. Právě ty miliony mrtvých nás zavazují k tomu, abychom
i mladé generaci připomínali to hrozné období, které světová válka lidstvu přinesla.
Jan Houška, Prachatice, lhenický rodák

Fota – vlevo - mobilizace čs.armády – strážení čs.hranic v bunkrech, uprostřed - Hitler podepisuje „Mnichovskou dohodu“,
vpravo – Němci obsazují „Sudety“ – zdroj: google.cz
V příštím dubnovém vydání podrobněji o průběhu událostí v září, říjnu a listopadu roku 1938 ve Vadkově
podle Kolářovy kroniky vadkovské.
JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
UVÍTALI JSME NA SVĚT
Prachatický deník přivítal na svých stránkách i naše nové občánky.
Šestiletý Filípek má od neděle 4. února brášku. Jakub Pánek se narodil v prachatické porodnici v 10.53 hodin.
Vážil 3400 gramů. Rodina Lucie a Jana Pánkových žije ve Vodici.
Pět a půl roční Anetka má od pátku 9. února malou sestřičku. Malá Stela Malinovská se narodila v prachatické
porodnici v 18 hodin a 37 minut rodičům Haně a Jakubovi Malinovským z Vadkova. Vážila 2800 gramů.
Ve čtvrtek 1. března se deset minut po jedenácté hodině dopoledne v prachatické porodnici narodil Martin Krátký.
Druhý syn manželů Lenky a Luboše Krátkých vážil 4040 gramů. Doma, ve Lhenicích, se na malého brášku těšil
tříletý Vítek.
Fota: Nikola Beranová

12

Jakub Pánek

Stela Malinovská

Martin Krátký s maminkou

BLAHOPŘEJEME!
V počátku března se dožil
významného životního jubilea nestor
lhenické kultury, pan Jan Markovec.
Založil ve Lhenicích hudební školu
v r.1967, když před tím již dva roky
učil u nás hře na hudební nástroje
pod tehdejší „Osvětovou besedou“.
Celý svůj život zasvětil hudbě, sestavil
a vedl několik hudebních souborů
a dechových kapel (Akordeonové soubory
1968 - 1973; Podstrážanku I. 1973 – 1978; Podstrážanku II. 1979 – 1989; Podstrážanku III. 1985 – 1990; Lhenickou kapelku
2002..) a vychoval nespočet mladých muzikantů, když řada z nich se věnuje hudbě dodnes. Uspořádal nebo se
spolupodílel na většině kulturních akcí v našem městysi, za což mu patří naše poděkování a úcta.
Přejeme Vám, pane učiteli, muzikante a kapelníku pevné zdraví a hodně pohody a klidu!
Na fotografii vpravo z poslední doby je pan Jan Markovec s manželkou Věrou.
JB, JM

Srdečně zveme na výroční koncert
na půl domácí kapely

Flickers
(mohli jste vidět na Pouťové zábavě 2017),
který se bude konat 23.3 2018 od 20:00
ve Lhenické sokolově.
Kapela zahraje k tanci a k poslechu známé
světové i domácí rockové a taneční hity.
Uvidíte její nové složení a i hosty. Afterparty s tanečními a retro hity bude uvádět DJ Stifler. Vstupné 100 Kč.
Kapela hraje ve složení: Věrka Krocová - zpěv, akustická kytara; Anička Lebedová – zpěv; Katka Buchtelová –
klávesy; Vítězslav Postl - elektrická a akustická kytara, zpěv; Tom Mayer – baskytara; Kuba Jelínek – bicí; Pepa
Dvořák – saxofon, Milan Stehlík – trumpeta. Akci technicky zajišťuje Giga Production.

KINO UVÁDÍ :
16.3. – sci-fi/thriller
BLADE RUNNER 2049
– 163 min.
6.4. – drama ČR
ŠPÍNA – 87 minut
20.4. – akční/dobrodružný
SPIDER MAN: HOMECOMING
- 133 minut
Začátky filmových představení ve
lhenickém kině v 19.00 hodin.
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OPĚT VE LHENICÍCH
24. 3. od 17 hod se v kině uskuteční už 8. ročník filmového festivalu Expediční kamera. Jedná se o projekce amatérských
dokumentů z oblasti cestopisu divokou přírodou a outdoorových sportů. Autoři pocházejí ze všech končin země. Jako loni, tak
i letos se můžete těšit na vytržení z šedivého předjaří do jiných dimenzí, též i na doprovodný program, včetně vystoupení
orientálních tanečnic, na osvědčenou čajovnu a také na bar ve foyer kina.
Více na plakátech a na https://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera/
Ve spolupráci s Kino klubem Lhenice, za Náves, Kateřina Vanková

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Jeho pět družstev i v měsíci únoru pokračovalo ve svých rozehraných soutěžích – A tým v krajské soutěži
ve skupině A – čtyři družstva (B, C, D a E) pak v soutěžích na Prachaticku výkonnostně odstupňovaných.

Únorové zápasy
A týmu v krajské soutěži ve sk.A
13.kolo 7.2. – Sokol Lhenice A – Spartak Kaplice B 4:10 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: R.Györi 1:2, J.Houška 1:2, M.Halabrín st.
0:3, R.Sivera 1:2
14.kolo 21.2. – Sokol Nová Ves B – Sokol Lhenice A 4:10 – čtyřhry 1:1, body za Lh.: R.Sivera 3:0, J.Houška 2:1, A.Sivera 3:0,
M.Halabrín ml. 1:2
Umístění Sokola Lhenice A v neúplné tabulce krajské soutěže sk.A (za 10 účastníků) k 28.2.: 3.místo – 14 zápasů – 8 výher, 2
remízy, 4 prohry – skóre 119:95 – 32 bodů – za ztráty 5 bodů na Křemži/Holubov B na 2.místě a 13 bodů na první Spartak
Kalici B, avšak při dvou odehraných zápasech méně než oba dva tyto přední týmy.
Nejlepší umístění hráčů Sokola Lhenice A ve dvouhrách v krajské soutěži sk.A mezi 35 hráči, co odehráli více než 24 zápasů
k 28.2.: - 8.místo Adam Sivera – úspěšnost 69,23%; 16.místo Richard Györi – úspěšnost 61,70%.
Umístění hráčů Sokola Lhenice A v krajské soutěži sk.A ve čtyřhrách mezi 11 dvojicemi, které odehrály více než 6 zápasů
k 28.2.: 6.-7.místo R.Györi – J.Houška – úspěšnost 66,67%; 6.-7.místo A.Sivera – R.Sivera – úspěšnost 66,67%
B týmu v RP-I (regionálním přeboru Prachaticka)
11.kolo 3.2. – ST Svatá Maří – Sokol Lhenice B 10:8 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: M.Halabrín ml. 2:2, V.Špán 2:2, M.Špán 1:3,
M.Pixa 1:1, P.Petrovka 1:1
12.kolo 10.2. – Sokol Lhenice B – Ederstav PT 8:10 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: M.Halabrín st. 3:1, V.Špán 0:4, I.Fišerová 3:1,
M.Špán 1:3
13.kolo 24.2. – KST Tatran Volary – Sokol Lhenice B – zatím nehráno
Postavení Sokola Lhenice B v neúplné tabulce RP-I (za 10 účastníků) k 28.2.: 6.místo – 12 zápasů – 4 prohry, 2 remízy, 6
proher – skóre 108:108 – 22 bodů.
C a D týmu v RP-II (regionálním přeboru Prachaticka)
12.kolo 10.2. – Sokol Lhenice C – SK Arbore Volary A – zatím nesehráno
12.kolo 10.2. – Sokol Lhenice D – volné kolo
13.kolo 17.2. – Sokol Lhenice C – SL Čkyně 6:12
13.kolo 17.2. – Šumavan Vimperk C – Sokol Lhenice D 10:8
Postavení C a D týmu Sokola Lhenice v neúplné tabulce RP-II (za 9 účastníků) k 28.2.:
C týmu: 2.místo – 10 zápasů – 7 výher, 1 remíza, 2 prohry – skóre 105:75 – 25 bodů;
D týmu: 8.místo – 12 zápasů – 3 výhry, 1 remíza, 8 proher – skóre 85:131 – 19 bodů.
E týmu v RP-III (regionálním přeboru Prachaticka)
11.kolo 14.2. – Sokol Lhenice E – SK Arbore Volary B 14:4
12.kolo 17.2. – SPV Strunkovice – Sokol Lhenice E 10:8
13.kolo 24.2. – Sokol Lhenice E – SK Ktiš 9:9
Postavení Sokola Lhenice E v neúplné tabulce RP-III (za 9.účastníků) k 28.2.: 5.místo –
12 zápasů – 3 výhry, 2 remízy, 7 proher – skóre 100:116 – 20 bodů

Úspěšné mladé tenistky Sokola
Na turnaji ve stolním tenisu 10.února v Kovářově dala o sobě vědět děvčata ze lhenického
Sokola. V kategorii starších žákyň se probojovala mezi nejúspěšnější hráčky Anetka
Dubravcová, získala 2.místo, první v útěše Terezka Novotná a ve čtyřhře patřil společně
bronz Anetce Dubravcové a Terezce Novotné. Blahopřejeme!
Foto vpravo –
„bronzové“ ve čtyřhře Aneta Dubravcová a Tereza Novotná
JB, JM
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Co nového ve lhenickém SK
Příprava na mistrovské jaro
Zahájena 3.2. a dále dle plánu probíhá s pravidelnými tréninky v terénu, na hřišti, v tělocvičně
školy, též se soustředěním ve Strakonicích a přípravnými zápasy s ukončením 30.3. před prvním jarním
mistrovským utkáním – peckářsko-buchtářským derby s Netolicemi (31.3.).

Soustředění ve Strakonicích
(od čtvrtka 22.2. do soboty 24.2.2018)
O jeho průběhu – viz rozhovor s trenérem V.Marešem níže. V rámci soustředění byla sehrána dvě přípravná utkání.
1.zápas odehrán v pátek 23.2. od 18.00 hodin na strakonické UMT
SK Lhenice (I.B tř.sk.B) – FK Lažiště (IB sk.B) 4:4 (1:2) – branky za Lh.: R.Pořádek 2, M.Mahák, R.Iliev
Sestava pro 1.poločas: P.Boška – D.Trojan, L.Kopf, R.Sura, J.Exner – Dom.Kiš, T.Tůma, P.Prenner, T.Balica –
R.Pořádek, J.Mrkvička.
Změny pro 2.poločas – do něho nastoupili: M.Mahák, Vl.Burda, D.Lukač, R.Iliev, V.Mareš (trenér), J.Růžička (v
současnosti hráč Sokola Záblatí)
2.zápas odehrán v sobotu 24.2. od 14.00 hodin na strakonické UMT
SK Lhenice (I.B sk.B) – Olympie Týn nad Vltavou (I.A sk.A) 0:6 (0:2) – sestava pro první poločas: J.Chaluš (zapůjčen)
– R.Sura, T.Tůma, D.Trojan, Dav.Kiš – D.Kolář, P.Prenner, R.Pořádek, M.Mahák – J.Mrkvička, R.Iliev
Změny pro druhý poločas – do něho vstoupili: L.Kopf, Dom.Kiš, J.Exner, T.Balica, D.Lukač, P.Sýkora.

S trenérem Václavem Marešem o třídenním soustředění ve Strakonicích
Václave, naplnilo soustředění Tvé představy a poslání?
„Jeho posláním bylo především to, abychom něco více natrénovali v přípravě na mistrovské jaro a také stmelili partu. To se
podařilo. Myslím si, že jsme si všichni soustředění užili. Jsem rád, že vše proběhlo tak, jak mělo. Přesto si troufám říci, že
především ti mladí hráči by tomu měli dát daleko víc.“
Jak jsi byl spokojen s účastí hráčů a s jejich snažením a plněním tréninkových zadání, též s tamními podmínkami pro
přípravu?
„Na soustředění jelo 19 hráčů, kromě obou gólmanů – Jindry Dvořáka z pracovních důvodů, Radka Suchého pro zranění a
také Kuby Berana pro nemoc. Všichni zúčastnění hráči splnili mé očekávání. Trénovali dvoufázově na tamní „umělce“. Po
tréninkové zátěži měli možnost rehabilitace, kterou rádi všichni využívali. Za to je třeba poděkovat Romanu Ilievovi, který nám to
zprostředkoval. Tak že spokojenost.“
Co dva přípravné zápasy sehrané v rámci soustředění, ve kterých o jejich výsledky až tak dalece nešlo?
„Ten první jsme odehráli v pátek 23.2. na umělce od 18.00 hodin proti Lažišti, po podzimu vedoucímu týmu naší I.B sk.B a
skončil spravedlivou remízou 4:4. V sobotu 24.2. od 14.00 hodin jsme si to rozdali, také na „umělce“, proti účastníkovi I.A třídy –
Olympii s Týna nad Vltavou, se kterou jsme zaslouženě prohráli 6:0. V tomto zápase se již viditelně projevila únava
z předchozích tréninků a i ze zápasu s Lažištěm.“
Václave, díky, a ať se vám na mistrovském jaře daří!
Soustředění bylo zakončeno v sobotu 24.2. společnou večeří a posezením ve lhenické restauraci „Na verpánku“.

Další zápasy lhenického SK v přípravě na mistr.jaro
So 3.3. v 15.00 – s ST.OSWALD BEI HASLACH (Rakousko) 4:4 (2:2) – br.za Lh.: R.Iliev 3 (1x z 11), T.Tůma 1
So 17.3. v 16.00 – s Temelínem/Olešníkem B (OP ČB) – na UMT na Hluboké
So 24.3. v 13.00 – s SK Větřním (I.A sk.A) – generálka na mistrovské jaro na domácím lhenickém hřišti

Mistrovské jarní premiéry
B týmu v OP Prachaticka
So 24.3. v 15.00 – FC Šumavské Hoštice/Lažiště B – SK Ktiš/Lh.B
A týmu v I.B třídě sk.B
So 31.3. v 16.00 – SK Lhenice A – I.FC Netolice A – peckářsko-buchtářské derby
Minipřípravky v OP Prachaticka
Po 9.4. v 17.00 – TURNAJ V NETOLICÍCH – za účasti I.FC Netolice, SK Lhenice, SK Vacov
MISTROVSKÉ JARO v I.B tř. ve sk.B V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2017/18

(V závorce výsledek podzimního zápasu z pohledu lhenického SK)
DOMA
(venku)
15.kolo – so 31.3. v 16.00 – s Netolicemi A
(0:1)
19.kolo – so 28.4. v 17.00 – s Volyní
(1:1)
21.kolo – so 12.5. v 17.00 – se Strunkovicemi (8:0)
23.kolo – so 26.5. v 17.00 – se Sousedovicemi (2:1)
25.kolo – so 9.6. v 17.00 – s Vl.Březím
(1:1)
jarní předehrávka na podzim
14.kolo – so 11.11. – FK Lažiště-SK Lhenice 4:0 (2:0)

VENKU
(doma)
16.kolo – so 7.4. ve 13.00 – se Zdíkovem (3:0)
17.kolo – so 14.4. v 16.30 – s Chelčicemi (3:1)
18.kolo – so 1.4. v 17.00 – s Dřítní
(1:3)
20.kolo – so 5.5. v 15.00 – se Stachami
(7:1)
22.kolo – so 19.5. v 17.00 - se Čkyní
(5:0)
24.kolo – so 2.6. ve 13.00 – s Cehnicemi (2:0)
26.kolo – so 17.6. v 17.00 – s Vacovem B (5:1)

Za Jirkou Krausem
I do našeho lhenického SK dolétla zpráva z nejsmutnějších o tom, že 11.února ve věku
nedožitých 68 let zemřel náš bývalý brankář Jiří Kraus, který v 70.létech minulého století též
střežil lhenickou branku.
Jirku jsme znali jako skromného, poctivého fotbalistu a dobrého kamaráda.
Čest jeho památce!
Společné foto ze soustředění ve Strakonicích 22.2. až 24.2.2018
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PODĚKOVÁNÍ
ZA VYDAŘENÝ PRŮBEH SPORTOVNÍHO PLESU (3.3.2018)
patří všem sponzorům za podporu a hodnotné ceny do tomboly, pořadatelům za jeho přípravu a organizaci, návštěvníkům pak
za vytvoření příjemné, družné atmosféry a veselé nálady.

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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