MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVI, číslo 5 cena 9,- Kč

KVĚTEN 2018

Lhenicko se zahalilo do bílého květovaného závoje. Letos za krásných,
slunných , téměř letních dnů do hned tak nebývale nádherného – více
uvnitř listu.
Foto Jan Klein.
MÁJ
HÁJÍČKU, HÁJKU, DARUJ MI MÁJKU. KUKAČKA KUKÁ, KDEPAK MÁŠ KLUKA?
S OHNIVOU NOCÍ, U MÁJKY V NOCI, NA DŘEVO KLEPE, AŤ VŠECHNO KVETE.
Vybráno z knížky „Ze Šumavy špalíček pohádek a písniček“ – autoři O.Fibich, P.Štěpán

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
práce na revitalizaci náměstí intenzivně pokračují, roste nová zeď a restaurátor ze své dílny přiváží
jednotlivé zrestaurované díly kašny a skládá ji opět dohromady. Také se nám v nejbližší době vrátí socha
Karla IV., která byla vypůjčena do Pootavského muzea ve Strakonicích a byla dle slov paní Mgr. Marie
Kotlíkové dva roky důstojnou ozdobou strakonického hradu. Pootavské muzeum získalo dotaci na
rozsáhlou opravu a tak výpůjčka bude ukončena. Při rozhovoru s odborníky jsem byla upozorněna, že
socha Karla IV. je z velice měkkého pískovce a že jí vůbec nesvědčí pobyt venku, zejména déšť. Pokud
nechceme, abychom o sochu v budoucnu přišli, (při jejím čištění se sype písek), tak bychom ji
měli dát někam do interíéru. A já myslím, že určitě chceme zachovat sochu i pro naše budoucí
generace. Jak tedy naložit s touto informací? Nemělo by nám být lhostejné, jestli za několik
desítek let ještě budeme mít sochu nebo už jen lepidlo. Je potřeba najít řešení a ochránit originál
sochy Karla IV. z roku 1853. Myslím, že řešení tady je. Sochu Karla IV. bychom umístili do
nového vestibulu, který vznikne na úřadě městyse po dokončených vnitřních úpravách, které se
právě rozbíhají. Do vestibulu se bude vstupovat připraveným novým vchodem na rohu budovy
úřadu a socha Karla IV. tam bude mít to nejvýznamnější místo. Než se tak bude moci stát,
jednáme s panem farářem o možnosti umístění sochy Karla IV. do kostela sv. Jakuba. Tam by
mohl přečkat stavební úpravy na úřadě, a pak by byl převezen na své nové místo, do vestibulu
úřadu. Kašna by se tak navrátila do podoby z roku 1800, kdy byla postavena. Věřím, že na rozdíl
od našich předků, v ní budeme mít konečně vodu. Voda by měla téci nejen z chrličů, ale i z mísy
nahoře na středovém sloupu. Pojďme tedy vyzkoušet kašnu s tekoucí vodou bez sochy Karla IV.
Pokud socha na kašně bude opravdu chybět, je možné uvažovat například o její replice. Ale
nechme si na taková rozhodnutí čas.
Okolo kašny se začínají také rýsovat místa pro výsadbu nových lip, které se na naše náměstí
opět vrátí. Vidím v tom i symboliku, že budeme vysazovat lípy, stromy republiky, právě v roce
2018, kdy naše republika slaví 100 let od svého vzniku. V této souvislosti bychom chtěli ke
kořenům lip uložit schránky, do kterých uložíme něco z našeho současného života pro budoucí
generace. Oslovila jsem zástupce jednotlivých spolků, aby spolu s kronikářkou paní Marií
Jarošovou a panem Mgr. Janem Bumbou sepsali fakta o svých spolcích. Také naše školy slíbily
poskytnout fakta své současnosti.
S firmou Strabag a.s. budeme koordinovat výsadbu lip a včas budeme o této události informovat.
Myslím, že se bude jednat o důležitý a symbolický akt, který bychom měli společně prožít a také
zaznamenat.
Marie Kabátová, starostka

Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 26.4.2018
Výpis ze zápisu č. 41
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:
Ad 3) Usnesení č. 454/41/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do r. 2020
příspěvkové organizace Mateřská škola Lhenice, okres Prachatice.
10 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 455/41/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice-Vodice – kNN, p. Novák“
b) pověřuje starostku dalším jednáním se společností E.ON Distribuce, a.s. ohledně ceny za věcné břemeno.
10 PRO
Do jednání se dostavil P. Pořádek.
Ad 4b) Usnesení č. 456/41/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Smlouvu o společnosti s Jihočeským krajem při realizaci veřejné zakázky a finančním vyrovnání na akci
„Rekonstrukce silnice II/122 – průtah Lhenice“
b) pověřuje starostku podpisem této Smlouvy o společnosti.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 457/41/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) nesouhlasí s Dohodou s Českou poštou, s.p., Praha č. 2018/05418 o ukončení účinnosti Hospodářské smlouvy č. reg.
ÚIV 59/83 ze dne 11.08.1983
b) pověřuje starostku dalším jednáním o podmínkách ukončení smlouvy
11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 458/41/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí provedenou kontrolu kontrolního výboru č.
1_4/2018.
11 PRO
Olga Ambrožová

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

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY
z projektu „SOKOL LHENICE RODINÁM“
podpořeného z výzvy MAS Rozkvět z OPZ: Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity
ELITE GYM a ELITE SCHOOL LHENICE
Zdravotnicko - vojenský a sportovní příměstský tábor
2.7. - 4.7. a 9.7. -13.7. 2018 v čase od 08:00 do16:00 hod.
Sebeobrana, zdravotní a branná výchova, základy přežití a všestranné sportovní hry, zaměřené na základní pohybové
dovednosti a celkový rozvoj fyzické kondice.
MÍSTO: Elite Lhenice, z.s. Netolická 444, Lhenice
VĚK. 6-12 let
LEKTOŘI: Jaroslav Duchoň (zdravotnický záchranář AČR) a Petr Kabourek (sebeobrana Krav-Maga ČB) CENA/DEN: 160,Kč (jídlo/materiál) KONTAKT: elite.lhenice@gmail.com/ tel: 608 081 979
„Letem světem“ – výtvarný příměstský tábor
23.7.- 28.7. 2018 v čase od 8:00 do 16:00 hod.
PROGRAM: Dopoledne – tvoření (děti si odnesou 5 výrobků) / Odpoledne – pohybové aktivity v přírodě
Indiánský den - výroba lapačů snů
Zpět do pravěku - práce s keramickou hlínou
Umění staré Asie - batika textilu
Malujeme po francouzsku - malování v přírodě
Den divadla - vernisáž a představení pro rodiče
MÍSTO: Rodinné centrum a výtvarná dílna Lhenice LEKTORKY: Klára Vanková, Lucie Trnková, Magdaléna Nejedlová
CENA: 400,- ( dvouchodový oběd v Penzionu Ingrid + materiál na tvoření)
VĚK: 6-12
KONTAKT: klaramis@seznam.cz/ 607 259 339
Letní příměstský tábor „Zelený ostrov“
6.8. – 10.8. 2018 v čase od 8 do 16 hod.
Pojďte s námi sledovat návrat života na ostrov po výbuchu sopky – čekají vás pokusy, výtvarné aktivity, hry, praktické
činnosti, výzkumné expedice.
MÍSTO: Dolní Chrášťany a okolí (pro Lhenické možno využít autobusové dopravy – v 8:00 odjezd ze Lhenic, v 16:25 z DCH
– děti na zastávce v D.CH. vyzvedneme a naložíme. )
VĚK: 5-10
CENA: 400,- (jídlo, materiál)
KONTAKT: Andrea Eyblová, tel: 723 060 549, e-mail: Andrea.20@seznam.cz

Letní příměstský tábor „POHYBOVÉ HRY“
27.8. – 31.8. 2018 v čase od 8 do16 hod.
Pojďte si s námi zasportovat, zahrát si fotbal, stolní tenis, různé míčové hry, sportovní hry venku na hřišti i v sokolovně,
a přilehlém okolí. MÍSTO: Sokolovna Lhenice
VĚK: 5-15 let
CENA: 400,- (jídlo, materiál)
KONTAKT: Václav Hůrský, tel: 702 192 238, e-mail: v.hursky@seznam.cz

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Duben v naší mateřince
V prvním dubnovém týdnu proběhly zápisy do základní školy. Letos po dlouhé době
převýšil počet zapsaných třicítku, plánují se tedy dvě první třídy a ve školce se vytvoří
místa pro 32 nově přihlášených.
V pondělí 9. 4. nám přivezlo známou pohádku o Karkulce Divadlo Máma a táta.
Po loňské dobré zkušenosti jsme opět zařadili „spaní ve školce“, které proběhlo z 12.
na 13. dubna a většinu předškoláků, kteří byli pozváni, zajímalo, jak vypadá školka v
noci. Začali jsme opékáním buřtů na zahradě, následovala velká hra po družstvech,
poté jsme se přesunuli do školky, kde jsme před spaním zhlédli pohádku, zazpívali si
ukolébavky a vyzkoušeli donesené baterky, než nás přemohl spánek. Děti byly
samostatné, a i když před spaním ukápla některá stýskavá slzička, zvládly noc bez
rodičů výborně.
26. 4. vyjel kroužek němčiny na návštěvu do Ktiše, kde se potkaly děti českých školek a německé KiGa na akci
pořádané Jazykově kompetenčním centrem. Ještě naše němčináře čeká výlet do Němec v květnu.
V pátek 27. 4. jsme v doprovodu písniček a tanečků vztyčili první letošní lhenickou májku, poté, co jsme si ji
v lese vyhlédli a domluvili s panem hajným, společně porazili, osekali, oloupali a ozdobili (viz foto níže).
KV
Duben byl pro naše děti plný krásných zážitků.

VZHLEDEM K ODCHODU VELKÉHO POČTU PŘEDŠKOLÁKŮ DO ZŠ
SE UVOLNILA KAPACITA ŠKOLKY A JE MOŽNÉ PŘIJÍMAT I MLADŠÍ DĚTI.
DÍTĚ MŮŽE MŠ NAVŠTĚVOVAT V REŽIMU, KTERÝ SI RODIČE ZVOLÍ (MIMO PŘEDŠKOLÁKŮ).
Více info v MŠ.
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Základní škola
Dubnové kalendárium
4.4. – „Práce s třídním kolektivem“ - ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou z ČB –
pokračování
5.4. – návštěva prachatické Dřípatky na téma „Motýl – luční drahokam“ – pro žáky 1.třídy
5.4. – 6.4. – zápis dětí do 1.třídy – bližší informace níže
6.4. – návštěva lhenického kostela sv.Jakuba s prohlídkou a výkladem Mgr.Markéty Grillové –
pro žáky 1.třídy
9.4. – 13.4. – volby do školské rady – stran zástupců rodičů žáků korespondenční formou –
bližší informace níže
11.4. – účast na turnaji okres.kola vybraných dívčích družstev škol Prachaticka ve volejbale ve
Vimperku – viz článek níže
12.4. – účast na okresním kole „Biologické olympiády“ v Prachaticích – viz článek níže
12.4. – přijímací zkoušky na střední školy – 1.termín – pro žáky 9.třídy
13.4. – beseda na téma „Karel IV.“ s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 7.třídy
13.4. – přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – pro žáky 5.třídy
16.4. – přijímací zkoušky na střední školy – 2.termín – pro žáky 9.třídy
16.4. – exkurze do Prahy – na téma „Praha 19.a 20.století“ – pro žáky 5.třídy
17.4. – přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – 2.termín – pro žáky 5.třídy
17.4. – účast na okresním kole „Matematické olympiády“ v Prachaticích – viz článek níže
17.4. – „Pedagogická rada“ – za hodnocení třetího čtvrtletí školního roku 2017/18
18.4. – návštěva prachatické Dřípatky na téma „Jak roste chléb“ – pro žáky 4.třídy
19.4. – 24.4. – schůzky školního „Ekotýmu“ – s vyhlášením sběrové akce (tříděného papíru a kartonu)
19.4. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd (1.až 9.) se všemi vyučujícími a pedagog. pracovníky na škole
20.4. – projekt „Den země“ – ve všech třídách s ekologickým zaměřením a zapojením do akce „Ukliďme Česko“ – bližší
informace níže
24.4. – „Středověká hostina“ – v rámci výuky dějepisu – pro žáky 6.třídy
25.4. – školní turnaj v Pexesu – viz článek níže
26.4. – „Den dopravní výchovy“ – ve spolupráci s Policií ČR besedy, poté provádění způsobů poskytování první pomoci a
jízda zručnosti na kolech – pro žáky všech tříd rozdělených do skupin s přiměřeností k jejich věku
27.4. – účast na turnaji okres.kola škol Prachaticka ve vybíjené v Husinci – vybraných družstev 4.-5.tříd-viz článek níže
27.4. – návštěva prachatické Dřípatky na téma „Voda v krajině“ – pro žáky 9.třídy
30.4. – ředitelské volno

Fota – vlevo úspěšné volejbalové družstvo dívek naší školy na turnaji ve Vimperku, uprostřed „Středověká hostina“ - v rámci
výuky dějepisu v 6.třídě, vpravo z vyhlášení vítězů turnaje v Pexesu.Více ve fotogalerii na www.zslhenice.cz

Z dubnových vědomostních a dovednostních soutěží našich žáků
Turnaj ve volejbalu – okresní kolo škol Prachaticka 11.4. ve Vimperku
Umístění vybraného družstva dívek z 8.a 9.ročníku ZŠ Lhenice – 2.místo
Okresní kolo „Biologické olympiády“ 12.4. v Prachaticích
Kategorie D (6.-7.roč.) – celkem 20 soutěžících – umístění:
3.místo – Zuzana Šejnohová (7.tř.) ZŠ Lhenice – s postupem do krajského kola 25.5. v ČB
5.- 7.místo Ema Radová (6.tř.) ZŠ Lhenice
Okresní kolo „matematické olympiády“ 17.4. v Prachaticích
Za účasti našich žáků v kategorii Z6 –29 soutěžících
10.- 12.místo – L.Lahodná (6.ročník);
19.- 22.místo – E Radová (6.roč.)
Za účasti našich žáků v kategorii Z8 (pro 8.roč.) – celkem 12 soutěžících - 4.- 5.místo – J.Grill (8.roč.)
Školní kolo matematické soutěže „Pythagoriády“
Probíhalo v 5.až 8.třídách během měsíce dubna – celkové výsledky známy až po uzávěrce ML, budou uveřejněny v příštím
červnovém vydání.
Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme !

Projekt „Den země“ na škole
Pátek 20. 4. jsme věnovali celoškolnímu projektu „Den Země“. Nejprve chlapci a dívky všech ročníků naší základní školy
plnili nejrůznější úkoly vztahující se k planetě Zemi. Poté se v rámci celostátní akce „Ukliďme Česko“ vypravili spolu se
svými učitelkami, učiteli a asistentkami uklízet Lhenice a nejbližší okolí. Sesbírali jsme asi 150 kg odpadu, z toho bylo
vytříděno asi 50 kg plastů. Byli jsme překvapeni, co vše se dá v okolí našeho městyse po zimě najít.
Vl.Trnková- ředitelka ZŠ
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Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ Lhenice
Proběhl v základní škole ve čtvrtek 5.4. a v pátek 6.4.2018 – přijato bylo 34 budoucích prvňáčků při třech
odkladech povinné školní docházky. Výsledky přijímacího řízení do 1. roč. 2018/2019 jsou zveřejněny na webu
školy www.zslhenice.cz, v sekci "Pro žáky a rodiče" .
Vl.Trnková – ředitelka ZŠ

Nová školská rada zvolena
Volba zástupců rodičů žáků proběhla korespondenční cestou.
Složení školské rady pro období květen 2018 – duben 2021:
Zástupci zřizovatele školy: Mgr.Karel Bican, Petr Pořádek
Zástupci pedagogického sboru: Mgr.Alena Vejvodová, Mgr.Markéta Krausová
Zástupci rodičů žáků: Ing.Richard Štengl, Mgr.Markéta Trnková

Turnaj ve vybíjené – okresní kolo škol Prachaticka 27.4. v Husinci
pro vybraná školní družstva 4. a 5.ročníků - umístění – 11.místo – ZŠ LHENICE – naši čtvrťáci a páťáci na zkušené.
.

Školní turnaj v Pexesu
Vzácná rodinná shoda hrála
hlavní roli během 3. ročníku
školního turnaje v PEXESU:
Vítězkami se staly - Tereza
Hrabětová (kat. 1. - 3. třída) a
Šárka Hrabětová (kat. 4. 6. třída). GRATULUJEME!!!
(viz fota – vlevo účastníci,
vpravo vítězky)

Zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání na ZŠ Lhenice
PROJEKT NA MĚŘENÍ TLAKU VZDUCHU - probíhal v týdnu od 12. 3. do 16. 3. 2018
Měření jsme prováděli pět dní za sebou. Zapojovali jsme elektronický barometr od firmy Neulog. Postupně se vystřídaly
všechny třídy druhého stupně naší školy. Víme, že tlak souvisí s počasím (tlaková výše, tlaková níže, meteorologie). Bylo
většinou oblačno až zataženo, nemrzlo, nesněžilo. Občas vysvitlo slunce. Ve čtvrtek odpoledne 15. 3. pršelo. Proto byl tlak
celou dobu nízký – všechny naměřené hodnoty se pohybovaly pod hranicí 1000 hPa. Na interaktivní tabuli jsme sledovali
graf závislosti. V pátek 16. 3. jsme posčítali všechny naměřené hodnoty a vypočítali jejich aritmetický průměr. Vyšlo nám
93,8 kPa.(938 hPa). Měření nás zaujalo.
V dalším týdnu v odborné učebně pracovali šesťáci s mikroskopy s elektrickým osvětlením. Měli připravené zajímavé
preparáty buněk a částí těl hmyzu. Pozorování bylo součástí biologické olympiády.
A. Šlesingerová (9. tř.)
Od podzimu 2015 probíhá výuka v
modernizované
učebně
přírodovědných předmětů (fyziky,
chemie a přírodopisu). Kompletní
rekonstrukce učebny, nový nábytek,
digestoř a učební pomůcky byly
pořízeny z dotačního titulu Regionální
operační program NUTS II Jihozápad
(Oblast
podpory
2.4
Rozvoj
infrastruktury základního, středního
a vyššího
odborného
školství).
Během školního roku probíhá výuka v
učebně prakticky denně, nejčastěji
pomocí speciální interaktivní tabule.
Ve školním roce 2017/2018 byly nově
pořízeny
elektronické
verze

pracovních sešitů na fyziku od 6. do
9. třídy a na chemii pro 8. a 9. třídu.
Všechny učební texty mají doložku
MŠMT
a
odpovídají
školnímu
vzdělávacímu programu ZŠ Lhenice.
Rovněž jsme si mohli na interaktivní
tabuli spustit interaktivní pracovní listy
na zeměpis z celorepublikového
projektu “Dnes jím jako Ind”. Žáci se
zábavnou
formou
dozvěděli
podrobnosti o životě dětí v Indii a o
programu " Adopce nablízko".
Žáci si také oblíbili měřicí přístroje
Neulog. Letos jsme například v
březnu realizovali projekt pro celý

druhý stupeň. V týdnu po jarních
prázdninách se do měření tlaku
zapojili všichni žáci 6. – 9. ročníku. V
pondělí začínali měřit při fyzice
deváťáci,
další
den
navázali
fyzikálním měřením šesťáci, ve středu
provedli měření žáci devítky při
chemii. Čtvrteční měření měli na
starost sedmáci a žáci 8. ročníku
zkontrolovali výsledky.
V pátek měla tuto výuku právě jen
„devítka“, která počítala aritmetický
průměr z naměřených hodnot celého
týdne (podrobnosti viz článek výše A.
Šlesingerové).
Mgr. Jana Čandová

LHENICKÉ STŘÍPKY
Lhenické náměstí se začíná rýsovat do nové podoby
Lheničtí už finišují
Prachatický deník 16.4.2018 – (lef)
„V červnu by měly skončit práce na kompletní opravě centra Lhenic. Do té se Lheničtí pustili před třemi lety. V těchto dnech
pracujeme před kostelem, což je poslední etapa prací,“ informoval Jan Stiborek ze lhenického úřadu. Podle něj tu na
začátku dubna opravili část vodovodu a do země nechali zakopat kabely veřejného osvětlení. Zpět se vrací i dominanta
náměstí v podobě kašny, která byla při rekonstrukci odvezena ke kompletní opravě a údržbě. „Práce mají skončit v červnu.
Zatím nám to jde podle plánu,“ upřesnil Jan Stiborek. Při rekonstrukci přistoupili Lheničtí i k demolicím, z mapy totiž zmizela
jedna z budov v blízkosti radnice.
JB, JM
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Fota – zleva – kamenný náměstní taras je téměř dokončen – montáž čerpadla vody ke kašně – kašna
z původních obnovených kamenných kvádrů je již sestavena – skleněná vitráž v kované bráně za kostelem.

Lesní knihovnička
Víte, že na vyhlídce pod Stráží byla v pátek 27.4. instalována LESNÍ KNIHOVNIČKA? Můžete si zde
odpočinout, pokochat se pěknými pohledy do našeho kraje, přečíst si knihu, nebo si ji půjčit domů, případně i
donést z domova knížky, které vám přebývají a obohatit tak zdejší knižní nabídku. Knihovničku velmi brzy
objevily děti, a tak cílem jejich odpoledních procházek bývá právě vyhlídka, a to je moc dobře – viz fota níže.
Knihovničku vyrobil a obci daroval Petr Trnka - Truhlářství, obrázky ji vyzdobila knihovnice Ivanka Ragačová.

Česko zežloutlo. Zčásti i naše Lhenicko
Podezíraná řepka olejka prý za „pylové nálety“ nemůže
pro server „I Rozhlas“ alergolog Ondřej Rybníček z Fakultní
nemocnice Brno, který vede projekt pod názvem „Pylová
informační služba“.
Množství pylu v ovzduší bylo enormní i kvůli rychlému
nástupu teplého počasí. „Alergiků máme na jaře vždycky
hodně, ale letos, díky teplému počasí, vykvetlo všechno
najednou,“ citovala ČTK alergoložku Romanu Kochrdovou.
Kritici řepce olejce, vysívané u nás na rozsáhlém území,
přisuzují zvýšené riziko eroze půdy a snižující schopnost
zadržovat vodu, což může být problémem v případě
dlouhotrvajícího sucha nebo naopak i při povodních.
Intenzivní její hnojení, používanými postřiky – pesticidy a
herbicidy, mohou mít negativní účinky na včely a zvěř, je i
nepříjemným alergenem. Ale letošní „pylovou kalamitu“
kontraverzní řepka prý nezavinila.

V konci dubna a v počátku května neobvyklé množství pylu
ulpívalo prakticky na všem – na autech, na římsách oken,
balkónech, zahradním nábytku atd., ztěžovalo dýchání
zejména alergikům, jimiž se ve zvýšené míře plnily ordinace
lékařů. Záplava pylových zrnek v ovzduší nebyla prý
spojena s lány řepky protkávajícími krajinu (jeden z nich je i
u Lhenic, táhnoucí se od bývalé jahodárny směrem
k Filištajnů mlýnu a až k cestě na Třešňový Újezdec – viz
fota), ale je dílem především smrků a borovic. Množství
pylu v ovzduší mohly snížit očekávané srážky v bouřkách
(ty i u nás po teplých, suchých dnech konečně přišly
3.května).
„Jehličnany v pravidelných pětiletých periodách produkují
větší množství pylu. Ten se následně šíří ovzduším a tvoří
žlutou pokrývku. Říká se tomu sírový sediment, i když to se
sírou nemá nic společného, a způsobují ho smrky a
borovice. Pyl řepky olejky nelétá, je těžký a lepkavý,“ uvedl

Volně podle „Novinek.cz“ a dalších zdrojů
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JB, JM

Fota – řepkový kvetoucí lán u Lhenic – fota z 1.5.2018

Lhenické sady letos rozkvetly do nebývalé krásy
Díky krásným, slunným, teplým dnům se tomu tak stalo
Počaly kvést již 16.dubna, avšak do plné nádhery se rozvinuly nezvykle na jarní období již o téměř letním víkendu 21.a
22.4., v němž sluncem rozzářeným dosahovala teploty ovzduší nejvyšší hodnotu v sobotu (u nás přes den +28°C, v Plzni
rekordních 29,2°C, v Č.Budějovicích 29,1°C), ale i neděle byla krásným dnem s o něco málo nižší denní teplotou.
Prachatický deník v ten čas vyzval k návštěvě Lhenicka: „Lhenicím vládne bílá! Bývají nazývány „Zahradou jižních Čech“.
Dostanete-li se sem v těchto dnech, pochopíte proč. Městečko se totiž doslova topí v záplavě květů ovocných stromů.
Není to dobrý tip na výlet?“
A jak tomu bylo loni, vzpomenete? Naše sady sice začaly kvést ve stejný čas jako letos – 16.dubna (byly právě Velikonoce),
ale následující dny byly chladné. V nich za proměnlivého počasí klesala ráno teplota pod nulu (do -2°C) a denní dosahovala
jen +10°C, a tak rozkvetlé sady zdaleka nenabízely krásnou podívanou té letošní. Dokonce 28.4. zakryla po ránu naše
Lhenicko sněhová pokrývka do 5 centimetrů a na Prachaticku a Českokrumlovsku byl vyhlášen kalamitní stav, neboť v jejich
vyšších polohách napadalo místy až 20 cm mokrého, těžkého sněhu. Padaly stromy, bez elektriky se naráz ocitlo až 20 tisíc
domácností. I naši lheničtí hasiči zasahovali v noci z 27.4.na 28.4. na silnicích do Ktiše a Prachatic, kde odstraňovali padlé
stromy, větve či polomy (viz fota Jana Kleina níže).
JB, JM

Rozkvetlé lhenické sady o krásném víkendu 21. a 22.4.2018 – jaký to rozdíl oproti loňskému roku (foto vpravo z 28.4.2017)

Lidový zvyk „Stavění máje“ u nás stále žije
Tato letitá tradice zůstává na Lhenicku stále zachovávána, a to v městečku jakož i v okolních osadách, krom Vodice a Jámy,
kde se stavění máje dodržuje na Letnice. Letos, jak jinak, vyrostly májky za prvomájové noci z 30.dubna na 1.května na léty
zavedených místech, v městečku za sokolovnou, u Vejrovského rybníka a na starém hřišti v lese, a to za jejich hlídání u
ohně při občerstvování rozličnými nápoji a opékání buřtů či masa. Neuhlídání májky a její podříznutí někým z okolí je
považováno, rovněž podle tradice, za velkou ostudu a ponížení.
V malé fotogalerii dáváme nahlédnout na májky na Lhenicku
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Májky na předešlé straně – zleva májka na starém hřišti v lese, májka u Vejrovského rybníka, májka v mateřské škole,
májka za sokolovnou. Májky níže zleva – ze stavění májky na starém hřišti v lese, stavění máje v Dolních Chrášťanech,
májka v Horních Chrášťanech – v poslední řadě zleva – májka v Brusné, v Třešňovém Újezdci, v Hrbově a ve Vadkově….
Děkujeme všem ochotným obyvatelům ze jmenovaných vesniček za zaslání fotografií!

Postavím pod okny máj…
Z Chodska: Na rozloučení, mý potěšení, postavím pod okny máj,
haby věděli falešný lidi, že jsem já chodíval k vám…
Stavění májí je stará tradice, která přetrvává do dnes. Vysoký oloupaný kmen stromu musí stát ráno 1.května, proto se
připravuje, zdobí a staví den dopředu. Buď se nechá zelený vršek, nebo se na špičku přiváže zelená břízka. Pod ni patří
věnec s pentlemi, fábory a šátky a dalšími ozdobami, na Moravě také klobáskami. Přes noc se má máj hlídat, aby ji chasa
ze sousední vsi nepodřízla. To se považuje za velkou potupu. Máj se považuje za symbol jara, lásky a plodnosti. Jinou verzi
stavění májky býval zvyk chlapců umístit rozkvetlý štíhlý stromek pod okna své vyvolené a dát tak najevo, že je zadaná.
Jinde májku u domu „zasadil“ otec dívky, která dosáhla 15 let. Hlava rodiny tak dávala vědět, že v chalupě brzy bude dívka
na vdávání. (boš)
Podle Prachatického deníku z 30.4.2018
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Český svaz žen Lhenice

Ve čtvrtek 12.4. se za podpory Městyse Lhenice sešly místní ženy na velmi zajímavé přednášce
„TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI“.
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Lektorkami byly Romana Bošková a Klára Mrkvičková ze střediska „Dům pro Seniory“ v Českých Budějovicích.
Ukázaly i na praktických ukázkách, jak zlepšovat paměť. Děkujeme Městysi Lhenice a milým lektorkám za
příjemný a poučný podvečer a těšíme se na další společná setkávání.

ČSŽ Lhenice se jako každoročně připojí k již 22.ročníku celonárodní akce
"ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ" – 16.května
prodejem kytiček měsíčku lékařského (letošní barva stužky je vínová) v hodnotě 20,-Kč.
Naše ženy budou obcházet s nabídkou kytiček místní firmy, ale zakoupit si je budete moci
i u Ivanky v knihovně nebo u Hely Mášlů v kosmetickém salónu.
Děkujeme, že se k této dobročinné sbírce připojíte. M.Sch.

Občanské sdružení GRATIS
bilancovalo
(Gratis – sdružení aktivních důchodců)
Letošní každoroční posezení v rozkvetlých
třešňových alejích se jako pokaždé konalo
v Martinově peckárně (viz foto vlevo), při kterém se
bilancoval loňský rok pořádaných akcí - výletů,
pochodů. Vzpomíná se, který výlet či pochod získal
"nejvíce bodů". V naprosté shodě zvítězil výlet na
Černé a Čertovo jezero a rozhlednu Špičák.
Z každého výletu či pochodu byly zážitky různorodé
ke vší spokojenosti.
Jak vypadal loňský rok 2017? Bylo uskutečněno
celkem 23 výletů a pochodů. Namátkou některé
z nich: v únoru Terčinno údolí, v květnu LandštejnNová Bystřice, v červnu Kašperk, Svatobor, též v červnu výlet lodí z Týna nad Vltavou a na Kolodějský zámek, srpen
obohatil výlet na již zmíněné Černé a Čertovo jezero, v září to byla návštěva Jindřichova Hradce a Nové Bystřice, říjnový
výlet byl na Kamenné moře. To jsou jen namátkou vybrané akce z celkových dvaceti tří. Několik vět k "domácím pochodům",
uskutečněných na počest zemřelých našich členů, a to takových výšlapů, jež se jim ze všech s námi absolvovaných nejvíce
líbily. Pochod trasy kolem Zlatého potoka byl věnován zesnulé Miladě Trnkové, Václavu Jarošovi pak pochod po trase
Klenovice – Doubrava – Jáma. Je zřejmé, že při pěších pochodech (bez aut na místě srazu) se ochutnávalo příležitostně tu
a tam pivo a kde byla možnost, tak jsme nahlédli do lístků gastronomie.
Při těchto pravidelných posezeních v třešňových alejích se nejen hodnotí turistika, ale vedou se též všeobecné diskuze
počínaje politikou, chlapi o ženách a naopak a všichni jsou nadmíru spokojeni.
Závěrem: Ze soupisu pořádaných akcí (celkem 23) jsem čerpal z kronik od žen Marie Lukešové a Růženky Jordánové.
Osmdesáti procentní účast na akcích je chvályhodná. Jen tak dál vydržet. Jan Machart

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

K osvobození Lhenicka americkou armádou
k 73.výročí
Američtí vojáci v „pětačtyřicátém“ na Lhenicku
Vstoupili s následným pobytem i do Třebanic
ÚVODEM
Jak známo, náš kraj osvobodili američtí vojáci z 26.divize 10.5.1945 s jejich přítomností do konce července toho roku ve
Lhenicích (v počtu cca pěti set), též ve Vadkově, Hrbově, Vodici, aby je poté pouze ve Lhenicích vystřídali vojáci z divize
94., a to s pobytem do 28.října. Doloženo jest to zachycenými vzpomínkami pamětníků a bohatou fotodokumentací. Že ale
američtí vojáci rovněž pobývali i v Třebanicích, nedostalo se v širší známost.
Snad proto, že zřejmě spadali pod jinou vojenskou jednotku než pod tu, co měla velitelství
ve Lhenicích a byla též dislokována i ve výše již uvedených okolních obcích (s příslušností
k 26.divizi).

Foto 1 – logo US army, foto 2 – označení příslušnosti k letecké armádě, foto 3 – označení
příslušnosti k 26.divizi, foto 4 – označení příslušnosti k 94.divizi, foto 5 – jeden
z amerických vojáků pobývajících v Třebanicích
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Získané indicie této verzi nasvědčují.
Jednak pozdější příjezd amerických vojáků do Třebanic (až 22.5.1945) a pak také snímek amerického vojáka tam
pobývajícího (viz foto vpravo na str.9), na jehož rukávu možno vidět nášivku označující příslušnost k letecké armádě (zřejmě
pozemního personálu), na rozdíl od vojáků z 26.divize, co měli nášivku s označením YD v kosočtverci a ti z 94.pak s číslem
94 v kruhu (viz foto na str.9 dole – obojí příslušníci těchto divizí byli postupně ve Lhenicích), a také pak vzpomínky
pamětnice, paní Ludmily Soukupové z Třebanic, tehdy Steinocherové – třináctileté, uvedeny níže.

Vzpomínky na americké vojáky
paní Ludmily Soukupové z Třebanic
„Do naší vesničky Třebanic přijeli z opačné strany než od Lhenic. Byla pro ně tím určeným místem. Vynašli ji prý podle jim
zadaného jejího názvu. Přijelo jich k nám dohromady asi osmdesát a ubytovali se po našich domech. Stravovali se společně
v hospodě u Turků, kde měli vojenskou kuchyni. Vše potřebné jim sem auty dováželi – proviant, veškeré zásobování,
potřebné věci, poštu atd. Američtí vojáci byli i v okolních vsích, jako ve Vrbici, Žitné a tam se i ti naši s nimi společně
scházeli, na tuto stranu směřovali, do Lhenic vůbec ne, kam já jsem tehdy docházela do školy. V Třebanicích se objevili
22.května, to vím přesně, protože ti, co byli u nás doma, bylo jich devět a bylo jim kolem dvaceti let, nám hned ten první den
zapsali věnování s podpisy do památníčku (viz foto). Mezi nimi byl i velitel celé místní vojenské jednotky, uměl česky, a tak
jsme se snadno domluvili. Všichni byli hodní, slušní a taky pobožní, modlili se, ve svých vojenských knížečkách
měli
růženec a svaté obrázky. V místnosti, kde byli ubytováni, měli vždy uklizeno, pořádek a čisto. Když jsem přišla ze školy, naši
pracovali v hospodářství, na poli a tak, musela jsem podojit krávy, nakrmit dobytek a oni mi pomáhali, nejvíce jeden z nich.
Já jsem jim zase žehlila kalhoty, košile, pekla koblihy, které jim chutnaly. Maminka pro práci nemohla. Také poštou dostávali
z domova dopisy i balíčky, z čehož měli vždycky velkou radost. Měli obavy, aby nemuseli jít ještě do války do Japonska,
toho se báli. A přišel červenec, čas rozloučení. Zvykli jsme si na
sebe. My na ně, oni na nás. A tak při rozlučce bylo vzájemně i
trochu smutno. Naši vojáci se už moc těšili domů a my jsme jim ze
srdce přáli, že se živi a zdrávi vracejí ke svým rodinám, ke svým
nejbližším.“

Na internetu uvedená jména amerických vojáků
z památníčku ani po mnoha létech nezůstala na
druhém konci světa bez odezvy
Při loňském srazu rodiny Podlahových, na který se sjeli příbuzní
zblízka i daleka, došlo i na vzpomínky na americké vojáky
pobývající v „pětačtyřicátém“ v Třebanicích. Co je vyvolalo? Jedna
ze zúčastněných rodinné sešlosti (žijící na Karlovarsku) přinesla
na sraz památníček s věnováním od těchto vojáků i s jejich
podpisy (viz foto vlevo), který při velkém domácím úklidu objevila
po svých rodinných předcích. A kdo jiný ze zde přítomných mohl
o vojácích zasvěceněji vyprávět právě jako i o tom, kdy a jak
k zápisu do památníčku došlo, než tehdy tomu přítomná
pamětnice, paní Ludmila Soukupová. Poté, vzhledem k uváděným
konkrétním jménům amerických vojáků v památníčku, přišla další
z účastnic (žijící v Austrálii) s nápadem, uveřejnit je na internetu
s tím, zda-li i po mnoha létech někoho osloví. A světe, div se!
Snad náhoda tomu chtěla, že v USA rodinní generační
následovníci jednoho z vojáků zareagovali. Rovněž po internetu
se zadavatelce ozvali, a to i se zaslanými fotografiemi oněch
„třebanických“ amerických vojáků (viz fota níže).

Fota amerických vojáků, co pobývali i v Třebanicích – jejich ústroj i prostředí, ve kterém jsou nafoceni, spíše
také napovídá tomu, že mohli být snad příslušníky letecké americké armády, jejího pozemního personálu.
Měli „třebaničtí“ američtí vojáci něco společného s americkou jednotkou s velitelstvím ve Lhenicích,
přináleželi rovněž k 26.divizi nebo tomu bylo jinak??
JB, JM
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
OPUSTILI NÁS
Dne 10.května vzpomeneme prvního výročí úmrtní milovaného manžela , tatínka , dědečka
a pradědečka, pana Františka Fencla. Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marie,
děti Frantisek a Hana s rodinami .
V našich srdcích zůstává stále s námi .
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
v pondělí 5.3. 2018 s mojí maminkou, paní Marií Trnkovou ze Lhenic.
Děkujeme za květinové dary a projevenou soustrast. Dcera - Hana Radová s rodinou.
5.ledna byl tomu rok, co jsme se naposledy rozloučili s panem Janem Houškou, lhenickým
rodákem, jenž na jeho přání byl uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově. 15.května
tohoto roku by se dožil 80 let…
Ač žil v Prachaticích, nade vše miloval rodné Lhenice, kam se vždy s láskou navracel.
Po celý svůj život se zajímal o dění v nich, o jejich současnost i minulost, o osudy svých
„Lheničáků“, což dokazoval, mimo jiné, jako dlouholetý přispěvovatel
do našeho regionálního periodika „Moje Lhenicko“.
Čest jeho památce !

UVÍTALI JSME NA SVĚT
Prachatický deník uvítal na svých stránkách i naši novou občanku
V sobotu 14.4. PT Deník přivítal nová miminka.

Mezi nimi i naši novou spoluobčanku Rozárku...
Rozálie Sládková se narodila v pátek 6. dubna dvě minuty po desáté
hodině dopoledne v prachatické porodnici. Vážila 3 800 gramů.
Rodiče Vendulka a Láďa si přivezli dceru domů, do Lhenic.
Zdroj: Nikola Beranová

VÍTÁNÍ OBČANKŮ

Tradiční akce vítání občánků ve Lhenicích se
uskutečnila 18.2.2018 v obřadní síni MÚ Lhenice
a to hned třikrát.
Uvítáni byli tito naši noví spoluobčané:
Vojtěch Trojek, Natálie Švecová, Martin Štrobl, Jakub Kučera –
viz foto vlevo nahoře; dále Martin Tabačík a Tomáš Tabačík,
Nela Kubová, Tomáš Hlaváček, Sofie Trnková – viz foto vpravo
nahoře a také byl přivítán první občánek narozený v roce 2018 –
Adéla Krotká – viz foto vlevo.

Všem dětem přejeme šťastný a spokojený život !
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POZVÁNKY NA AKCE
Jarní vyběhnutí ve Lhenicích je i pro celé rodiny
s dětmi. Přijďte si zasportovat a pobavit se!
Srdečně zveme!
Bude i skákací hrad pro děti!

Pavlína Jíšová a Bababand
- Pavlína, Šany a Romana
zahajují v sobotu 12.května letní sezónu
VADKOVSKÉHO DIVADLA.
Koncert se koná
od 18.00 do 20.00 hodin.
Přijměte srdečné pozvání !!!
12

KINO KLUB LHENICE UVÁDÍ
v sobotu 12.května od 19.00 hodin
hudební romantickou komedii

„VŠECHNY MÉ LÁSKY“

SDH Lhenice srdečně zve lhenické občany
na tradiční

která se bude konat v neděli 20.května od 14.00 hod.
za tradičního programu – vynášení historických praporů
z hasičské zbrojnice, položení věnce u pomníku padlých
na náměstí, průvodu na hřbitov a bohoslužby
u tamní kaple sv.Jana Nepomuckého.
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Soutěžní ročník 2017/18 všemi družstvy již dohrán.
A tým má již od konce března historicky první ročník v krajské soutěži ve skupině A odehraný a jako nováček si vedl velice
dobře (viz jeho konečné umístění níže). Ostatní družstva B,C,D a E soutěže na Prachaticku výkonnostně odstupňované
ještě v dubnu dohrávala.
Konečné umístění Sokola Lhenice A v krajské soutěži sk.A (za 10 účastníků) v sout.roč.2017/18 - 4.místo – 18 zápasů
– 10 výher, 2 remízy, 6 proher – skóre 147:128 – 40 bodů – při stejném bodovém zisku jako na třetím místě SK Malovice A
jen za horšího skóre!
DUBNOVÉ MISTROVSKÉ ZÁPASY
B týmu v RP-I (regionálním přeboru)
17.kolo 14.4. – Sokol Lhenice B – Slavia PT-A 16:2 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: V.Špán 2:2, I.Fišerová 4:0, M.Halabrín st.
4:0, M.Špán 4:0
18.kolo 21.4. – HB mostové jeřáby PT – Sokol Lhenice B 13:5 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: V.Špán 1:3, P.Petrovka 0:1,
M.Špán 0:4, F.Traxler 2:2, M.Halabrín st. 1:1, WO 1:0
Konečné umístění Sokola Lhenice B v RP-I (za 10 účastníků) v sout.roč.2017/18 – 5.místo – 18 zápasů – 6 výher,
4 remízy, 8 proher – skóre 168:158 – 34 bodů
C a D týmu v RP-II
17.kolo 7.4. – Sokol Lhenice C – SK Rohanov 14:4 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: V.Hůrský 3:1, I.Kanaloš 1:1, I.Fišerová 4:0,
M.Halabrín st. 3:1, P.Petrovka 1:1
17.kolo 7.4. – SPV Strunkovice A – Sokol Lhenice D 9:9 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: M.Halabrín ml. 4:0, A.Dubravcová 4:0,
E.Dubravcová 1:3, T.Novotná 0:4
18.kolo 21.4. – Sokol Lhenice C – SPV Strunkovice A 17:1 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: V.Hůrský 3:1, I.Kanaloš 4:0,
M.Halabrín 2:0, I.Fišerová 4:0, L.Vondrák 2:0
18.kolo 21.4. – Libín PT-D – Sokol Lhenice D 12:6 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: A.Dubravcová 4:0, T.Novotná 0:4,
M.Halabrín ml. 1:0, E.Dubravcová 1:3, WO 0:3
Konečná umístění Sokola Lhenice C a D v RP-II (za 9 účastníků) v sout.roč.2017/2018: C týmu – 2.místo – 16 zápasů
– 12 výher, 2 remízy, 2 prohry – skóre 185:103 – 42 bodů; D týmu – 8.místo – 16 zápasů – 3 výhry, 3 remízy, 10 proher –
skóre 116:172 – 25 bodů
E týmu v RP-III
17.kolo 14.4. – Sokol Lhenice E – Libín PT-E 9:9 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: J.Novotná 2:2, R.Sivera 3:1, K.Fišerová 1:3,
J.Březinová 2:2
18.kolo 28.4. – Sokol Lhenice E – ST Horní Vltavice 8:10 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: G.Siverová 0:2, J.Březinová 2:2,
J.Novotná 3:1, K.Fišerová 1:3, R.Sivera 1:1
Konečné umístění Sokola Lhenice E v RP-III (za 9 účastníků) v sout.roč.2017/18 – 7.místo – 16 zápasů – 3 výhry, 4
remízy, 9 proher – skóre 133:155 – 26 bodů.

Lhenická tenisová líheň i mezi sokolskými
nadějemi na republikové úrovni
dala výrazně o sobě vědět.
Republikový přebor Sokola mladších žáků a žákyň, který se
konal 21.dubna v Plzni, byl pro lhenický stolní tenis velmi
úspěšný. Mezi dívkami vybojovala Anetka Dubravcová 3x
zlato, a to ve všech třech disciplínách – v singlu, čtyřhře i mixu,
mezi chlapci pak Petr Hodina získal 3x bronz a Terezka
Novotná, co sice v singlu vypadla ve čtvrtfinále, dosáhla spolu
s Anetkou Dubravcovou ve čtyřhrách na zlato. Sokol Lhenice
děkuje za úspěšnou reprezentaci mateřské jednoty!
Foto – lhenické úspěšné sokolky – první zprava Tereza
Novotná, hned vedle ní Aneta Dubravcová
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
Vydařený vstup do mistrovského jara
A tým vstoupil do jarní části sout.roč.2017/18 v I.B třídě ve skupině B šňůrou čtyř vítězných zápasů v řadě, z nichž tři po
sobě na soupeřových hřištích - doma v 15.kole 31.3. v derby s Netolicemi A 2:1 a venku pak v 16.kole 7.4. ve Zdíkově 1:6,
v 17.kole 14.4. v Chelčicích 0:2, v 18.kole 21.4. v Dřímni 2:3), aby jeho jarní vítězné tažení bylo přerušeno v 19.kole (28.4.)
domácí nečekanou prohrou s Volyní 2:3, kterou se připravil o umístění na třetí tabulkové příčce, kam jej vynesla právě
čtyřzápasová jarní úvodní série s plným bodovým ziskem. Škoda této ztráty a na vlastním hřišti k tomu! Přesto lze vstup do
mistrovského jara hodnotit jako úspěšný, zvláště ve srovnání s tím nevydařeným loňským v sout.ročníku 2016/17 (bodový
zisk po pěti utkáních mistr.jara: loni 1 bod – letos 12 bodů).
Jak si A tým povede v dalším průběhu soutěže? Věřme, že znovu naskočí na vítěznou vlnu.
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Postavení SK Lhenice A v tabulce I.B třídy sk.B (za 14 účastníků) k 30.4.: 4.místo – 19 zápasů – 12 výher, 2 remízy,
5 proher – skóre 55:22 – 38 bodů.
Po uzávěrce ML: A tým ve 20.kole (5.5.) odčinil ve Stachách domácí prohru s Volyní přesvědčivým vítězstvím 4:0 a navrátil
se na třetí tabulkovou příčku!
B tým SK Ktiš/Lh.B rozehrál mistrovské jaro v OP Prachaticka na svém domovském hřišti ve Ktiši (v 15.kole 1.4.) vítězně
5:1, a to v derby rezerv s netolickým béčkem, aby na tuto výhru navázal ve 14.kole další hned 2.4. v dohrávce z 24.3.
v Šumavských Hošticích 0:2, ale v pořadí třetím utkáním jara (v 16.kole 7.4.) již v Nebahovech na body nedosáhl při těsné
prohře 3:2. Poté (v 17.kole 15.4.) výrazně doma přehrál Vitějovice 6:1, následně (v 18.kole 21.4.) podruhé na jaře prohrál
v Husinci 3:1, který se tak tím na něho ze třetího místa dotáhl na rozdíl jediného bodu, když poté v 19.kole 29.4. nadělil na
svém hřišti „desítku“ Zbytinám při výsledku zápasu 10:1.
I přes dvě jarní prohry rezerva zatím stále drží 2.místo v tabulce.
Umístění SK Ktiš/Lj.B v tabulce OP Prachaticka (za 14 účastníků) k 30.4.: 2.místo – 19 zápasů – 13 výher, 2 remízy,
4 prohry – skóre 82:33 – 41 bodů
Po uzávěrce ML: B tým ve 20.kole (5.5.) remízoval ve Volarech 1:1a opustil tak druhé místo v tabulce.
Mini přípravka – i ta již vstoupila do jarní části OP Prachaticka , jeho 11.kolem 9.dubna v Netolicích.
Tuto soutěž hrají fotbaloví benjamínci formou turnajů vždy na hřišti některého z účastníků.

Dubnová mistrovská utkání lhenického SK
A týmu v I.B třídě ve skupině B:
16.kolo 7.4. – Sokol Zdíkov – SK Lhenice A 1:6 (1:4) – br.za Lh.: T.Balica 2, R.Iliev 2, J.Beran, M.Mahák
17.kolo 14.4. – FK Chelčice – SK Lhenice A 0:2 (0:0) . br.za Lh.: R.Iliev, Dav.Kiš
18.kolo 21.4. – TJ Dříteň – SK Lhenice A 2:3 (2:2) – br.za Lh.: R.Iliev, M.Mahák, R.Sura
19.kolo 28.4. – SK Lhenice A – Slavoj Volyně 2:3 (1:2) – br.za Lh.: T.Balica, D.Trojan
B týmu v OP Prachaticka:
14.kolo 2.4. – FC Šum.Hoštice/Lažiště B – SK Ktiš/Lh.B 0:2 (0:1) – dohrávka z 24.3. – br.za Lh.B: J.Mrkvička 2
15.kolo 1.4. – SK Ktiš/Lh.B – 1.FC Netolice B 5:1 (3:0) br.za Lh.B: Vl.Burda, Mich.Sedlák, P.Lukšovský, P.Starý, P.Sýkora
16.kolo 7.4. – FK Bistav Nebahovy – SK Ktiš/Lh.B 3:2 (1:1) – br.za Lh.B: J.Mrkvička, P.Šíma
17.kolo 15.4. – SK Ktiš/Lh.B – TJ Vitějovice 6:0 (3:0) – br.za Lh.B: J.Mrkvička 2, D.Kolář, J.Grill, J.Pokorný, P.Sýkora
18.kolo 21.4. – Slavoj Husinec – SK Ktiš/Lh.B 3:1 (2:1) – br.za Lh.B: V.Pilát
19.kolo 29.4. – SK Ktiš/Lh.B – TJ Zbytiny 10:1 (6:1) – br.za Lh.B: T.Balica 3, Vl.Burda 2, J.Beran, R.Sura, J.Mrkvička,
Mich.Sedlák, R.Suchý z 11
Mini přípravky v OP Prachaticka:
11.kolo 9.4. – Turnaj v Netolicích – jarní premiéra – 1.zápas – 1.FC Netolice – SK Lhenice 6:2 (4:2) – br.za Lh.: K.Muška,
M.Schwinger, 2.zápas – SK Lhenice – SK Vacov 3:10 (2:6) – br.za Lh.: K.Muška, M.Schwinger, P.Jakl
12.kolo 18.4. – Turnaj ve Čkyni – 1.zápas – Šumavan Vimperk C – SK Lhenice 5:3 (3:1) – br.za Lh.: K.Muška, M.Schwinger,
P.Jakl, 2.zápas – SK Čkyně – SK Lhenice 4:1 (1:0) – br.za Lh.: K.Muška
13.kolo 23.4. – pro SK Lhenice volné kolo
14.kolo 2.5. – Turnaj v Prachaticích – 1.zápas – Tatran PT-B – SK Lhenice 2:4 (1:3) –br.za Lh.: T.Trnka 3, K.Muška,
2.zápas – Zdíkov/Stachy – SK Lhenice 2:3 (1:2) – br.za Lh.: K.Muška 2, M.Schwinger
Následující fotbalový program mistrovského jara lhenického SK je k nahlédnutí na klubových webových stránkách, ve
skříňkách na „Pivnici u Vašků“ a ve fotbalovém stánku našeho SK, též na nástěnce v hospůdce v sokolovně.

Nově renovované webové klubové stránky SK Lhenice
S klubovou historií, seznamem všech hráčů za dobu existence SK (aktualizován v březnu 2018), s aktuálními
výsledky a komentáři zápasů i s příslušnými tabulkami soutěží týmů SK, fotogalerii z klubové přítomnosti
i minulosti, s informacemi o současném děni ve lhenickém SK se můžete seznámit na webové adrese
www.sklhenice.cz

85 let organizovaného fotbalu pod svatojakubskou věží
SK Lhenice 1933 - 2018
O jeho vzniku a následné dlouhé pětaosmdesátileté fotbalové cestě se můžete dozvědět na webových klubových stránkách
ve složce „Historie“, v části „Jak šla fotbalová léta“.

Foto vlevo – snímek z počátků lhenického SK na starém hřišti v lese – vpravo nejstarší dochované klubové relikvie
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Za „Jeňou“ Rosenfelderem
(tak se mu ve Lhenicích říkávalo)
I do našeho lhenického SK dolétla zpráva z nejsmutnějších. Ve věku nedožitých 75 let zemřel v Praze Mgr.Jan Rosenfelder,
lhenický rodák, profesor tělocviku, reprezentant a hráč pražské Slávie v házené, poté i její trenér.V mládí za letních pobytů
ve Lhenicích nastupoval i za fotbalový tým našeho SK (i jeho jméno je uvedeno v seznamu hráčů nastupujících za SK v jeho
historii, dostupném na
webových klubových
stránkách). Ač Pražák,
na Lhenice nezapomínal.
Kolem pouti je pravidelně
navštěvoval.
Zajímal se o dění u nás,
byl dlouholetým stálým
odběratelem
„Mého Lhenicka“.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
Čest jeho památce!
Foto – lhenický tým z poloviny 60.let 20.století – Jan Rosenfelder čtvrtý zprava.

JB, JM

INZERCE
● 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,
e-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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