MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 2 cena 9,- Kč

ÚNOR 2019

Příchod února přikryl náš kraj sněhovou peřinou. O nedělním
ránu 3.2. se Lhenicko probudilo do sněhové nadílky (o výšce
cca 20cm). Bude únor bílý?
-

Z únorových pranostik
únor bílý, pole sílí
leží-li kočka v únoru na slunci, poleze v březnu za kamna
na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout (2.2.)
na svatého Blažeje, slunce ještě nehřeje (3.2.)
svatá Dorota stromy sněhem ometá (6.2.)
na svatého Valentýna láska všechny rozehřívá (14.2.)
svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí (24.2.)

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do ruky únorové vydání měsíčníku Moje Lhenicko. Koncem ledna a hlavně začátkem
února dala o sobě zima docela znatelně vědět. Děti si přinesly pololetní vysvědčení a hned si mohly jít
užívat zimních radovánek. Zpočátku bruslení na zamrzlých rybnících a pak i bobování, lyžování a stavění
sněhuláků. První únorový víkend přinesl pěknou nadílku sněhu a také mrazivé počasí. Jedna z pranostik
říká, že únor bílý, pole sílí a tak bych ráda přála našim zemědělcům, ovocnářům i nám drobným pěstitelům
a zahrádkářům, aby byla pravdivá. Sníh by mohl také přispět k doplnění deficitu spodních vod. Únor je
posledním zimním měsícem, dny jsou o poznání delší a sluníčko už pěkně zahřeje, jaro se pomaloučku hlásí, ale zima
nevzdává. A tak únor je tak trochu nevyzpytatelný.
Karel Čapek o únoru napsal: „Únor je doba nebezpečná, která zahradníka ohrožuje holomrazy, sluncem, vlhkem a
větry. Tento nejkratší měsíc, záprtek mezi měsíci, tento měsíc nedonošený, přestupný a vůbec nesolidní vyniká nad všemi
ostatními svými potměšilými záludy, mějte se před ním na pozoru. Ve dne loudí na keřích pupence a v noci je spálí, jednou
rukou nám lahodí a druhou nám luská pod nosem. Čert ví, proč se o přestupných letech přidává jeden den zrovna tomuto
vrtkavému, katarálnímu, poťouchlému měsíčnímu skrčkovi. V přestupný rok by se měl přidat jeden den krásného počasí
máji, aby jich bylo dvaatřicet, a bylo by to. Jakpak k tomu my zahradníci přijdem?“
Přeji tedy nám všem, nejen zahrádkářům, aby nás únor netrápil a dobře jsme se připravili na jarní práce.
V tomto období je také v plném proudu plesová sezóna. U nás, ve Lhenicích již dva plesy proběhly – Myslivecký bál
a Obecní ples a další nás ještě čekají (Sportovní ples, Country bál a Hasičský bál). Užijte si tento čas společenské sezóny,
tance a hudby až do začátku března, kdy přijde masopustní rej a veselí. Přeji pohodový měsíc únor.
Marie Kabátová, starostka
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Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 31.1.2018
Výpis ze zápisu č. 4
Přítomni : Mgr. K. Bican, F. Bláha, DiS., P. Boška, Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová,
Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Hosté: Mgr. V. Trnková – ředitelka ZŠ Lhenice
Zapisovatelka: O. Ambrožová
PŘIJATÁ USNESENÍ:
9 PRO
Ad 1) Usnesení č. 37/4/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
Do jednání se dostavil Ing. M. Hölcl.
Do jednání se dostavil P. Pořádek.
Ad 3) Usnesení č. 38/4/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v položkách 1 – 2.
10 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE (Pořádek)
Ad 4) Usnesení č. 39/4/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) výsledky inventarizace k 31.12.2018
b) vyřazení majetku v celkové hodnotě 138.290,57 Kč.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 40/4/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí
a) pracovní návrh rozpočtu městyse Lhenice na rok 2019 a doporučuje jej k vyvěšení na úředních deskách
b) pracovní návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Lhenice do r. 2023 a doporučuje jej k vyvěšení na úředních
deskách
c) pracovní návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Lhenice, okres Prachatice do r. 2021
d) pracovní návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice do r. 2021
11 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 41/4/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci
stavby s názvem „Horní Chrášťany - úpr. TS, kNN,p.Jungwirth“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení
NN) na pozemcích parc. č. 739/7 a 694/5 v k.ú. Horní Chrášťany. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.:
147-844/2018 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 1.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 42/4/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy Úřadu městyse Lhenice s firmou Zednictví Petrášek, PT
b) pověřuje starostku podpisem dodatku.
11 PRO
Ad 7) Usnesení č. 43/4/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice ponechává odměny neuvolněným členům Zastupitelstva
městyse Lhenice pro jednotlivé funkce ve stávající výši, tak jak bylo schváleno Usnesením č. 12/1/2018 ze dne 01.11.2018 a
Usnesením č. 16/2/2018 ze dne 29.11.2018.
11 PRO
Ad 8) Usnesení č. 44/4/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Aktualizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Prachatice pro Základní školu
Lhenice, okres Prachatice a pro Mateřskou školu Lhenice, okres Prachatice
b) doporučuje ředitelce Mateřské školy Lhenice pracovat na dalším rozšíření MAP na následující období
11 PRO
Ad 9a) Usnesení č. 45/4/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje nechat zpracovat znalecký posudek na
nebytové prostory – garáže u bytových domů čp. 419 a čp. 420 ve Lhenicích pro účely jejich prodeje.
11 PRO
Ad 9b) Usnesení č. 46/4/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodej 30 ks tiskových archů poštovních
známek členských obcí Mikroregionu Chelčicko-Lhenického.
11 PRO

Starostka městyse Lhenice vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU na obsazení pracovního místa ÚČETNÍ MĚSTYSE.
Požadavky jsou uveřejněny na úřední desce a webu městyse. Předpokládaný nástup 1.5.2019.
Přihlášky v obálce označené „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – účetní městyse Lhenice“ doručte či
pošlete do 18.2.2019 do 15.00 hodin. Bližší informace osobně na úřadě nebo na čt. 775 321 291.
Uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru dne 25.2.2019.

INFORMACE OBČANŮM
Ze statistiky evidence obyvatel za rok 2018

Počet obyvatel k 31.12.2018: 1882
Průměrný věk obyvatel:
43 let
Věkové rozložení obyvatel:
dospělí - muži: 42 %, dospělí - ženy: 42 %, děti: 16 %
K trvalému pobytu se přihlásilo: 41 občanů
Z trvalého pobytu se odhlásilo: 55 občanů
Počet narozených dětí:
14 – z toho 11 dívek a 3 chlapci
Počet zemřelých občanů:
11 – z toho 5 žen a 6 mužů
Nejoblíbenější jméno novorozence: Adéla 2x, jiná další shoda jmen nebyla.

Distribuce měsíčníku „Moje Lhenicko“

Nově k vyzvednutí u přepážky podatelny úřadu městyse v úřadovně „Pošty Partner“
v přízemí budovy radnice, též v místní knihovně.
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OA

Tříkrálová sbírka 2019
NAŠE LHENICKO V NÍ NA PRACHATICKU PATŘILO MEZI NEJŠTĚDŘEJŠÍ
U nás proběhla v sobotu, 5.ledna a vybráno bylo 45.333,-Kč
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Koled se zúčastňuje v celé zemi kolem čtyřiceti tisíc
dobrovolníků. Organizuje ji Charita ČR a v ní sdružené lokální charity. Navazuje na tradici koledování a má charakter
celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu
sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. První sbírka v novodobé historii se konala v r.2000 na
území olomoucké arcidiecéze, iniciátorem sbírky byl moravský metropolita Jan Graubner. Následující rok byla pro velký
úspěch zorganizována na celém území ČR. Od té doby probíhá celostátně každý rok a výnos z ní se stále zvyšuje.

PODĚKOVÁNÍ

Mgr.Markéta Grillová:

„Děkujeme všem, kteří i letos
ochotně přispěli finanční částkou do
tradiční „Tříkrálové sbírky“, která opět
probíhala v osvědčené lhenicko –
mičovické spolupráci. Jsme vděčni za
vstřícnost a milá přijetí. Velké díky
také patří všem vedoucím skupinek a
dětem za jejich odhodlání v ne
zrovna příznivém počasí vyjít ven,
obětovat svůj volný čas a pomoci tak
druhým lidem. Ve Lhenicích,
Vadkově, Třešňovém Újezdci, Vodici,
Horních Chrášťanech, Hradcích,
Třebanicích a Hoříkovicích se
podařilo vykoledovat 45.333,- Kč.
V Mičovicích, Jámě, Ratiborově
Lhotě, Klenovicích
a okolí se vykoledovalo 12.340,- Kč.
Ještě jednou velké DÍKY!!!“

Foto – lheničtí koledníci před kostelem sv.Jakuba 5.1.2019

JAK SE NAPLNILY KASIČKY KOLEDNÍKŮ PŘI LETOŠNÍ „TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE“
- v celé Diecézi českobudějovické částkou – 7.499.909,-Kč
- v jednotlivých místech na Prachaticku v Kč:

Zpracováno podle přílohy Prachatického deníku „Týden“ z 30.1.2019 a dalších zdrojů.

JAK ŠTĚDŘÍ BYLI DÁRCI NA LHENICKU PŘI „TŘÍKRÁLOVÝCH SBÍRKÁCH“ V MINULÝCH LETECH
2005 – 6.786,-Kč
2006 – 17.250,-Kč
2007 – 13.501,-Kč
2008 – 8.624,-Kč

2009 – 8.248,-Kč
2010 – 3.025,-Kč
2011 – nekoledovalo se
2012 – 5.765,-Kč

2013 – 5.868,-Kč
2014 – 18.695,-Kč
2015 – 20.495,-Kč
2016 – 24.869,-Kč

V přehledu uváděna společná částka z Lhenicka i Mičovicka.
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2017 – 31.706,-Kč
2018 – 56.563,-Kč
2019 – 57.673,-Kč
– zatím nejvíc !
JB, JM

Upozornění k problematice volně pobíhajících psů
Vzhledem k tomu, že se v našem městysi opakovaně vyskytuje stále častější jev problematiky nezabezpečených volně
pobíhajících psů, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany našeho
městyse a znečišťují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele, že porušují zákon.

Zabezpečte si své pobíhající psy, neporušujte zákon.
Je nesmyslné čekat na dobu, až se takovýto domácí miláček dostane pod kola auta nebo se snad stane něco horšího, než
že se pokřiví plechy.
Připomínáme proto základní pojmy a fakta majitelům, kteří za situaci více či méně mohou:
Kdo nezajistí zvíře proti úniku, porušuje zákon dle § 13 odstavce 1 zákona č. 264/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a
dopouští se tak přestupku dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož zákona. Únik psa, ať už k němu dojde nedostatečným
zajištěním, podhrabáním nebo zvíře například vypustí nezamčenou brankou třetí osoba, je přestupkem, který řeší obec
s rozšířenou působností, tzn. MěÚ Prachatice, který má na starosti přestupkovou agendu našeho městyse. Výše pokuty
uložené za přestupek nedostatečného zabezpečení psa proti úniku může být dle uvedeného zákona až 50.000,- Kč.
Když pes uteče a napadne člověka, jedná se o ublížení na zdraví z nedbalosti. V přestupkovém řízení čeká vlastníka nebo
držitele psa pokuta. Přestupek může být ale ohodnocen jako trestný čin, kdy vlastníkovi či držiteli psa hrozí až 2 roky
vězení.
Pokud pes zaviní dopravní nehodu a prokáže se příčinná souvislost mezi ní a psem, majitel zodpovídá za vzniklou škodu
a musí počítat s její náhradou.
V případě napadení jiného psa musí majitel uhradit náklady na léčení a vzniklou škodu.
Pokutu až 10.000,- Kč může dostat majitel psa od mysliveckého sdružení, když jeho pes, i kdyby byl na vodítku, vyplaší
v lese zvěř. Za psa, který volně pobíhá v honitbě (les, louka), může majitel psa dostat pokutu až 30.000,- Kč.
Venčí-li psa někdo jiný než majitel a pes někoho napadne, je zodpovědný ten, kdo měl psa v té chvíli svěřeného.
Dalším problémem jsou exkrementy. V tomto případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku, konkrétně znečištění
veřejného prostranství. Dle § 47 odstavce 1, písmena d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se dopouští přestupku
ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, anebo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek lze dle § 47 odstavce 2 tohoto zákona uložit pokutu
do 20.000,- Kč.
Jak tedy dál?
Majitelé čtyřnohých miláčků si musí plně uvědomit povinnosti a rizika spojená s chovem psa a zajistit tak kvalitní a bezpečné
podmínky pro ostatní obyvatele a psa samotného.
Pokud tak neučiní, nezbývá než tento přestupek písemně ohlásit na přestupkovém oddělení obce s rozšířenou působností
(MěÚ Prachatice) s žádostí o zahájení přestupkového řízení.
Dále bude s majitelem naloženo dle platných právních předpisů se všemi důsledky.
Realizace odchytu je finančně náročná záležitost, stejně tak jako následný odvoz a umístění do smluvního útulku.
Připočteme-li nezbytné veterinární výlohy, jedná se o i několikatisícový náklad. Další náklady vznikají denně na stravu takto
umístěného psa. Úhrada těchto nákladů však není jediný výdaj, který majitel bude muset uhradit. S dalšími výdaji pak může
počítat po zahájení zmiňovaného přestupkového řízení.
Zbývá jen doufat, že všichni majitelé psů zajistí své psy a umožní ostatním občanům
našeho městyse svobodný a bezpečný pohyb na všech veřejných prostranstvích.
OA

Městys Lhenice připomíná občanům, že do konce měsíce března je nutné zaplatit poplatek za
psa, nájemné či pachtovné z pozemků a podnikatelé poplatek za odpady. Též je nutné
předplatit si lhenický zpravodaj „Moje Lhenicko“ – cena zůstává nezměněna. Všechny
poplatky hraďte u p.Vlasty Křížkové v podatelně úřadu městyse, tj. v úřadovně pošty –
v přízemí budovy úřadu.
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Vánoční ohlédnutí z mateřinky

Vánoční čas se nám až moc rychle přehoupl do své druhé poloviny a my s dětmi prožívali
další slavnost, slavnost Tří králů. Po prázdninách nás zavalily radostné zážitky dětí z
prožitých Vánoc s chlubením, co všechno jim Ježíšek přinesl pod stromeček a co s rodiči
zažily. Dar dávání, radost z něj a doznívající atmosféru Vánoc jsme chtěli podpořit
návštěvou kostela ve Lhenicích. A tak jsme se na TŘÍKRÁLOVOU cestu vypravili jako
poutníci z dalekých krajin. Nepřišli jsme s prázdnou! Vyrobili jsme honosné dary, na cestu
se slavnostně ustrojili a vyšli. Z dálky nám jasně svítila kometa ze lhenické školky a tak
jsme dobře doputovali na určené místo. Kostel svou výzdobou ohromil nejen děti, ale i nás dospělé. To, co jsme
se v něm dozvěděli o myrhře, kadidlu a ostatních věcech spojených s Vánocemi, nás obohatilo a názorné
ukázky jednotlivých věcí ukojily především dětskou zvídavost.
Děkujeme paní katechetce Mgr. Markétě Grillové za její ochotu a obětavost strávit s námi tak drahocenný čas,
za krásný program připravený pro děti. Doufáme, že tyto sváteční chvíle společně s ní strávené proměníme v
každoroční školkovou tradici. ZB, KV
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Foto vlevo – putování za kometou – vpravo v kostele sv.Jakuba u Betléma

Základní škola

Lednové kalendárium
4.1. – beseda na téma „Tří králové“ s Mgr.M.Grillovou – pro žáky I.A a I.B třídy
8.1. – školní kolo soutěže „Konverzace v německém jazyce“ – viz článek níže
9.1. – zahájení plaveckého výcviku v plav.bazénu ve Volarech – jednotlivé lekce vždy ve středu – pro
žáky 3.třídy
10.1. - zahájení plaveckého výcviku v plav.bazénu ve Volarech – jednotlivé lekce vždy ve čtvrtek – pro
žáky 4.třídy
10.1. – třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd – poté možnost konzultací s vyučujícími
15.1. - účast žáků na semináři „Potraviny pod lupou“ – v Gymnáziu Jírovcova v ČB
16.1. – účast na okresním kole „Dějepisné olympiády“ v PT – viz článek níže
18.1. – „Práce s třídním kolektivem“ – ve spolupráci s PPP (pedagog. – psychologickou poradnou) z PT – pro žáky 7.třídy
21.1. – schůzka školního EKOTÝMU
24.1. – návštěva „Muzea českých loutek a cirkusu“ v PT – pro žáky 2.třídy
24.1. – „Pedagogická rada“ – k hodnocení 1.pololetí šk.roku 2018/19
25.1. – „Práce s třídním kolektivem“ – ve spolupráci s PPP z PT – pro žáky 7.třídy – druhá část
25.1. – beseda na téma „Druhá světová válka“ s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 5.třídy
25.1. – beseda na téma „Archa Noemova“ s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 3.třídy
28.1. – školní kolo soutěže „Konverzace v anglickém jazyce“ – viz článek níže
28.1. – 30.1. – sběrová akce na škole (sběr starého papíru)
29.1. – účast na okresním kole „Olympiády v českém jazyce“ – viz článek níže
30.1. – účast na okresním kole „Matematické olympiády – Z5, Z9“ – výsledky zatím nedodány
30.1. – soutěž ve skoku vysokém „Zimní laťka“ – pro žáky 2.stupně ZŠ v tělocvičně školy – viz článek níže
31.1. – předání pololetního vysvědčení šk.roku 2018/19 ve všech třídách – v I.A a I.B třídě slavnostně za přítomnosti rodičů
a přátel
31.1. – „Školní karneval“ – odpoledne v jídelně školy pro děti ze ZŠ a MŠ
Pololetní prázdniny – 1.února 2019.

Foto vlevo – z návštěvy „Muzea loutek“ v PT (24.1.), vpravo – ze „Zimní laťky“ v tělocvičně ZŠ (30.1.)

Z vědomostních a dovednostních soutěží našich žáků

Konverzační soutěž v německém jazyce – školní kolo 8.1.
1.místo – K.Schwingerová (7 roč.) – postup do okresního kola
2.místo – K.Gregora (7.roč.)
3.místo – L.Čechová (6.roč.)
Dějepisná olympiáda – okresní kolo 16.1.
15.místo – J.Grill (9.roč.)
21.místo – Z.Šejnohová (8.roč.)
27.místo – R.Klimešová (8.roč.)
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo 28.1.
Kategorie I.A (6. + 7. roč.) – 1. místo D. Mustacová (7. roč.) – postup do okresního kola
Kategorie II.A (8. + 9. roč.) – 1. místo J. Grill (9. roč.) – postup do okresního kola
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo 29.1.
9.místo – Z.Šejnohová (8.roč.)
Zimní laťka – soutěž ve skoku vysokém 30.1.
- v tělocvičně školy – za účasti 19 startujících z 2.stupně ZŠ
1.místo – T.Kunc (8.roč.) – výkon 150 cm

Ze statistiky 1. pololetí školního roku 2018/2019
K 31. lednu 2019 máme v naší základní škole zapsáno 217 žáků. Na 1. stupni ZŠ se vzdělává 135 a na 2. stupni 82chlapců
a dívek. V 1. pololetí prospělo 122 žáků s vyznamenáním, bylo zameškáno celkem 8 949 vyučovacích hodin, což je
průměrně 41,2 hodiny na jednoho žáka.
Všem našim žákům a žákyním přeji hodně studijních úspěchů ve 2. pololetí letošního školního roku. VT

Čtenářský klub ve lhenické škole

V rámci šablon ministerstva školství (Extrakurikulární rozvojové
aktivity ZŠ) byl v říjnu minulého roku pro žáky 2. třídy otevřen čtenářský
klub pod vedením pedagogické asistentky Miroslavy Jandové, DiS,
který navštěvuje 15 žáků.
Klub se koná každé pondělí od 14:00 do 15:30 v prostorách
lhenické školy. Žáci se prvně seznámili s knihou jako takovou, naučili se
tvůrčímu čtení, procvičili svoji fantazii, vyráběli svou knihu a konečně si
vštípili navštěvování místní knihovny. Paní knihovnice Ivana Ragačová
žáky seznámila s chodem knihovny, vysvětlila jim, jak se správně
v knihovně chovat, prošla s nimi každý regál s knihami a povídala si
s nimi o nejrůznějších titulech.
Ve spolupráci se lhenickou školou byly žákům zdarma
zařízeny registrační kartičky na celý školní rok 2018/2019. Nutno
podotknout, že žáci si místní knihovnu velmi oblíbili a pokaždé se těší
na její další návštěvu.

Foto – ve lhenické knihovně
Od paní knihovnice dostali krásné, ručně vyrobené záložky a v čase, kdy po našem městečku chodil svatý Mikuláš
s družinou, nechal každému žákovi čtenářského klubu malou nadílku právě v místní knihovně. Se čtenářským klubem se
budeme bohužel muset rozloučit již za pár dní, ale společně s paní knihovnicí věříme, že nadšení a zájem o knihy v našich
žácích zůstanou navždy. M.Jandová

V těchto dnech slaví lhenická škola 45. narozeniny
Na pamětní desce v přízemí hlavního pavilonu
je sice uvedeno, že byla předána do užívání
31. 12. 1973, ale není to tak úplně pravda.
Ještě celý následující leden se ve škole
pracovalo. Dobrovolníci (mezi nimi i žáci, jejich
rodiče a učitelé) uklízeli, prováděli dokončovací
práce, instalovali nábytek a zdobili prostory
školy, aby zde 1. února mohlo 142 hochů a 127
dívek zahájit druhé pololetí školního roku
1973/74.

Naše milá lhenická školo!
Jsi dáma v nejlepších letech. A myslím, odborné
učebny
–
počítačovou,
že ti to moc sluší a máš se čím chlubit. přírodovědnou, jazykovou, cvičnou
V uplynulých patnácti letech se tvůj kuchyňku a učebnu řemesel, ve kterou
vzhled hodně měnil. Dočkala ses se proměnila bývalá kreslírna. Ve všech
nových střech (původně jsi totiž žádné kmenových třídách máš dataprojektory.
neměla, to tehdy byla taková móda). Sluší to i nově vymalované tělocvičně,
Před deseti lety ti vyměnili okna, která je využívána nejen tvými žáky, ale
původní šedivý kabát jsi vyměnila za v odpoledních a večerních hodinách i
pestrobarevný a zateplený. Postupně jsi členy mnoha sportovních oddílů. Dílny
byla zkrášlována i uvnitř. Do učeben ti jsou přestěhovány do prostor původní
dali nová lina, tabule i nábytek, opravili kotelny a uhelny (protože teď už topíme
a upravili tvá sociální zařízení (myslím plynem), v bývalém pavilonu dílen je
tím záchody a umývárny), školní jídelnu nyní pobočka prachatické ZUŠky,
a v loňském roce ses konečně dočkala kterou navštěvují děti ze Lhenic a okolí.
rekonstrukce hlavního vstupu a šaten. Přímo ve svém areálu, milá školo, máš
A že jdeš opravdu s dobou, o tom od roku 2011 víceúčelové „Oranžové
svědčí nové moderní vybavení a hřiště“, které slouží nejen tvým žákům v
pomůcky. Ve svých prostorách máš hodinách tělesné výchovy, ale mimo
vybudovány nebo zrekonstruovány dobu vyučování i veřejnosti. A musím

připomenout i školní zahradu, která je
rovněž nově upravena a na které si při
slunečném počasí užívají děti ze školní
družiny
stínu
vzrostlých
stromů
(sázených v prvních letech tvé
existence).
Ano,
málem
bych
zapomněla na školní družinu. Ta byla
původně umístěna v pavilonu nad
školní jídelnou, ale musela se
přestěhovat do pavilonu 1. stupně
(odborně nazývaného U5), protože na
její místo byla v roce 1991 přemístěna
mateřská škola. Třídy školní družiny
byly v roce 2015 nově vybaveny a byl
upraven i „dvorek“, na kterém je
postaven
hezký
altán
(učebna
v přírodě), příjemné prostředí k výuce,
hrám a relaxaci.
Hodně se toho za těch 45 let změnilo …

A tak ti přeji, milá školo, ať tě i v dalších letech navštěvují děti i učitelé rádi, ať se jim u tebe líbí a rádi se k tobě vracejí.
Tvoje bývalá žákyně, učitelka a současná ředitelka Vladimíra Trnková
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Přes zimu přerušené rekonstrukci Krumlovské
ulice zatím nepřeje ani počasí
V ní totiž již tak omezený dopravní provoz navíc
komplikoval i lednový rozmar počasí za náhlých proměn, kdy
poměrně teplé slunné dny střídaly ty deštivé či se sněhovými
nadílkami, ale rychle mizícími, měnícími zde povrch vozovky
v blátivou kaši. Tou projíždějící vozidla „ohazovala“ fasády zdejších
domů za jejich značného znečišťování (viz fota). Dočkají se jejich
majitelé nějakého odškodnění?
Mrazivých dnů nebylo až tolik, které by komunikaci
„samovolně“ zpevnily a zbavily ji blátivé „břečky“. A tak v polovině
ledna provozovatel stavby novou navážkou a uválcováním tak
učinil a stav vozovky se výrazně zlepšil. Na jak dlouho?

Foto „Krumlovské“ pod sněhovým příkrovem 3.2.
Též objížďková trasa po „Sušárně“ zvýšeným dopravním provozem nadále trpí (na to již bylo upozorňováno v minulých
číslech ML). Krom vozidly značně poškozovaného nejbližšího okolí tudy procházející komunikace, jsou v ní vytloukány dosti
hluboké výmoly, a to v její dolní části (pod domy Muškových a Stehlíkových).
Bude pamatováno na nápravu i tady, „Na Sušárně“?

Foto - fasády domů v Krumlovské ulici znečištěné blátem od projíždějících vozidel.

JB, JM

Vzpomínka na Jana Palacha – 50 let poté…
Ve středu 16. ledna v 18 hodin jsme se sešli na náměstí, abychom si připomněli čin studenta Jana Palacha z roku 1969.
Impulsem k akci byla výzva iniciativy „Milion chvilek pro demokracii“, která vybízela ke vzpomínkovým setkáním v celé
republice. Improvizovanou pietu tvořila trojnožka v barvě trikolory s břečťanovým věncem, dva panely s kopií části
Palachova dopisu a jeho podobiznou a
samozřejmě množství svíček, které příchozí
přinesli. Po přečtení textu Mikuláše Mináře o síle
slova a úryvku z Palachova dopisu jsme jeho
poselství uctili minutou ticha a českou hymnou.
Akce se konala spontánně, o možnosti se zapojit
bylo možné se dozvědět především ze sociálních
sítí, či osobních SMS. Navzdory tomu a
urputnému větru zhášejícímu svíčky se na
lhenickém náměstí sešlo 26 spoluobčanů včetně
naší paní starostky. V jedné ze sdílených
myšlenek zaznělo, že pokud se každý v běžném,
osobním životě bude projevovat svobodně,
odvážně a nejlépe s laskavostí, nebudou snad
potřeba podobně extrémní činy jednotlivců. Je to
rozhodnutí vyjít ze závětří…
KV
Foto ze vzpomínkově sešlosti na lhenickém náměstí u kašny - M.Srbená

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Z lednového bilancování roku 2018

Hasiči jednali na výroční schůzi lhenického SDH
v sále lhenické sokolovny dne 5.1.2019

V jejím úvodu mezi sebou uvítali představitele našeho městyse – paní starostku Ing.Marii Kabátovou
a pana místostarostu Ing.Milana Hölcla a minutou ticha uctili památky zemřelých členů v uplynulém
roce. Poté byla velitelem zásahové jednotky Františkem Fenclem přednesena zpráva o činnosti sboru za minulý rok 2018,
v níž, mimo jiné, zaznělo:
- že výjezdová jednotka, čítající šestnáct proškolených hasičů v odbornostech, byla dispečinkem HZS jihočeského kraje
19x povolána k ostrým výjezdům k zásahům, z tohoto počtu 10x k požárům, 8x k technickým pomocím (k padlým
stromům, k likvidaci nebezpečného hmyzu) a 1x k úniku plynu
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- že po celý rok probíhala stran členů SDH péče o svěřenou techniku, výzbroj a výstroj, s jejich účastí na pořádaných
povinných proškolování v daných odbornostech
- že se, jako každoročně, jednotlivá družstva zúčastnila okrskové soutěže v požárním sportu, tentokrát 5.5.2018 ve Ktiši,
při které se jim tak nedařilo jako jindy, a to MUŽŮM-I (s umístěním na 6.místě), MUŽŮM-II (s umístěním na 5.místě) a
ŽENÁM-I (s umístěním na 3.místě)
- že se sbor, jako tradičně, podílel na pořádání slavnosti „sv.Jána“ (20.5.2018), s vynášením historických praporů
z požární zbrojnice, s uctěním památky obětí z I.světové války položením věnce u pomníku padlých na náměstí a
s pochodem s hudbou k pobožnosti na lhenický hřbitov – též vzdán hold patronu hasičů - sv.Floriánovi při mši svaté
v den jeho svátku v kostele sv.Jakuba
- že členové sboru vypomáhali při společenských a kulturních akcích pořádaných v našem městysi – jako při slavnosti
„na sv.Jiljí“ (1.9.2018) či při rozdávaní „Betlémského světla“ na náměstí se zajištěním občerstvení pro přítomné
(23.12.2018)
- že je chvályhodné, že se ve lhenickém SDH věnuje pozornost výchově mládeže – pod vedením členek Svatavy
Matašovské a Mgr.Jany Bukovské – Peštové vykazuje činnost kroužek „Půlhasič“, který se letos poprvé zúčastní
soutěže mladých požárníků „Plamen“
V závěru výroční zprávy zaznělo poděkování, a to místním firmám za spolupráci a vstřícnost, Městysi Lhenice zejména za
finanční a i jinou podporu, členům lhenického SDH pak za dobrovolnou, nezištnou, lidem prospěšnou činnost.
Podklady ke článku dodal Fr.Fencl

Turisté jednali na výroční schůzi odboru KČT
19.1.2019 v jejich klubovně

K jejímu konání a průběhu se sešlo více jak třicet členů ( z 51 registrovaných) a několik hostů.
Nejvzdálenější člen přijel až z Vyššího Brodu. Po zahájení schůze následovala zpráva o činnosti v roce
2018. K nejvydařenějším akcím loňské sezony patřily hlavně letní zájezd do Jeseníků, květnový výlet na
Kuklov spojený s posezením v klubovně, červnový výšlap na Vysokou Bětu zakončený v Pivovaru Horní
Chrášťany, dále pak Loučení s létem na Štěrbů zahradě či říjnová vycházka na Kralovice. Opomenout
nejde ani tradiční tajný výlet pořádaný na ukončení turistické sezony a silvestrovský výstup na Chlum, kterého se zúčastnilo
27 turistů. Kromě turistiky byl také v únoru uspořádán zdařilý country bál a za finančního přispění obecního úřadu během
roku vyměněny v klubovně vchodové dveře. Dalším bodem schůze byla zpráva o hospodaření a jeho kontrola, také byl
navržen termín letního zájezdu do Beskyd. Ostatní výlety se plánují průběžně vždy na začátku měsíce. V diskusi se mluvilo
hlavně o letní dovolené, organizaci únorového country bálu, o nutnosti opravy a zateplení sociálního zařízení v klubovně,
které spolu s přívodem vody v zimních měsících zamrzá. Po usnesení a závěru pokračovala při hudbě volná zábava.
K.Majer
JB, JM

NAPSALI O NÁS

Mariášníkům kraloval Miroslav Draslar ze Lhenic

Prachatický deník 2.2.2019 – foto a text Vladimír Klíma
Prachatice – V šenku U Růže v Prachaticích se konal další z tradičních turnajů v budějovickém mariáši na
Prachaticku. Sešlo se osmnáct hráčů, kteří sehráli u šesti stolů tři kola na osmdesát minut.
Po vyrovnaných bojích získal prvenství Miroslav Draslar, který při stejném
součtu pořadí čtyři získal výhru 158 korun. Na druhé místo odsunul Pavla
Jirkovského, který získal 100 korun. Dalších pět hráčů mělo součet umístění
pět a i jejich pořadí určila výše peněžní výhry: 3. Václav Vrhel (155 korun),
4. Jiří Machovec (77), 5. Pavel Kopecký (60), 6. Miroslav Novák (29), 7. Václav
Korous (-29). Nejlepší tři hráči získali poháry a všichni hráči pak věcné ceny.
Na Prachaticku se připravuje řada dalších turnajů. 2. března je pak od 10 hodin
na programu bulka v Lenoře. Další turnaj v bulce je 9. března od 13 hodin
v Chrobolech v hospůdce Na faře. Na stejném místě se pak bude 6. dubna
hrát od 13 hodin budějovický mariáš jako Memoriál Zdeňka Vincíka.
Na fotografii M.Draslar vpravo.

STÍNY LHENICKA
V průběhu prvního měsíce nového roku jsme na našem oddělení evidovali oznámení o
neplnění vyživovací povinnosti otcem ke svým třem dětem, kterému tak vznikl dluh ve výši téměř 14 tis.
korun a je prověřován pro přečin zanedbání povinné výživy. Jako trestný čin krádež jsme kvalifikovali
jednání dosud neustanoveného pachatele, se kterým se mladý muž ze Lhenic, po předchozí domluvě na
sociálních sítích, setkal u českobudějovického kina Cinestar za účelem prodeje herního zařízení Xbox v
hodnotě 5,5 tis. korun, ale pod záminkou jeho vyzkoušení se vzdálil a již se nevrátil. Neznámá osoba
zatajila nález peněženky s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady, kterou si odložila žena ze Lhenic při
návštěvě obchodního centra Géčko v Českých Budějovicích na tamních toaletách. Tyto spisové materiály byly postoupeny
dle místní příslušnosti na Obvodní oddělení Čtyři Dvory. V tomto měsíci jsme ještě postoupili ke sloučení na Službu
kriminální policie a vyšetřování v Jindřichově Hradci věc vloupání do rekreačních objektů v obci Třešňový Újezdec z
listopadu loňského roku.
Jako přestupek proti občanskému soužití ve formě schválnosti bylo kvalifikováno jednání, kterým se nám zase
po čase připomněli obyvatelé bytového domu v ulici Tylova. Tentokrát šlo o uzavření přívodu vody a vysvětlení by měli
podat na Městském úřadu v Prachaticích. Tam jsme oznámili i vzájemné fyzické napadení mezi rodinnými příslušníky,
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otcem a synem. Několik přestupků v dopravě bylo vyřízeno příkazem na místě. Ve dvou případech byla viníkem dopravní
nehody lesní zvěř.
Pravidelně dohlížíme na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, kontrolujeme rekreační objekty,
pátráme po odcizených věcech a hledaných či pohřešovaných osobách.
Na závěr bych si dovolil okomentovat situaci, náladu, atmosféru, nevím jaké slovo nejlépe vystihuje to, co se
v minulém měsíci dostalo na sociální sítě i do médií. Jde o "zaručené" informace o lidech lákajících děti do aut konkrétních
typů a značek, přímo také o pedofilovi na okrese Prachatice apod. Chtěl bych k tomu říci, že my jsme pochopitelně ti
poslední, kteří bychom podobné informace zlehčovali, nepřikládali jim patřičnou váhu či se jimi vůbec nezabývali. Ale také
není nutné informace zveličovat, přidávat jim na "atraktivnosti" a šířit ty zprostředkované a neověřené. Za Policii ČR mohu
sdělit, že informace podané dětmi prověřujeme a zatím se na Prachaticku ani Netolicku uváděné verze nepotvrdily, jinými
slovy, děti nemluvily zcela pravdu. Tím ale nechci říct, že to, co nám bylo dětmi sděleno, není pravda. Zůstaňme prozatím u
toho, že poučíme děti jak se mají chovat v případě podobných situací, jak reagovat na oslovení cizími lidmi či na nabídku
svezení autem nebo daru v podobě třeba cukrovinek.
Npor. Mgr.Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení PČR

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
K událostem v našem městysi vztahujícím se
ve výročích k roku 2019
tentokrát

K 75 letům od konce letecké válečné bojové mise
amerického bombardéru nad naším Lhenickem
1944 – 2019

Bylo masopustní úterý 22.2.
roku 1944, kdy naše Lhenicko vzrušila
válečná letecká událost. Ve vzdušném
boji v prostoru obcí Smědeč –
Miletínky byl z prolétávajícího svazu
amerických letounů Němci zasažen
jeden z bombardérů (již před tím
poškozen zásahem u Nepomuku), aby
se následně, po upuštění posádkou,
zřítil těsně pod Lhenicemi. Všech 10
letců, i za pomoci místních občanů, se
zachránilo, ale vbrzku bylo Němci
zadrženo (hned v ten den do večera).
Letci, někteří po ošetření, skončili

v zajateckých táborech, několik z
našich Vadkovských za pomoc
nepříteli bylo persekvováno… Po
létech, v nichž tato letecká událost
byla zahalena tajemstvím, přišla přec
doba (po roce 1989), kdy i tato
„causa“ dočkala se objasnění a
docenění. Stalo se tak díky domorodé
družince kolem tehdejšího lhenického
kronikáře Mgr.Jana Bumby, díky
nadšencům – badatelům z plzeňského
„SLETU“, pátrajícím po sestřelených
letounech za 2.světové války v
jihozápadních Čechách – zejména

pak Jaroslavu Kohoutovi, návštěvě
dvou amerických letců z „Black Magic“
našeho Lhenicka, též i autorům
F.V.Eyckovi, K.Foudovi a dalším,
kterým byl poskytnut zpracovaný
bulletin od autora J.Bumby „Literátor
B-24-D– Black Magic nedoletěl“, líčící
podrobně onu událost na našem
Lhenicku i se svědeckými výpověďmi
přímých účastníků a pamětníků i s
dalším objeveným materiálem a i s
dochovanými fotografiemi, k vydání
jejich publikací.

Připomenutí oné válečné letecké události konečnou rekapitulací
Válečné osudy bombardéru B-24-D-662-A- „Black Magic“ a jeho posádky
BOJOVÉ NASAZENÍ
V srpnu 1943 v Libyi, v Benhází, v 98.bombardovací skupině, ve 415.bombardovací peruti, přezývané „Pouštní krysy“.
Přemístění posádky „Black Magic“ do osvobozené jižní Itálie - počátkem r.1944 dislokována 98.bombardovací skupina již na
letecké základně „Fortunate Cesare“, u města Lecce.
Nasazení „Black Magic“ do jedné z nejrozsáhlejších vzdušných operací, s krycím názvem „Big Week“ (Velký týden), do akce
„Argument“. Bojový úkol: Spolu s ostatními dne 22.2.1944 zničit leteckou továrnu v Regensburgu (Řeznu). Cíl splněn.
„Smrt Black Magic“: 22.2.1944 kolem 13.hodiny 12.minuty, v prostoru obcí Smědeč – Miletínky, po útoku
4 Messerschmittů Bf 110 G.2 (2N+HN) ze II./ZG 1 z vídeňské základny pod vedením HPTm Egona Albrechta. Letoun již bez
posádky dopadá pod Lhenicemi „Na Blažnici“ a shoří. Nejenom „Black Magic“ toho dne postihuje krutý osud. 15.letecká
armáda, dislokována v Itálii, ztrácí při této misi 16 těžkých bombardérů.
Výsadek desetičlenné posádky „Black Magic“ do našeho Lhenicka.
Na Smědečsko, na Počátky a na Doubravu nad Jámou: 2.pilot, poručík E.N.Brady; bombometčík, poručík Ch.H.Havley;
seržant Saul Schwartz. V okolí Smědče a Záhoří jsou vbrzku četníky z Chrobol a prachatickým gestapem zadrženi. (3 letci)
Do lesa nad Pavelkovinou, na „Poustevnu“: střelec a radista, seržant R.Tropeano. Podlahovi, kteří na své „Pavelkovině“ se
nakrátko letce ujímají, nejsou díky loajálnímu mičovickému německému financovi, jenž letce zatkl, za pomoc perzekvováni.
(1 letec)
Do okolí Vadkova: Velitel, první pilot poručík D.E.Malas, z míst pod velkou kaplí v Brabcích přiveden od Záhorků čeledínem
A Fialou do Vadkova. Na „Rychtaříků“ lukách dopadají radiooperátor tech. seržant J.C.Hart a seržant V.C.Dabek. Přivedeni
do vsi a ošetřeni u „Hujzlů“ J.Šanderou, M.Vondrušovou, M.Šandovou, V.Hambergerem a dalšími přítomnými. Zde američtí
letci zatčeni gestapem, několik vadkovských občanů za pomoc perzekvováno. (3 letci)
Do okolí Lhenic, u „Lizmasů“ kříže: střelec, seržant J.G.Brinkman spolu s palubním mechanikem – tech., seržantem
M.Q.Vanderhoofem. Za pomoci několika Lheničáků přivedeni do ordinace místního doktora MUDr.V.Jandery. Zde ošetřeni a
poté zatčeni gestapem.Díky lhenickému německému vedoucímu Vilému Mayerovi unikají doktor a několik místních občanů
persekucím za pomoc Američanům. (2 letci)
Do okolí Vodice, „U louže“: Navigátor poručík H.I.Williams. Poraněn, přiveden utečencem z reichu Fr.Kalíškem do vsi, do
chalupy u „Hanušů“, poté do hospody a zde zatčen. Nikdo z Vodických není za pomoc perzekvován. (1 letec)
Při plnění bojového úkolu byli zraněni: poručík Malas na hlavě, poručík Williams si vymkl koleno, seržanti Brinkman a
Dabek vážněji poraněni na nohou, Vanderhoof utrpěl drobná poranění na obličeji, pravém rameni a pravé noze.

9

Osudy posádky „Black Magic“ po zatčení: převezeni na Gestapo do ČB, následně do vyšetřovacího tábora ve Frankfurtu,
zatím co Brinkmann a Dabek putovali do nemocnice. Poté byli všichni transportováni do těchto lágrů: Stalag luft VI ,Stalag
luft IV, Stanlanger XIII a Stalag VII. Útrapy ve vojenských zajateckých táborech přežili, jako zajatci byli 29.4.1945
osvobozeni americkou armádou, 10.5.1945 opustili Německo a 1.6.1945 se navrátili domů, do USA.
Německá odplata za pomoc nepříteli: osud tomu chtěl, že to byli Vadkovští, které postihl krutý trest za napomáhání
nepříteli: 4 osoby byly odvezeny na Gestapo do ČB, posléze k pražskému soudu, kde byli odsouzeni – pan Jan Šnadera na
2 roky (vězněn na Pankráci a v lágru v Rotau), navrátil se s trvalými zdravotními následky (27.5.1945); paní Marie
Vondrušová a paní Marie Šandová na 1,5 roku (vězněny v lágru v Aibachu, navrátily se 20.5.1945). Též byl arestován
výměnkář V.Hamberger, ale pro stáří byl 25.5.1944 propuštěn. Všichni perzekvovaní Vadkovští útrapy žalářování přežili.
Žel, žádný z nich již nežije. Čest jejich památce !

Rozmístění posádky na „Black Magic“ 22.2.1944
boční střelec, radista horní střelec,palubní mechanik 1.pilot, velitel 2.pilot, por.
serž.R.Tropeano

zadní střelec serž.J.S.Brinkman

serž.M.Q.Vanderhoof

boční střelec serž.V.C.Dabek

por.D.E.Malas E.N.Brady

radiooperátor serž.J.C.Hart

přední střelec
.serž.S.Schwartz
navigátor,por
H.I.Williams

bombometčík por.Ch.H.Havley

Foto vlevo – Literátory v akci „ARGUMENT“
při bojové misi 22.2.1944 (foto z archivů
leteckých sil US ARMY)

Svědectví seržanta M.Q.Vanderhoofa o posledním letu bombardéru „Black Magic“
zaznamenané při jeho návštěvách Lhenicka v roce 1999 a 2000
Po celý zpáteční let, po splnění
bojového úkolu, jsme byli napadáni
německými stíhačkami, náš „Black
Magic“ dvakrát. Po prvním ataku a
zásahu ztrácel výšku a rychlost a
zaostával za formací (na Nepomucku
– pozn.autora). Další útok skupinou
čtyř ME 110, přes naši usilovnou
střelbu z kulometů, již „nepřežil“. Začal
hořet, stal se neovladatelným (ve
vzdušném
prostoru
Smědeč
–
Miletínky – poz.autora). Za této
bezvýchodné situace vydal velitel,
první pilot Malas rozkaz k opuštění
paluby. A tak náš letoun při výsadku
postupně opouštěla celá posádka.
První snad Dabek, po něm Tropeano
a za ním další, což jsem již nestačil
sledovat, protože jsem šel z horní
střelecké věže na pomoc zoufale
křičícímu kamarádovi Brinkmanovi
zaklíněnému v zadní střílně, navíc, jak
jsem zjistil, s prostřelenou nohou 20
milimetrovým projektilem. Podařilo se
mi ho vyprostit a v časovém stresu a
s vypětím všech sil jsem jej vlekl zcela

zakouřenou a hořící palubou plnou
vystřílených
nábojnic
k otevřené
bombovnici, kde stál vybízející nás
k rychlejšímu přesunu již jen velitel
Malas. Společně jsme pohybem
omezeného Brinkmana na padáku
„vyhodili“ z letounu a hned za ním
jsem vyskočil já a za mnou, jako
poslední, Malas. Věděl jsem, že bude
velký
problém
s jeho
těžkým
zraněním, a tak jsem padák otevřel
později, abych dopadl co nejblíže od
něho. Přistál jsem v koruně stromu na
pokraji sadu, blízko nějaké větší
osady (u Lizmasů kříže u Lhenic –
pozn.autora), zatím, co na druhém
jejím konci v explozích, ohni a
mohutném dýmu „dodělával“ náš
„Black Magic“, jak jsem z výšky viděl.
Vymotal jsem se z popruhů padáku a
větvoví, seskočil do hlubokého sněhu
a brodil se jím asi 100 metrů
k Brinkmanovi, k místu jeho dopadu,
kde sněhová vrstva byla již zbarvena
jeho krví. Než jsme stačili zvážit, co
podniknout a jak naložit s jeho
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vážným zraněním, přibíhali k nám
nějací místní civilisté, se kterými jsme,
po chvíli dohadů, Brinkmana dopravili
k doktorovi (do ordinace MUDr.
V. Jandery – pozn.autora). Ten jej
ošetřil znamenitě. Ledva se tak stalo,
vtrhlo do ordinace gestapo, za
dramatických
okolností
vyhnalo
civilisty, fyzicky napadlo doktora za
pomoc nepříteli, nás zatklo a odvezlo
do Č.Budějovic, kde jsme se postupně
setkali s ostatními „pochytanými“ letci
– kamarády z naší posádky. Brinkman
byl převezen do nemocnice. Po
arestování a vyšetřování jsme všichni
skončili v zajateckých lágrech, což
jsme přežili, a po vítězném konci války
se vrátili domů, do USA. Chtěl bych
za celou naši osádku z „Blask Magic“,
ač po létech, poděkovat všem, kteří
nám na různých místech v tomto kraji
pomohli. Někteří následně i za
persekucí, věznění a utrpení. Nikdy na
jejich statečnost a lidskost s vděčností
nezapomeneme.

Foto vlevo – seržant M.Q.
Vanderhoof na evidenční
fotografii ze zajateckého
tábora.
Foto vpravo – z jeho
setkání s panem Janem
Šanderou z Vadkova, kdy
mu přišel poděkovat
jménem posádky „Black
Magic“ za pomoc a
následné útrapy.
Neobešlo se bez jejich
kmetských slz…
Na fotografii vlevo
J.Šandera, vpravo
M.Q Vanderhoof.
JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
První občánek roku 2019

Prvním občánkem, narozeným v letošním
roce, se stala Leontýnka Kunešová
(foto vlevo,) která se narodila 5.1.2019
v 1:45 hod. v nemocnici v Č.Budějovicích
rodičům Terce a Pavlovi. Žije
ve Vodici s rodiči a bráškou Honzíkem.

Krátce poté, dne 11.1.2019,
se ve 3:42 hod. v prachatické
porodnici rodičům Ivě a Petrovi
narodila dcerka Josefínka
Schönová, na kterou se doma
těšil bráška Jeníček. Žije
se svou rodinou ve Lhenicích.

PŘEJEME MIMINKŮM ŠŤASTNÝ ŽIVOT
Vítání občánků - proběhlo
16.12.2018

Starostka městyse Ing.Marie Kabátová
přivítala nové občánky Lhenic tentokrát
výjimečně, z důvodu rekonstrukce prostor
budovy radnice, v prostorách jídelny
základní školy.
Foto Jan Klein.
1. foto vlevo: zleva Rozálie Sládková, Martin
Krátký, Stela Malinovská, Lucie Roubíčková,
Zoe Tichá, Jakub Pánek, Kristýna Formánková
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2. foto vpravo: zleva Ondřej Turinský,
Anna Vinciková, Adéla Mrázová,
Natálie Kopfová, Marie Janotová,
Michaela Petříková, Magdalena
Pöschlová, Amálie Kováčová

POZVÁNKA DO KINA:

15.2. – MISS HANO – komediální drama ČR – od 19.00 hodin
22.2. – VENOM – akční, dobrodružný film USA – od 19.00 hodin

PLESOVÁ SEZÓNA 2019 POKRAČUJE…

16.2. – Hasičský bál – v Jámě
23.2. - Country bál – v sokolovně ve Lhenicích
2.3. – Sportovní ples – v Hotelu pod Stráží ve Lhenicích
9.3. – Hasičský ples – v Hotelu pod Stráží ve Lhenicích
TRADIČNÍ MASOPUST V JÁMĚ – v úterý 5.3.
– od 13.00 průvod masek po vsi, od 19.00 tancovačka

Srdečně vás zveme na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KDE: Kosmetický a masážní salon - Náměstí 131 / KDY: V pondělí 18.2. od 10.00 - 19.00 hodin
PROGRAM: Ošetření pleti zlatou slupovací maskou a třífázové lázeňské ošetření rukou ZDARMA.
ÚČAST POTVRĎTE NA: Helena Mášlová - 728 341 033 nebo přímo v salonu. Těšíme se na vás

Město Netolice Vás zve
na pohádku pro děti O ZLOBIVÉM ANDĚLÍČKOVI.
Tu můžete vidět v soboru 23. února od 15 hodin
v Městském divadle v Netolicích v podání divadélka Okýnko.
Jednotné vstupné je 50,- Kč. Předprodej v muzeu.
Pohádka je o andělíčkovi Toníčkovi, který je pěkné kvítko
a zlobí každého, koho potká – děvče z vesnice i sedláka.

Na koho však nevyzraje? Na kouzelnou babičku.
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POMOZME PRACHATICKÝM VYHRÁT
RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ – HLASUJME:
Odkaz přes web - nutno potvrdit e-mail –
ve složce hromadné!
https://www.lidl-rakosnickovahriste.cz/hl…/jihocesky-kraj/…
Odkaz přes fcb:
https://www.rakosnicek-hlasovani.cz/

Opustili nás…
Duchovní pastýř, Mgr. P.Dominik Josef Doubrava, O.Praem -

1945 † 2019

Správce lhenické farnosti v létech 2009 až 2015. Svým nebeským Otcem byl povolán na
věčnost 23.ledna ve věku 73 let, v 50.roce svého řeholního a 47.roce kněžského života.
Poslední rozloučení s ním se konalo při mši svaté 31.ledna v kostele sv.Mikuláše
v Nechválících u Sedlčan. Poté bylo jeho tělo uloženo do hrobu na hřbitově v Chyškách.
Za jeho působení u nás, ve Lhenicích mu náleží poděkování. Čest jeho památce!
Patriot kraje kol Blanského lesa, pan Oldřich Petrášek - 1958 † 2019
zemřel 22.ledna ve věku 60 let
Byl dlouholetým starostou Netolic (v létech 1994 až 2014), stál u založení
netolického Archeoparku na sv.Jánu, byl agilní v Místní akční skupině
„Blanský les“, v turistické skupině „PodKletí“ (a právě o PodKletí, o Linecké stezce na Lhenicku ještě
před pár dny poskytl rozhovor pro Český rozhlas v Českých Budějovicích), byl přispěvovatelem do
regionálních a místních tisků, a to i do našeho „Mého Lhenicka“. Poslední rozloučení s ním se konalo
28.ledna ve smuteční síni na netolickém hřbitově.
Svému kraji, nejenom v propagaci, ale i dalšími činy, bude chybět. Čest jeho památce!

SPORT NA LHENICKU

JB, JM

Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Po vánoční přestávce se pro všechna družstva Sokola opět naplno rozběhly dlouhodobé
soutěže. V A skupině krajské soutěže pro A tým, v němž z důvodu dalšího výkonnostního
růstu startují především mladí perspektivní hráči, proto umístění družstva v tabulce (na jejím chvostu) není tím rozhodujícím.
V soutěžích regionálního přeboru Prachaticka, výkonnostně odstupňovaných, si ze čtyř družstev B,C,D a E nejlépe vede B
tým v RP-I složen převážně ze zkušených hráčů, který momentálně z 1.místa v tabulce svádí s jednobodovým náskokem
souboj o prvenství s prachatickými „Mostovými jeřáby“ na druhé tabulkové příčce.

Lednové mistrovské zápasy

A družstva v krajské soutěži sk.A
12.kolo 12.1. – Sokol Lhenice A – SKP Prachatice A 10:7 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: F.Traxler 2:2, V.Špán 1:3,
M.Halabrín ml. 3:1, A.Dubravcová 2:1
13.kolo 23.1. – Sokol Lhenice A – Dolní Třebonín A 4:10 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: A.Dubravcová 1:2, F.Traxler 0:3,
M.Halabrín ml. 2:1, V.Špán 0:3
14.kolo 24.1. – Sokol Lhenice A – SK Byňov A 9:9 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: V.Špán 1:3, F.Traxler 1:3, A Dubravcová 2:2,
M.Halabrín ml. 4:0
Umístění Sokola Lhenice A v tabulce krajské soutěže sk.A (za 10 účastníků) k 31.1.
– 10.místo – 12 zápasů – 1 výhra, 1 remíza, 10 proher – skóre 56:116 – 15 bodů.
B a C družstva v RP-I (regionálního přeboru) Prachaticka
8.kolo 15.1. – Sokol Lhenice B – TTC Zálezly 11:7 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: I.Fišerová 3:1, E.Dubravcová 0:2,
M.Halabrín st. 2:2, M.Špán 3:1, P.Petrovka 1:1
8.kolo 5.1. – SL Čkyně – Sokol Lhenice C 9:9 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: I.Kanaloš 1:3, R.Sivera st. 3:1,V.Hůrský 2:2,
L.Vondrák 2:2
9.kolo 19.1. – Sokol Lhenice B – SL Čkyně 10:8 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: I.Fišerová 2:2, M.Špán 1:3, E.Dubravcová 0:2,
M.Halabrín st. 3:1, P.Petrovka 2:0
9.kolo 19.1. – Slávia PT-A – Sokol Lhenice C 11:7 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: V.Hůrský 1:3, R.Sivera st. 3:1, I.Kanaloš 1:3,
L.Vondrák 1:3
10.kolo 26.1. – Sokol Lhenice C – Sokol Lhenice B 6:12 – čtyřhry 1:1 – body za C tým: R.Sivera st. 1:3, I.Kanaloš 2:2,
L.Vondrák 1:3, V.Hůrský 1:3 / body za B tým: M.Špán 2:0, I.Fišerová 4:0, M.Halabrín st. 2:2, P.Petrovka 2:2,
J.Pavlič 1:1
Postavení B a C týmu Sokola Lhenice v tabulce RP-I (za 10 účastníků) k 31.1.:
B týmu – 1.místo – 10 zápasů – 9 výher, 0 remíz, 1 prohra – skóre 107:73 – 28 bodů.
C týmu – 7.místo – 10 zápasů – 2 výhry, 2 remízy, 6 proher – skóre 81:99 – 16 bodů.
D týmu v RP-II Prachaticka
- do jeho zápasů, dle soupisky, nastupují: A Dubravcová, E.Dubravcová, G.Siverová, T.Novotná, J.Novotná, K.Fišerová
8.kolo 5.1. – ST Křišťál Lenora – Sokol Lhenice D – zatím nesehráno
9.kolo 12.1. – Sokol Lhenice D – SK Rohanov 8:10
10.kolo 26.1. – Sokol Lhenice D – TJ Netolice B – zatím nesehráno
Postavení Sokola Lhenice D v neúplné tabulce RP-II (za 9 účastníků) k 31.1.
– 7.místo – 7 zápasů – 2 výhry, 0 remíz, 5 proher – skóre 59:67 – 11 bodů.
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E družstva v RP-III Prachaticka
Do jeho zápasů, dle soupisky, nastupují: J.Březinová, K.Fišerová, J.Novotná, T.Novotná, L.Novotná, Z.Luxová
8.kolo 5.1. – Sokol Lhenice E – TJ Netolice C 18:0
9.kolo 12.1. – Slávia PT-C – Sokol Lhenice E 10:8
10.kolo 19.1. – Sokol Zdíkov – Sokol Lhenice E 9:9
Postavení Sokola Lhenice E v neúplné tabulce RP-III (za 9 účastníků) k 31.1.
- 3.místo – 9 zápasů – 6 výher, 1 remíza, 2 prohry – skóre 112:58 – 22 bodů.

Lheničtí na 5. krajském turnaji staršího žactva „brali“ skvělá umístění
V neděli 13.1. se vypravili do Jindřichova Hradce, místa konání turnaje, aby co nejlépe zabodovali do žebříčku hráčů na
krajské úrovni a prodali to, co natrénovali.
Jak si na turnaji vedli
- Adam Sivera se probojoval až do finále, kde opět potvrdil svou vynikající formu a porazil Kamila Kuchtu z Vyššího Brodu
- Milan Halabrín se probojoval až do semifinále. Aneta Dubravcová a Tereza Novotná si to opět rozdaly ve finále mezi
sebou.
- Lucce Novotné patří velká pochvala za zápas s o šest let starší soupeřkou, ve kterém v jednom setu již 4:10 prohrávala,
ale nakonec jej vyhrála 14:10. Až v pátém setu těsným výsledkem 12:14 dramatický souboj prohrála.
Umístění Lhenických
ve dvouhrách:
ve čtyřhrách:
1. místo - Adam Sivera
1. místo - Adam Sivera + Milan Halabrín
1. místo - Aneta Dubravcová
1. místo - Aneta Dubravcová + Tereza Novotná
2. místo - Tereza Novotná
2. místo - Josef Pavlič + Petr Hodina

Foto – úspěšná výprava
lhenického Sokola na turnaji
ve stolním tenisu
v Jindřichově Hradci
13.1.2019
Foto i podklady poskytla
Jarka Novotná
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Tradiční turnaj v šipkách v sokolovně
Dne 2.2.2018 od 14,00 hod pořádal TJ Sokol Lhenice již po osmé tradiční turnaj
v šipkách. Zúčastnilo se jej celkem 15 hráčů všech věkových kategorií. Nejstarším
hráčem byl pan Jiří Barták (88 let) a nejmladšími účastníky Adéla Kanalošová a Bedřich
Tesař ml. Na pomyslné stupně vítězů se probojovali:
1.místo získala Anny Bunešová, 2. místo Jan Fencl a 3. místo Monika Hůrská.
Troufám si říct, že to bylo příjemně strávené odpoledne a děkuji všem, kteří se
zúčastnili. Václav Hůrský - starosta TJ
Foto – úspěšné trio na turnaji s cenami – uprostřed vítězka Anna Bunešová,vpravo druhý Jan Fencl,vlevo - třetí Monika Hůrská

Co nového ve lhenickém SK
Mistrovské jaro bude vyžadovat dobře připravené
V něm se totiž odehrají rozhodující zápasy o postup, sestup či celkově dobré umístění. Náhled do vyrovnané
tabulky I.A třídy sk.A po podzimu to potvrzuje, neboť na jejím výsluní jsou překvapivě nováčci (na 1.místě Nová Ves u ČB
s 30 body, na 2.místě Lažiště s 28 body, na 5.místě v jejím popředí i Lhenice s 20 body), naopak v její dolní polovině jsou
zatím zkušené týmy (jako na 10.místě Vodňany se 14 body, Bavorovice na 11.místě se 13 body, Prachatice na 12.místě
s 11 body či Loko ČB s 10 body na 13.místě), a tak lze očekávat, že se s tímto umístěním nesmíří a v tabulce se na jaře
budou třeba dít i velké přesuny…
Ve lhenickém SK o tom dobře vědí, a tak již 29.1. zahájili s širším hráčským kádrem náročnou přípravu na
mistrovské jaro úvodními tréninkovými jednotkami (v úterý 29.1. a v pátek 1.2.) v tělocvičně školy a hned v návaznosti o
sobotním dopoledni (3.2.) s prvním výběhem do terénu (s intervalovými okruhy na vybrané louce) a poté se společným
obědem „Na verpánku“ s podanými potřebnými informacemi hráčům k organizaci a průběhu přípravy stran trenéra Ivo
Čecha a vedoucího družstva Pavla Bošky.
Hráčský kádr, vstoupivší do přípravy, nedoznal oproti podzimu žádných převratných změn. Z rakouského Unionu
Oberneukirchenu se do mateřského klubu navrátil Pavel Bumba, do přípravy se též po vleklém zranění opět zapojil Jiří
Schön, na testování v ní jsou Michal Chromý (odchovanec Sokola Kremže, naposledy hráč TJ Sedlec) a František Funda
(kmenový hráč Otavanu Katovice, naposledy působící v Rakousku). Naopak hráčský kádr na vlastní žádost zřejmě opoustí
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Jaroslav Mrkvička, přechází do FC Nové Hodějovice, do FK Vodňany se navrací brankář Petr Dušek, proto je v řešení post
druhého gólmana u týmu (vše nasvědčuje tomu, že uspokojivě).
Pokračující příprava se bude dále odvíjet v cyklu tří tréninků v týdnu – úterý, středa, pátek – vždy s jedním z nich na
zvoleném hřišti UMT (s umělou trávou) a v šesti přípravných zápasech o víkendech, a to až po vstup do mistrovského jara.

Upřesnění přípravných zápasů v měsíci únoru

Ne 10.2. v 16.00 – UMT na Hluboké – SK Lhenice – SK Čtyři Dvory (I.A tř.sk.B – po podzimu na 4.místě)
Ne 17.2. v 12.00 – UMT na Hluboké – SK Lhenice – SK Jankov (KP – po podzimu na 6.místě)
So 23.2. v 16.00 – UMT ve Strakonicích – SK Lhenice – SK Vacov (I.B sk.B – po podzimu na 2.místě)

Březnová přípravná utkání

(neuvedené bude dodatečně upřesněno)

- lhenický SK se v nich utká:
So 2.3. či ne 3.3. – bude upřesněno
So 9.3. s Otavanem Katovice – účastníkem KP – po podzimu na 2.místě
So 16.3. s 1.FC Netolice – účastníkem I.B tř. sk.A – po podzimu na 3.místě – generálka na mistrovské jaro

Mistrovské jarní premiéry týmů lhenického SK

A týmu v I.A ve skupině A
ve 14.kole doma s FK Vodňany – zřejmě za změny – přesunutí ze soboty 23.3. na neděli 24.3. – bude upřesněno
B týmu v OP Prachaticka
v 16.kole venku – v neděli 17.3. od 14.30 hod. s TJ Dub
Přípravky mladší v OP Prachaticka
v 10.kole venku – ve středu 3.4. od 16.30 hod. se Šumavanem Vimperk C

Foto – před sobotním dopoledním tréninkem 3.2., kdy ještě počasí přálo (sněhový příkrov nikde). Stojící první
zleva lodivod lhenického týmu Ivo Čech. Provede jej úskalími mistrovského jara I.A třídou?

Naši benjamínci vítězi halového turnaje v Prachaticích pořádaného pro mladší
přípravky 27.12.2018
za účasti šesti družstev v pěti turnajových zápasech 4x zvítězili, 1x remízovali a
tím tak po zásluze obsadili 1.místo.
Výsledky utkání Lhenických na turnaji
SK Lhenice – Vacov 3:0 – branky za Lh.: T.Trnka, M.Schwinger, J.Hlavatý
SK Lhenice – Zdíkov 2:0 – br.za Lh.: T.Trnka, M.Schwinger
SK Lhenice – Strunkovice 6:0 – br.za Lh.: T.Trnka 3, J.Hlavatý 2, Z.Stauber
SK Lhenice – Kremže 1:1 – br.za Lh.: M.Stauber
SK Lhenice – Prachatice 1:0 – br.za Lh.: K.Muška
Foto: vítězové turnaje – stojící zleva: trenér T.Trnka, K.Muška, M.Schwinger,
T.Trnka, P.Jakl, trenér K.Muška – klečící zleva: M.Dolák, D.Jakl, Z.Stauber,
J.Hlavatý – ležící J.Muška.
Lheničtí elévové měli mezi sebou i oceněné jednotlivce za výkony na turnaji:
nejlepšího střelce Tomáše Trnku, nejlepšího obránce Karla Mušku a nejmladšího
účastníka Honzíka Mušku.

Celkové pořadí týmů na turnaji:
1.Lhenice, 2.Křemže, 3.Vacov, 4.Zdíkov, 5.Prachatice, 6.Strunkovice.
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INZERCE
NABÍZÍM JEŽDĚNÍ NA KONI Tel. 603 801 657 - Jan Kolář
Nabízíme k prodeji ovocnou zahradu ve Lhenicích. Zahrada je osázena 40 rodícími stromy /letní i zimní odrůdy jabloní,
hrušek, broskví, mirabelek a žlutých slív/. Na zahradě je umístněn kompost. Součástí zahrady je i plechová bouda na
2
uskladnění nářadí. Velikost zahrady je 464 m , dobrý travnatý povrch vhodný i pro chov králíků. K prodeji je zahrada
nabízena ihned. Pro bližší informace se prosím obraťte na email monika.maj@seznam.cz.
Odborný odhad zahrady je již zpracován.
● MALÍŘSTVÍ-NATĚRAČSTVÍ - Miloslav Pavel – 603 924 473 - MENŠÍ ZEDNICKÉ PRÁCE
- NÁTĚRY fasád,okapů,oken,dveří..... RESTAUROVÁNÍ DŘEV. NÁBYTKU
• Provádím klempířské, pokrývačské a tesařské práce, opravy střech
- Miloslav Špán č.tel. 607242463
● Sháním staré profilované hoblíky a nebozezy pro mou truhlářsko-tesařskou dílnu.
Za nabídku předem děkuji. Robert Malý, tel. 777982638
● KOMINICTVÍ DUŠAN HILOVSKÝ – poskytuji kompletní kominické a zednické práce Tel: 720 054 060
www.kominictvihil.cz
● 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.
● 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
● 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
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, 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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