MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 1 cena 9,- Kč

LEDEN 2019

Nový rok jsme u nás, na Lhenicku uvítali tradičním výšlapem na horu Stráže nad naším městečkem
(více uvnitř listu)

BŘÍZKY ZMIZELY V METELICI.
VÍTR CESTÁŘ PŘICHVÁTÁ,
ABY PLETL PŘI MĚSÍCI
Z JEJICH VLASŮ KOŠŤATA

LEDEN

A ZAMETL S OHŇOSTROJI,
CO VÍTALY NOVÝ ROK.
POD NOHAMA ZVADLÉ CHVOJÍ,
DO NEZNÁMA DALŠÍ KROK…

(„Ze Šumavy špalíček, pohádek a básniček“ – autoři O.Fibich, P.Štěpán)

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nového roku 2019 a jak to tak vypadá, zima se spolu s lednem pevně ujímá své
vlády. Zdá se, že po Vánocích na blátě (u nás ve Lhenicích, bohužel, doslova kvůli tomu, že se práce
na rekonstrukci silnice i II/122 zastavily vlivem zimního období) opravdu přichází zima se sněhovou
nadílkou a mrazy. Doufejme, že nebude příliš dlouhá a krutá.
Dovolte mi hned v úvodu malý návrat do roku 2018, protože řada akcí, které v něm započaly,
budou pokračovat i v letošním roce. V našem případě se loni podařilo zahájit hned několik velkých akcí,
na které jsme i několik let připravovali náš rozpočet. Mám ale velkou radost, že se nám podařilo
zvládnout hned několik složitých a na řízení i administraci velmi náročných investičních akcí. Při některých nám pomohly
evropské dotace, jiné jsme ale hradili čistě z našeho rozpočtu a uspořených peněz. Investovali jsme do základní školy, která
má nový vestibul a šatny se zamykacími skříňkami, vybudovali jsme nové třídy (konkrétně specializované učebny jazyků a
řemesel). Rozšířili jsme také kapacitu Mateřské školy Lhenice tím, že jsme otevřeli třídu tzv. detašovaného pracoviště
v Mičovicích, mám také radost, že v mateřské škole se podařilo vybudovat výtah, což usnadní přístup nejen rodičům dětí
a jejich prarodičům, ale i kuchařkám, které nosí jídlo ze školní kuchyně. Obě investice do ZŠ a MŠ byly financovány
z evropských dotací z IROP. Podíl pro školku v Mičovicích si hradila obec Mičovice sama. Další investicí, na kterou máme již
hotovou žádost a čekáme na vyplacení dotace z evropských fondů, je oprava lesní cesty a rekonstrukce další lesní cesty se
bude realizovat v tomto roce a i ta bude s podporou peněz z EU. V našich lesích nás potrápil boj s kůrovcem a bohužel, dle
prognóz ministerstva zemědělství i dalších odborníků, bude kůrovcová kalamita pokračovat i v příštím roce.
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Revitalizace náměstí a její dokončení v závěru roku 2018 je naopak projektem, který hradíme čistě z vlastních
zdrojů, stejně tak úpravy vnitřních prostor radnice. Přízemí už je hotové, v prosinci jsme tam provizorně přestěhovali
všechny kanceláře úřadu. Úřad zde bude v provozu do doby, než se předělají horní patra budovy, tedy přibližně do konce
května. Musím poděkovat všem, kteří se podíleli na stěhování celého úřadu, veškeré agendy, nábytku apod., a to za plného
provozu. Protože kdo zažil stěhování, jistě ví, že to není nic jednoduchého – u nás se to podařilo během tří dnů, za což
všem patří velký dík. Stejně tak u Pošty Partner, která dnes sídlí v nové kanceláři ve vstupní hale úřadu. I tady byl přesun
rychlý a služby byly omezeny jen na velmi krátkou dobu. Věřím, že nikomu z vás to nepřineslo žádné velké komplikace. Na
„poště“ jsou nyní dvě přepážky, z nichž jedna je na poštovní služby a druhá je podatelna úřadu, kde můžete zaplatit
poplatky, koupit si známku na popelnici, vyzvednout pytle na tříděný odpad, koupit si pohledy, přání, atd. Do budoucna, až
se úřad znovu vrátí do patra, to tedy bude jednodušší a rychlejší cesta, jak tuto základní agendu vyřešit.
Koncem listopadu jsme také zahájili II. etapu sanace areálu bývalého agrochemického střediska, kdy největší podíl
prací bude proveden v letošním roce a dokončení projektu bude v roce příštím. Konkrétně se jedná o odvoz kontaminované
zeminy a vyčištění požární nádrže. Jak už jsem předeslala, nejnáročnější na život v městysi je bezesporu rekonstrukce
krajské silnice v Krumlovské ulici. Je to pro nás všechny velmi náročné a nepříjemné. Chtěla bych vás ujistit, že se situací
nejsem spokojena, sleduji a dokumentuji stav a chci v nejbližším možném termínu projednat možnosti, jak situaci zlepšit,
případně kompenzovat a to jak s investorem – tedy Jihočeským krajem – tak s dodavatelem stavby – společností Eurovia
a.s.. Bohužel, nedokážu odhadnout s jakým výsledkem…
Uplynulý rok byl také bohatý na kulatá výročí naší republiky i Lhenic. Připomněli jsme si 735 let od první zmínky o
Lhenicích, 100 let od ukončení 1. světové války, 100 let od vzniku samostatné Československé republiky, 50 let od
napadení naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy a také 25 let od vzniku samostatné České republiky. Tato výročí jsme si
připomněli i my a to v rámci tématicky zaměřeného jarmarku sv. Jiljí. Významné výročí nás bude provázet i v letošním roce.
Uplyne již 30 let od sametové revoluce a znovunabytí svobody a demokracie, která nemusí být takovou samozřejmostí, jak
si někteří z nás myslí.
Přeji Vám úspěšný rok 2019, mnoho štěstí a zdraví Vám i Vašim rodinám. Marie Kabátová, starostka

Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 20.12.2018
Výpis ze zápisu č. 3

(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
Přítomni: Mgr. K. Bican, F. Bláha, DiS., Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová, Ing. V. Michálek,
I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Omluven: P. Boška
Zapisovatelka: O. Ambrožová
PŘIJATÁ USNESENÍ:
Ad 1) Usnesení č. 26/3/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
7 PRO
Do jednání se dostavil P. Trnka.
Ad 3) Usnesení č. 27/3/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2019
s tím, že měsíční výdaje nepřesáhnou 1/12 výdajů za rok 2018.
8 PRO
Ad 4) Usnesení č. 28/3/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v položkách 1 - 4.
8 PRO
Usnesení č. 29/3/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku prováděním rozpočtových opatření do výše
50.000,--Kč bez DPH včetně pro volební období 2018 – 2022.
8 PRO
Do jednání se dostavila I. Pavličová.
Ad 5) Usnesení č. 30/3/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí návrh seznamu oprav, investic a příspěvků v r. 2019
b) ukládá starostce a finančnímu výboru dopracovat a předložit rozpočet na rok 2019 v položkovém znění
c) ukládá starostce a finančnímu výboru dopracovat a předložit střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023.
9 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 31/3/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2017/23203 s Českou poštou, s.p., Praha
b) pověřuje starostku podpisem dodatku.
9 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 32/3/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2017/22031 s Českou poštou, s.p., Praha
b) pověřuje starostku podpisem dodatku a Dohody o ukončení účinnosti Hospodářské smlouvy č. reg. ÚIV 59/83 ze dne
11.08.1983 č. 2018/16306.
9 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 33/3/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
č. SDO/OZZL/077/18 s Jihočeským krajem na spolufinancování nákladů na akci „Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice –
2. etapa“ ve výši 2.500.000,--Kč.
9 PRO
Do jednání se dostavila Mgr. Grillová.
Ad 6d) Usnesení č. 34/3/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou EUROVIA CS, a.s., Praha na akci „Silnice II/122 průtah Lhenice“
b) pověřuje starostku podpisem dodatku.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Grillová) 0 PROTI
Ad 6e) Usnesení č. 35/3/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje usnesení č. 505/46/2018 ze dne 02.10.2018 ve znění, že Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s Římskokatolickou farností Lhenice, kterým se prodlužuje výpůjční doba hřbitova do
31.12.2018
b) doporučuje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s Římskokatolickou farností Lhenice, kterým se prodlužuje
výpůjční doba hřbitova do 31.12.2019.
10 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 36/3/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje pořízení Změny č. 5 Územního plánu Lhenice (dále též jen „změna“) dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 55a odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební
zákon“), z návrhu vlastníka nemovitosti - jelikož je pořízení změny výhradní potřebou navrhovatele, je podmínkou pořízení
změny úplné uhrazení nákladů navrhovatelem dle § 55a odst. 6 stavebního zákona v návaznosti na § 45 odst. 4 stavebního
zákona
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b) schvaluje pořizování změny územního plánu zkráceným postupem – nejsou varianty řešení, není požadováno
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
c) schvaluje obsah změny územního plánu: prověření změny podmínek využití v území tak, aby bylo možno povolovat i větší
vodní plochy než 0,5 ha
d) pověřuje starostku dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 53 odst. 1 stavebního zákona) během pořizování změny.
10 PRO

INFORMACE OBČANŮM
Složení výborů a komisí Městyse Lhenice pro toto volební období

Finanční výbor: Mgr. Karel Bican – předseda, Ing.Miloslav Eis, Ing.Petr Leber
Kontrolní výbor: Ing.Vladimír Michálek – předseda, Petr Pořádek, František Bláha,DiS
Komise pozemková, zemědělská, lesnická a životního prostředí: Ing.Jaroslav Janota – předseda, Ing.Vladimír
Michálek, Ing.Jindřich Bukovský, Ing.Tomáš Eybl, Ing.Petr Pavlič
Komise stavební a dopravní: Pavel Boška - předseda, Ing.Ivan Hůrský, Tomáš Tůma, Antonie Podlahová,
Ing.Petr Šandera
Komise pro rodinné záležitosti – sociálně-zdravotní, kulturní, školská a sportovní: Iveta Pavličová –
předsedkyně, Soňa Jarošová, Mgr.Alena Vejvodová, Pavla Žofková, Hana Stiborková
Komise pro občanské záležitosti: Olga Ambrožová, Eva Rajtmajerová, Vendulka Sládková, Hana Maxová,
Mgr.Vladimíra Trnková, Monika Hůrská
Komise bytová: Miroslav Šístek – předseda, Mgr.Vladimíra Trnková, Petr Pořádek, Ing.Jan Stiborek,
Olga Ambrožová
Redakční rada zpravodaje ML: Mgr. Jan Bumba –předseda, Marie Jarošová, Ivana Ragačová
Seznam oddávajících v matričním obvodu Lhenice:
pro Lhenice, Ktiš, Mičovice – Ing.Marie Kabátová, Ing.Milan Hölcl, Mgr.Markéta Grillová
pro Mičovice – Luboš Bárta, Václav Bárta
pro Ktiš – Ilona Mikešová, Jan Pavlík

Cena vody pro rok 2019

Zastup. městyse Lhenice na svém zasedání dne 29.11.2018 schválilo cenu vody pro rok 2019 (viz příslušné usnesení níže)
Usnesení č. 14/2/2018: ZM schvaluje pro rok 2019 cenu vody jako dvousložkovou: vodné 39,28 Kč bez DPH (45,17 Kč s DPH),
stočné 31,75 Kč bez DPH (36,51 Kč s DPH) + pevná složka dle skupiny vodoměru: kategorie A (do 2,5 m3/h) – 711,--Kč bez
DPH, kategorie B (do 6 m3/h) – 2.652,--Kč bez DPH, kategorie C (do 10 m3/h) – 5.716,--Kč bez DPH, kategorie D (do 15 m3/h)
– 10.520,--Kč bez DPH.
JAK NARŮSTÁ CENA VODY V TOMTO DESETILETÍ???
Připravili jsme pro vás malý přehled:
rok
vodné stočné celkem
rok
vodné stočné celkem
rok
vodné stočné celkem
2011
32,79 21,30 54,09
2014
34,96 23,71 58,67
2017
37,62 27,27 64,89
2012
32,79 22,90 55,69
2015
35,43 25,52 60,95
2018
38,82 30,21 69,03
2013
33,54 23,71 57,25
2016
36,02 26,31 62,33
2019
39,28 31,75 71,03

Poznamenejte si do kalendáře

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU – každé první pondělí v měsíci vyndat pytle s tříděným odpadem před dům – 7.1., 4.2., 4.3., 1.4.,
6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (popelnic) – každých 14 dní vždy v úterý v ranních hodinách – 8;1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3.,
19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10.,
12.11., 26.11., 10.12., 24.12.
Přehled svozu odpadů naleznete i v kalendáři Chelčicko-Lhenického
regionu pro rok 2019.

Občané, kteří si kupují kupony na vývoz popelnic,
si mohou na ÚM Lhenice vyzvednout
zdarma kalendář na r. 2019.

U příležitosti oslav 735. výročí první písemné zmínky
o Lhenicích vydal Městys Lhenice
za finanční podpory Jihočeského kraje knihu
„Ve Lhenicích na Dolánku“
autora Jindřicha Bukovského.
Dále byla Městysem Lhenice vydána brožura
„Pomník padlým občanům - Lhenice 1914-1918“
autora Jindřicha Bukovského. Obě publikace lze zakoupit
na Úřadu městyse Lhenice nebo v knihovně za cenu
180,--Kč/kniha a 20,--Kč/brožura.
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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 kanceláři pošty – v přízemí budovy úřadu.
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Prosinec v naší mateřince

Prosinec je tradičně akcemi ve školce velmi bohatý. Zahájili jsme jej v neděli 2. několika básničkami
před rozsvícením stromečku. V reji balónků a punče hlásky dětí bohužel zanikaly, snad nový
přislíbený mikrofon napřesrok umožní vyniknout přednesu i paměti dětí…
V úterý 4. nás potěšily větvičkami a písničkami Barborky ze školy. Ve středu 5. navštívilo školku trio
Mikuláš, čert, anděl z nedalekých Mičovic, tentokrát dětem kromě čokolády přinesl Mikuláš dopis s
vystřihovánkou.
Ve čtvrtek 6. jsme na jarmarku nabídli výsledky tvoření na dílnách i výrobky a předměty donesené
rodiči. Z výdělku tradičně podporujeme prachatický hospic, letní výlet předškoláků a vánoční nadílky.
Ve čtvrtek 13. předškoláci v Sokolovně zpívali a recitovali seniorům a v neděli někteří z nich vítali
nová miminka. Vánoční očekávání vyvrcholilo představením v kině „Pojďte s námi do Betléma“
složeného ze známých koled a říkadel. V tomto programu se projevují především předškolní děti,
ostatní kamarádi pomáhají jako andělé, pastýři, zvířátka.
Stihli jsme i ozdobit stromek pro zvířátka v lese a poslední den, kdy jsme u kostela na náměstí zazvonili na Ježíška
donesenými zvonečky, čekala pod stromkem ve školce na každého sladká vánoční koleda.
Přejeme Všem dětem, rodinám a lidem dobré vůle, aby prožili pokojný a naplněný rok 2019!
Za MŠ - KV

Fota z vánoční besídky mateřské školy ve lhenickém kině – KV

Z detašovaného pracoviště MŠ v Mičovicích
Prosinec ve školce byl zaplněn výrobou vánočních ozdob, přípravami na besídku a dalšími činnostmi a tématy, které
k tomuto období patří. Poslední týden před vánočními svátky jsme měli vzácnou návštěvu. Pozvali jsme si do školky dudáka,
který nám povyprávěl o jeho krásném nástroji, zazpívali jsme si s ním koledy a nakonec jsme si s dětmi zatančili i
improvizovaný taneček. Další den děti předvedly na besídce rodičům vydařený program,
ve kterém odrecitovaly krátké pásmo veršů o čertech s anděly a zazpívaly koledy.
Poslední den děti ozdobily v lese stromek jablíčky a jinými dobrůtkami pro lesní zvířátka,
zazvonily na Ježíška u stromku na návsi před kaplí a po příchodu do třídy se radovaly
z dárků, které jim letošní Ježíšek ve školce nadělil. ZB

Fota z adventních aktivit mičovické MŠ
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Základní škola

Prosincové kalendárium
2.12. – vystoupení školních pěveckých sborů na rozsvěcení vánočního stromu na lhenickém náměstí
5.12. – „Barborky ve škole“ – při lidovém zvyku za ně převlečené děti ze 3. až 6.třídy prošly všemi
učebnami
5.12. – „Mikuláš ve škole“ – se svojí družinou (anděly a čerty) – navštívil děti ve všech učebnách – pro
mladší kamarády připravili „deváťáci“
5.12. – pečení na Vánoční školní jarmark žáky 8.třídy
6.12. – v pořadí dvanáctý „Vánoční školní jarmark“ pro veřejnost na nádvoří školy – za aktivní účasti
všech tříd (podrobněji v článku níže)
6.12. – vánoční vystoupení dětí z výuky náboženství spolu se školními pěveckými sbory pod názvem „Andělé“ – pro
veřejnost v sále lhenického kina a v kostele sv.Jakuba (více v článku níže)
7.12. – návštěva Malého divadla v ČB na představení „Všechno, co jste o divadle vědět nechtěli…“ – pro žáky I.B třídy
10.12. – návštěva Malého divadla v ČB na představení „Ježíšek Superstár“ - pro žáky I.A třídy
10.12. – přednáška na téma „Zaniklé vesnice“ s Mgr.J.Vágnerem – pro žáky 2.stupně
11.12. – chatování v angličtině s žáky z francouzské školy „College Valliere Sault – les – Rethel“
12.12. – prezentace ZOO Hluboké nad Vltavou ve škole – na téma „Plazi“ – pro žáky 4., 7., 8.a 9.třídy
13.12. – „Lucky ve škole“ – při dalším lidovém obyčeji prošly všemi učebnami tentokrát za ně převlečené děti ze 7.a 8.třídy
13.12. – návštěva Hospice sv.Jana Neumanna v PT s předáním drobných dárků – viz článek níže
13.12. – exkurze na „Úřadu práce“ v PT – pro žáky 9.třídy
14.12. – beseda na téma „Betlémy“ s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 2.a 3.třídy
18.12. – předvánoční návštěva lesa se zdobením stromku pochoutkami pro zvířátka – pro žáky 1.B třídy
19.12. - zimní vycházka do přírody s krmením zvířátek – pro žáky 2.třídy
19.12. – schůzka EKOTÝMU
20.12. - vánoční koncert lhenické ZUŠky v sále lhenického kina – pro žáky všech tříd
21.12. – třídní vánoční besídky, poté společná pro všechny třídy v sále lhenického kina
JB, JM

Malá fotogalerie z adventního času ve škole

Foto vlevo – Barborky ve škole (5.12.); uprostřed – čerti z Mikulášovy družiny (5.12.); z divadelního vystoupení „Andělé“
(6.12.) – dolní řada: vlevo z besedy „Betlémy“ s Mgr.Grillovou (14.12.); uprostřed Vánoční školní jarmark (6.12.); vpravo –
z besedy „Zaniklé vesnice“ s Mgr.Vágnerem (10.12.)

V pořadí již dvanáctý Vánoční školní jarmark
Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se uskutečnil již
podvanácté oblíbený vánoční jarmark, na kterém se
podíleli žáci naší základní školy, MŠ, vyučující,
SRPŠ a Rodinné centrum. Novinkou letošního
jarmarku bylo divadelní představení Andělé
v místním kině, po kterém následovalo překvapení,
které proběhlo v kostele sv. Jakuba.
Všichni diváci, kteří vydrželi až do konce,

byli odměněni nevšedním a nezapomenutelným
zážitkem. Jako již tradičně byla část výdělku z
jarmarku zaslána do Hospicu sv. Jana Neumanna
v Prachaticích, kam žáci osobně dovezli své vánoční
dárky. Nezapomnělo se ani na dárky pro lhenické
důchodce.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomohli
s přípravou a organizací jarmarku.
Zástupkyně ředitelky Mgr.Zdeňka Petrášková
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Zástupci třídních kolektivů navštívili prachatický Hospic sv.Jana Neumanna
Při jeho návštěvě dne 13.prosince naši žáci předali s přáním tamním pacientům drobné dárky vlastnoručně vyrobené
ve škole a na oplátku od vedení hospice převzali certifikát (jeho znění níže) za zaslání peněžního daru získaného
z části finančního výtěžku z Vánočního školního jarmarku.
Děkovný list ZŠ Lhenice a MŠ Lhenice
za věnování Hospici sv.Jana Neumanna o.p.s. finančního daru ve výši 12.587,-Kč.
Po vší nepřízni přicházejí lidé jako Vy, kteří naše chmury proměňují v radost a naději a posilují naše odhodlání
pokračovat navzdory překážkám dále. Děkujeme za Vaši přízeň!
Za celý hospicový tým Vám přejeme vše nejlepší! PhDr.Robert Huneš, ředitel hospice, vz. Mgr.Monika Levá

Dětské vánoční představení s názvem „Andělé“
Nudící se děti, to je postrach každého rodiče i učitele. A i když se dětem snažím připravovat hodiny „Náboženství“
tak, aby se v nich dozvěděly vždy něco nového, opakování se občas nevyhneme. A to jsou přesně ty hodiny, co je tak
trochu nudí. Rozhodla jsem se proto, že s dětmi nacvičím divadelní hru o „nudících se andělech“, kteří nakonec pochopí, že
to stálé opakování má svůj smysl. S nacvičováním mi pomohla moje maminka Mgr. Marie Zámečníková, a do party jsme
přibraly paní učitelku Mgr. Evu Sosnovou s jejími dětskými pěveckými sbory Krákoráčkem a Slavíčkem. Na roli hlavního
anděla jsme oslovily MUDr. Veroniku Kabrnovou (roz. Hölclovou) a velkými pomocníky nám byli bývalí žáci základní školy
Jana Traxlerová, Martin Hölcl, Vojtěch Nevšímal, František Traxler a Zuzana Rojíčková. Na svátek sv. Mikuláše 6. 12. 2018
po školních adventních trzích jsme proto v počtu 82 herců, zpěváků a jiných zainteresovaných osob mohli sehrát hru
„Andělé“ (scénář byl upraven podle divadelní hry Štěpána Brodského) v místním kině a následně pozvat diváky do
lhenického kostela, kde divadelní hra končila příchodem sv. Mikuláše s andělským doprovodem. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se na přípravách divadelního představení podíleli a všem divákům za jejich přízeň.
Mgr. Markéta Grillová

LHENICKÉ STŘÍPKY
Když adventní a vánoční čas u nás nastal

Byl uvítán výzdobou v ulicích našeho městečka, instalováním figurálního betlému na již nově upravenou náměstní plochu
před kostel svatého Jakuba, ponovu na stejné místo i vsazením vánočního stromu, jehož slavnostní rozsvícení
s doprovodným programem a i s možností občerstvení pro přítomné se konalo o první adventní neděli 2.12. (průběh je
podrobně popsán v minulém prosincovém vydání ML), aby v následujících dnech probíhaly další akce, povětšinou u nás již
zaběhnuté či tradiční v tuto předvánoční a vánoční dobu.
5.12. – Mikulášská nadílka s čertovským rejem v sokolovně. Do zaplněného sálu přišel v tento den v podvečer mezi
děti Mikuláš se svou družinou (andělem a čerty), obdaroval všechny malé přítomné a čerti vyhrozili nezbedům
6.12. – Tradiční školní vánoční jarmark (pro veřejnost) a dětské představení s názvem „Andělé“. V pořadí již
dvanáctý jarmark proběhl v podvečer na nádvoří školy a i tentokrát za hojné návštěvnosti. Hned poté následovalo v sále
lhenického kina a v kostele svatého Jakuba vystoupení dětí z výuky náboženství spolu se školními sbory pod názvem
„Andělé“, které se na obou předváděných místech líbilo a sklidilo divácký aplaus - podrobněji v rubrice „Z našich škol“.
13.12. – Předvánoční posezení pro naše seniory. Ti se rovněž za adventního podvečera, za pozvání úřadu městyse
a jeho kulturního zařízení, sešli v sále lhenické sokolovny, kde si při malém pohoštění družně popovídali, zhlédli vystoupení
dětí z MŠ, společně si zazpívali, případně i zatančili s „Malou muzikou Honzy Neužila“ a vyslechli i popřání hezkého a
spokojeného prožití svátků vánočních, jakož i pevného zdraví a všeho dobrého do nastávajícího nového roku od paní
starostky
16.12. - Vánoční koncert ve svatém Jakubovi. Vánoční koledy a pastorály z české a zahraniční tvorby zde, v chrámu
Páně o třetí adventní neděli přednesl za příznivého posluchačského ohlasu Brass Quitet v koncertu pořádaném lhenickou
Agromechanikou a.s.
20.12. – Vánoční koncert lhenické ZUŠky ve zdejším kinosále. Malí muzikanti při něm ve svých vystoupeních dokazovali, jak
již pokročili ve hře na zvolené hudební nástroje a předvedenými skladbičkami a koledami také přítomným již navodili
atmosféru brzkých Vánoc
23.12. – Rozdávání Betlémského světla na lhenickém náměstí. Díky lhenickým skautům naskytla se našincům
možnost, kterou také mnozí využili, odnést si z místa před kostelem sv. Jakuba do svých domovů Betlémské světlo, jako
poselství vánočního klidu, míru a pohody, a to i za doprovodného programu sestávajícího z, vánočních koled a písní
v podání lhenické country skupiny „Vodáci“, ze čtení biblického vánočního příběhu akolytou Rndr. Ladislavem Čandou
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a
Mgr Markétou Macháčkovou (Hölclovou), jakož i z jejich seznámení s historií a posláním Betlémského světla. Bylo
pamatováno i na možnost občerstvení pro přítomné - zasvěceněji v článku níže.
24.12. – Štědrý večer s půlnočkou. Předcházelo mu podvečerní vánoční a novoroční přání paní starostky našim
občanům v místním rozhlase za repro – koled, též odpolední zpívání koled u hrbovské návesní kaple (že by se v této vísce
zrodila nová tradice?), rovněž návštěvy svíčkami ozářeného hřbitova s neopomenutím tak vzpomínky blízkých zemřelých
v tento den, s následujícím již svátečním prožitím večera za poštědrovečeření v kruhu nejbližších s rozdáním dárků a poté i
s možností návštěvy „půlnočky“ v našem sv. Jakubovi, za troubením koled před jejím zahájením před kostelem, jak káže
tradice, i když dříve tak tomu bývalo z věže.
25. a 26.12. – Na Boží hod vánoční a na Štěpána – po oba sváteční dny byly v chrámu Páně sv. Jakuba celebrovány
mše svaté a v odpoledních hodinách mohli našinci upřednostnit před vánočním hodováním a televizními pohádkami
protáhnutí těla na turnajích ve stolním tenisu či softtenisu v sokolovně - blíže v rubrice „Sport na Lhenicku“.
31.12. – Silvestr a uvítání nového roku 2019. Silvestr byl u nás prožíván a Nový rok uvítán buď mezi blízkými a přáteli
v domácnostech nebo v místních hospodách či spolkových klubovnách, a to za pyrotechnických efektů na noční obloze,
osvětlujících naše městečko a burácejících v něm.
1.1. – Nový rok 2019. Byl dopoledne přivítán mší svatou v našem lhenickém kostele a odpoledne, jak jinak, novoročním
výšlapem na horu Stráže - o jeho průběhu v článku níže.
JB, JM

Rozdávání Betlémského světla před kostelem svatého Jakuba

I do Lhenic doputovalo betlémské světlo
V předvánoční podvečer 23.12.2018 si udělala čas necelá stovka obyvatel Lhenic a okolí a přišla ke lhenickému
kostelu. V 16.30 h. začala malá slavnost. Na stolku bylo připraveno Betlémské světlo, které po ose Betlém-Tel Aviv-LinzČeské Budějovice-Prachatice doputovalo až do Lhenic. Bylo mnoho lidí, kteří si odnesli domů tento plamínek, který jim
doma ještě více pomohl navodit vánoční atmosféru. Hasiči u svého stánku prodávali dobré vánoční nápoje. U vedlejšího
stánku bylo možné přikousnout sýrové placky. Hrála a zpívala místní country kapela Vodáci. Na jejich repertoáru byly
tentokrát písně většinou se zimní či vánoční tématikou. Kromě hudby mohli posluchači vyslechnout i mluvené slovo. Kromě
mne se ho ujala i Markéta Macháčková (roz. Hölclová). Připomenutí biblického vánočního příběhu, krátký příběh pro
potěchu duše o důležitosti světla a tepla a také něco z historie betlémského světla (a nezastupitelné role skautů při tom). I u
nás na Lhenicku má toto předvánoční setkávání slušnou tradici.
Rád bych tu zmínil něco málo z toho, co tam zaznělo. I když jsou Vánoce už minulostí:
Kolem plamínku se můžeme doma shromáždit, povídat si, zavzpomínat si. Můžeme být vděčni a děkovat za to, že u nás je
klid a mír, máme kde bydlet, máme co jíst (to není samozřejmost, mnohde ve světě to tak opravdu není). Nějaký smutek
každý z nás už zažil, možná někdo právě zažívá, každý asi zažije i v budoucnu. Ale
zase se vyjasní. Tak jako po deštivém dni vždy vysvitne sluníčko. Důležitá je naděje,
kterou můžeme mít. Symbolem této naděje je i Betlémské světlo.
Byl to krásný podvečer. Bylo mi tak nějak hezky, když jsem viděl na
stmívajícím se náměstí shromážděné malé i velké s plamínky v lucerničkách i v očích.
Přeji všem nadějný rok 2019.
Ladislav Čanda

Již tradiční novoroční výšlap na horu „Stráže“ nad naším městečkem
Rekord sice nepadl, přesto účast vynikající.
Zase to vyšlo. Asi již po páté nebo šesté za sebou. Jedná se o počasí, které nám v posledních letech při Novoročních
výstupech přeje, teplota 2-3 stupně nad nulou, foukal trochu silnější vítr beze sněhu ke škodě vánočních prázdnin, jinak
pohoda. Nyní pár řádek k nadpisu o rekordním počtu účastníků. Ten ale letos nepadl, nejvyšší počet registrovaných je
248 osob. Chvályhodná letošní účast registrovaných - 211 osob (dobré,co?). Účastníci výstupu, kteří se zaregistrovali,
obdrželi na památku účastnický list (kominíček na komíně - vhodný jako záložka do knihy). Tento pamětní list zhotovila jako
všechny předešlé paní Ivana Ragačová – Ivčo, díky. Do "hotýlku na Sedýlku" nastoupili do směny členové místního
turistického klubu v následujícím složení: Vedoucí směny „v kuchyni" Jan Dobiášek, servírka Hanka Rundová, pokladní
Helena Mášlová, Karel Majer vedoucí provozu, zázemí jistili Jan a Jana Müglovi z Netolic. Menu? Svařené víno, grog, rum,
čaj, tatranky, vynikající domácí perník. Vřelé díky turisté, přispěli jste k dobré náladě přítomných nejen na duši, ale
blahobytně i na těle. Ještě jednou díky. Poděkování patří též Janu Veselému za přípravu ohýnku, letos se opékaly buřty ve
větším počtu než při předešlých novoročních výšlapech. Rekord v počtu účastníků sice nepadl, ale „zrodil" se nový a sice
ten, že loni se 7 účastníků zapisovalo levou rukou. Letos byl tento "rekord" překonán o 5 registrací. Z těchto 11 leváků byly
dvě třetiny školáků.
Nyní pár těch nej... Do pomyslného autíčka nasedli tito nejmladší účastníci výstupu v doprovodu rodičů, babiček a dědečků:
Matyáš Klein - 2 roky, Václav Veselý - 23 měsíců, Tomáš Hlaváček - jeden rok, Adéla Krotká - též jeden rok. Za volant
nasedl nejstarší pravidelný účastník výstupů pan Barták Jiří, všichni ze Lhenic. Odkud přišli další účastníci
podpořit domorodce? Z Prahy, Netolic, Prachatic, Českých Budějovic, Příbrami, Nové Vsi - celkem 31 pochodujících, nejvíce
z Českých Budějovic -13 účastníků. Jen tak dále, děkujeme za podporu.
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A co se od posledního výstupu na Sedýlku změnilo? Okolí trochu prořídlo díky kůrovci, na odpočívadle přibyla nová výzdoba
„výtvarníků". Závěrem: Myslím, že novoroční výstup se vydařil nejen díky příznivému počasí, ale nejvíce poděkování patří
„hotýlku", který přispěl k dobré pohodě. Jen tak dále.
Machart Jan

Fota – tradičně se setkávají 1.ledna na Stráži přátelé a kamarádi, pobaví se, popovídají, opékají se buřty a nechybí ani
podpisy do účastenského listu.

Otevřena pobočka „POŠTA PARTNER“

Dne 10.12. proběhlo slavnostní otevření poštovní pobočky „Pošta Partner“, kterou provozuje městys Lhenice. Úřadovna byla
z provizorních prostor bývalé spořitelny přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor OÚ Lhenice, v přízemí budovy.
Zde mohou občané využívat běžné poštovní služby, na které jsou zvyklí. Spolu s poštou je zde i nově otevřena podatelna
úřadu městyse, která zase usnadní občanům vyřizování záležitostí s úřadem městyse. Zde mohou provádět veškeré platby
pro OÚ (nájmy a ostatní), mohou si zde zakoupit známky na popelnice či vyzvednout pytle na tříděný odpad, a podobně….
Provozní doba poštovní přepážky je:
Pondělí, středa, čtvrtek a pátek – 8.30 – 11.30 / 13.00 – 15.15; úterý – 8.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 hodin.
Provozní doba podatelny OÚ je:
Pondělí – 7.00 – 11.30 / 12.00 – 16.00; středa - 7.00 – 11.30 / 12.00 – 17.00 hodin
úterý,čtvrtek – 7.00 – 11.30 / 12.00 – 15.30; pátek 7.00 – 11.30 / 12.00 – 13.30 hodin.
Paní starostka Ing.Marie Kabátová k otevření „Pošty Partner“ u nás v rozhovoru pro Čs.rozhlas České Budějovice
dne 13.12.2018 mimo jiné uvedla:
(kráceno – upraveno)
„Ano, otevřeli jsme u nás pobočku „Pošty Partner“. V této pro ni zvoleném prostoru jsou dvě přepážky. Ta první vlevo slouží
jako podatelna a pokladna našemu úřadu městyse, ta druhá vpravo je určena ke službám „Pošty Partner“. Jsme právě
v předvánočním čase, a tak se tady kupí balíky. Až zásilkový přetlak s tím spojený pomine a bude tady více místa,
dovybavíme tuto místnost dalším novým nábytkem. Do „Pošty Partner“ investujeme přibližně 100 000 Kč. Rovněž hodláme
rozšířit její pracovní dobu. Příkladem je nám „Pošta Partner“ v nedaleké obci Ktiš, kde již funguje dva roky.“
JB, JM

Foto vlevo – vchod do úřadovny pošty a podatelny OÚ je zleva budovy –
foto vpravo: pohled do úřadovny pošty a podatelny OÚ.

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Šumava umí třídit

Prachatický deník 13.12.2018 – Leona Frölichová – kráceno
Prachiticko – Šumavské obce se blýskly.
Ukázaly, že umějí třídit odpad na jedničku. V soutěži obcí Jihočeského kraje, která hodnotí
třídění v obcích a ve městech, zazněly názvy několika obcí z regionu.
Vítězové:
Soutěž „Jihočeši třídí odpady 2018“: Borová Lada, Nové Hutě, Stožec, Vimperk.
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Soutěž „Jihočeský okresní odpadový přebor 2018“: Kvilda, Borová Lada, Nové Hutě
Ocenění za nejvýznamnější počin v oblasti nakládání a třídění odpadů: LHENICE
Soutěž vyhlašuje Společnost EKO-KOM a.s. a Krajský úřad Jihočeského kraje.
V rámci slavnostního vyhlášení vítězů byla udělena ještě jedna čestná cena. Ocenění za nejvýznamnější počin
v oblasti nakládání, třídění a likvidace odpadů v Jihočeském kraji získali Lheničtí za likvidaci nebezpečné skládky.

Česko loni prožilo nejteplejší rok od 18.století !

ČTK – 5.1.2019 – kráceno
Loňský rok 2018 byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné
měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8°, což je o 3,2°více než průměr za roky 1775 až 2014, tedy za více
než dvě století. Oznámil to na svém webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologická stanice v Klementinu
je délkou soustavného zaznamenávání údajů o počasí jedinečná v Česku i celé střední Evropě.
Teplotní rekord dosud držely roky 2014 a 2015 s průměrnou teplotou 12,5°. Naopak nejchladnějšími léty od roku
1775 stále jsou podle dat z Klementina shodně roky 1871 a 1838 s průměrnou roční teplotou 7,2°.
JB, JM

Poznamenejte si do kalendáře
Pokud si chcete poznamenat, kdy budete
mít v letošním roce volné dny, lze využít
tento přehled, který jsme pro vás vyhledali
na internetu.

JB, JM

Z REDAKČNÍ POŠTY
Lheničtí pociťují hrdost

Tak si tak prohlížím facebook a zírám!
Kdo to je? Naši Švecovi! (z restaurace „Na verpánku“).. a s
nimi herec Lukáš Langmajer (viz foto) a takové uznání. Potěší
nejen Švecovi, ale i obyčejného Lheničáka …. Přátelé, ať se Vám tak daří
i v příštích letech. Hodně zdraví! (JEM)
Vysvětlení pro naše čtenáře - přejímáme text i foto z facebookové stránky
herce Lukáše Langmajera.
Lukáš Langmajer – facebook 14.12.2018 ve 12.57 hod.
„Skrze nadšení do aut jsem se dostal „Na verpánek“. Sám ani nevím
kudy tam cesta vede, ale nedaleko Prachatic malý městys jménem Lhenice leží a v něm vaří jedna rodina tak dobře,
že to za tu cestu stojí. Já měl paštičku lahodnou, guláš s křenem ( takový jsem ještě nežral) a steak, který mě unesl
do nebe. Tedy tak. „Na verpánku“ ve Lhenicích. Hau.“

Pozdrav z lyžovačky
Pozdrav do naší redakce i s foty poslali z italských Dolomit lheničtí lyžníci. Užijte si to, chlapci !
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
POZVÁNKA DO KINA:
18.1. – ANT-MAN- A WASP – sci-fi – pro mládež – od 19.00 hodin
1.2. – AVENGERS: INFINITY WARS – pro mládež – od 19.00 hodin

PLESOVÁ SEZÓNA 2019

11.1. – Myslivecký ples – v Hotelu pod Stráží Lhenice
26.1. – Obecní ples – v sokolovně Lhenice
25.1. – Babský bál – pořádá Spolek hezkých holek – v Jámě
16.2. – Hasičský bál – v Jámě
23.2. - Country bál – v sokolovně Lhenice
2.3. – Sportovní ples – v Hotelu pod Stráží Lhenice
9.3. – Hasičský ples – v Hotelu pod Stráží Lhenice
TRADIČNÍ MASOPUST V JÁMĚ – v úterý 5.3. v Jámě – od 13.00 průvod po vsi, od 19.00 zábava.
Lheničtí myslivci si Vás dovolují srdečně pozvat na tradiční MYSLIVECKÝ PLES, který se uskuteční
v pátek, dne 11.1.2019 od 20.00 hodin v sále Hotelu pod Stráží ve Lhenicích.
K tanci a poslechu bude vyhrávat kapela Přímý přenos. Bohatá zvěřinová tombola. Vstupné 100,-Kč.

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

150 let od zřízení pošty ve Lhenicích 1869 - 2019

Městys Lhenice v poštovním provozu od 19. století

Moderním uspořádáním zemské správy po r.1848 vznikly nové politické a soudní úřady.
Rozvoj podnikání a obchodu tenkrát přinesl i rostoucí potřebu rychlého poštovního spojení mezi okresními městy.
Právě do nich se přenesla veškerá správní činnost, v minulosti soustředěná v sídlech šlechty.
Nebývale tak vzrostl objem dopravy listovní, balíkové i peněžní pošty nejen z úřední a
podnikatelské sféry, ale i pro živý zájem obyvatelstva o tuto novou službu.
K prvnímu dni února 1849 byla zrušena dosavadní Nejvyšší dvorská poštovní správa
ve Vídni a státní poštovnictví přešlo do kompetence nového Ministerstva obchodu, průmyslu a
veřejných staveb. V řadě jeho technických odborů našli práci mladí, vzdělaní úředníci.
Pronikání poštovní sítě (v Čechách prostřednictvím Poštovního ředitelství v Praze) výrazně
posunuli i do odlehlých míst monarchie. Umožnily to státní investice, sdružované
s prostředky měst a obcí do výstavby okresních silnic, železničních drah i traťového zázemí a
zabezpečení.
Poštovní dostavník z dávných časů
Obyvatelé městečka Lhenic - tradiční úřad. Personál netolické pošty s čp. 132 (dnes čp. 156). Podací a
sadaři, obchodníci s ovocem, drobní jízdním spojením do světa přes dodávací obvod lhenické pošty v té
zemědělci a řemeslníci, byli do roku Vodňany a Písek řídil poštmistr Jan době tvořilo 7 nedalekých obcí: Brusná,
1848
součástí
územního
celku Mügo se dvěma úřednicemi – Hoříkovice,
Hradce,
Třebanice,
spravovaného
schwarzenberskou oficiantkami. V oblasti zatím zvolna Újezdec (nyní Třešňový Újezdec),
vrchnosti. Ta si oběh svých písemností přibyly další pošty, např. ve Vlachově Vadkov a Vodice. Za působení Arnošta
a zásilek zajišťovala vlastními pěšími Březí (1. 4. 1866) a v Husinci (10. 5. Gregory se zkvalitnilo zázemí lhenické
posly nebo jízdními kurýry v rámci 1867), kde se c. k. poštmistrem stal pošty (ustájení koní, širší prostor pro
celého
panství.
Po
zrušení místní úspěšný obchodník Antonín údržbu povozů a uložení krmiva), byla
schwarzenberského dohledu (1848), se Šebelle a po něm pak jeho syn.
zpevněna příjezdová komunikace do
Po zařazení do politického areálu, modernizovalo se provozní
základem zemské správy v rámci
okresů staly i menší obce se zvýšenou okresu Prachatice (1. září 1868) dosáhl vybavení (přepážka, trezor, nová
potřebou
úřední
i
obchodní o půl roku později i městys Lhenice na balíková váha). Postupně se také
korespondence. Lhenice v tom času spolehlivé státní poštovní služby. Dne zdvojnásobil počet denních poštovních
ještě byly závislé na poštovní jízdě 10. února 1869 došlo k otevření jízd
do
Netolic
a
zpět,
zřízené jednou denně ze vzdálenějších zdejšího Císařského a královského uskutečňovaných
nejprve
koňmi,
Netolic. Tam dosluhovala tzv. poštovní poštovního úřadu. Prvním poštmistrem později automobilem. Městys Lhenice
sběrna, založená na páteřní dopravní byl
jmenován
lhenický
rodák, měl v té době 188 doručovacích adres
cestě schwarzenberským panstvím už osmačtyřicetiletý
Arnošt
Gregora (domů) a žilo zde přibližně 1550
v roce 1787. Netolická sběrna se (1821- 1901). Místnost pro veřejnost se obyvatel.
přeměnila na C. k. poštovní a telegrafní nacházela v přízemí Panského domu
Po odchodu do penze v roce 1881 v jeho práci pokračovala i jeho dcera Aloisie, a to až do roku 1922, kdy i ona
odešla do výslužby. Za jejího působení došlo k dalšímu zlepšení poštovní přepravy. Lhenické dopisy, balíčky nebo peněžní
poukázky putovaly do světa od roku 1895 z Netolic ještě větším expedičním tempem – novou jednokolejkou. Byla to
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regionální dráha z Netolic do Dívčic, kde výhodně navazovala na dálkovou železnici – poštovní trasu Schirnding-ChebPlzeň-české Budějovice-Gmünd-Linec-Vídeň. Následně po jejím odchodu na zasloužený odpočinek obsazovaly lhenickou
poštu prozatímní expedientky a to až do března roku 1923, kdy byl definitivním poštmistrem jmenován Jan Novotný, rodák
z Chotýčan a kdy po jeho převzetí úřadu byla pošta 1.12.1923 přemístěna do přízemí radničního domu na náměstí
(čp.125), kde setrvala až do druhé poloviny sedmdesátých let 20.století.
V návaznosti na dobudování a otevření nové panelové školy v roce 1974 a následných stavebních úpravách staré
školní budovy na víceúčelový objekt, byl v něj v roce 1978, spolu s úřadovnami MNV (místního národního výboru) a VB
(veřejné bezpečnosti) umístěn i poštovní úřad, kde je doposud. Po další rekonstrukci interiéru této budovy, sídla Úřadu
městyse Lhenice, byla pošta v roce 2018 z jejího přízemního pravého křídla přemístěna do levého se samostatným
vchodem od náměstí, ale již za jiného statutu – jako „Pošta Partner“.
Volně podle stejnojmenného článku M.Trnky – ML 2013, zářijové číslo a dalších zdrojů.

Označení poštovního úřadu v jeho historii
Vlevo rakouský poštovní štít, uprostřed poštovní štít z první republiky (ČSR),
vpravo poštovní štít z 50.let 20.století.
Snímky z Wikipedie – Historie České pošty – Poštovní muzeum.

Sídelní místa lhenické pošty

Vlevo – v samém jejím počátku „na zámku“ čp.156; uprostřed – poté na staré radnici na náměstí; vpravo – následně až po
současnost v bývalé přestavěné školní budově na radniční dům.

Poštovnictví v historických proměnách
Úzce souvisejí s převratnými dějinnými událostmi, historickými mezníky, jež následně určovaly poslání pošty, její
spravování, řízení, organizaci a i poskytování služeb, někdy i mimořádných, poplatných době, jak například dokazuje příběh
z protektorátních let za druhé světové války níže.

Poštovní úřady – místa povinného odevzdávání neupravených radiopřijímačů,
nezbavených krátkých vln.

Mělo tím tak být zabráněno poslechu říši nepřátelských stanic, zejména Londýna a Moskvy, vysílajících na tomto vlnovém
rozsahu. Ač za neuposlechnutí tohoto nařízení hrozily velice vysoké tresty, jak na to upozorňovaly i povinně nainstalované
cedulky na rádiích, přesto přes zákaz nebylo mnohdy posluchači respektováno.
PŘÍBĚH POŠTMISTROVIC KLUKA
Vzpomínka již zemřelého pana Milana
Peška ze Strakonic, zaznamenána při
návštěvě Lhenic v roce 1997 –
kráceno.
Válečná léta mne, tehdy jako
desetiletého kluka, i moji rodinu
zastihla ve Lhenicích, kde jsme bydleli
„na zámku“ a můj tatínek byl
poštmistrem na místní poště. Prožil
jsem tady pěkné, nezapomenutelné
dětství. Rok 1943 nám sem však
přinesl dramatické události. Můj otec,
jako i jiní, poslouchal přes zákaz
„Londýn“. Vyšlo ale nařízení, že ze
všech rádií musí být odstraněny krátké
vlny, na nichž nepřátelské stanice

vysílaly. Tak i z našeho domácího rádia
byly odstraněny. Kdo tak neučinil, byl
povinen radiopřijímač odevzdat na
poštovní úřad. Toho využil můj tatínek
a
jedno
z odevzdaných,
ještě
neupravených rádií, si odtud vypůjčil
domů.
Jednoho dne však, z ničeho nic, vtrhlo
na udání do našeho bytu gestapo
z důvodu poslouchání cizího rozhlasu.
Nevím, kde se to v naší dobré mámě
vzalo, která v tu chvíli právě byla
v ložnici, kde bylo umístěné vypůjčené
radio, a vyhodila ho z okna. Gestapáci
tak u nás našli jen rádio nezávadné a
zuřili. „Corpus delicti“ při prohlídce
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nenalezli. Přesto celá naše rodina byla
zatčena, včetně nás dětí (mne a bráchy
Jirky), a odvezena k výslechům na
gestapo do Klatov. My, kluci jsme tam
strávili jen několik dní, maminku tam
drželi asi měsíc, táta se odsud vrátil za
tři měsíce.
Propustili nás díky
lhenickému německému vedoucímu
Vilému Mayerovi, který za nás jel do
Klatov „orodovat“ s tím, že jsme loajální
rodina a že došlo k nepravdivému
udání. Za to jsme mu vděčni. A kdo
udal mého tatínka? Až později jsme se
dozvěděli,
že
to
byl
jeho
spolupracovník na lhenické poště,
listonoš, Němec Broz.

Foto vlevo – dobové rádio, na kterém musela být nainstalována výstraha před
poslechem zakázaných nepřátelských stanic (foto uprostřed), vpravo potvrzení o
povinném odebrání zařízení pro příjem krátkých vln z rádia.

SPORT NA LHENICKU

JB, JM

Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Pět jeho družstev ve všech příslušných výkonnostně odstupňovaných soutěžích
odehrálo v prosinci pouze po jednom utkání (A tým v krajské soutěži, B,C,D a E tým
v soutěžích okresních), neboť zápasový kolotoč v nich byl přerušen vánoční přestávkou,
aby se opět naplno roztočil po Novém roce. Hráči ale v ní nezaháleli. Využili ji, krom tréninků, i ke startu na turnajích.
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ SEHRÁNA V ADVENTNÍM ČASE
A týmu v krajské soutěži ve skupině A
11.kolo 8.12. – SKP Prachatice A – Sokol Lhenice A 10:8 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: M.Halabrín ml. 4:0, A Dubravcová
3:1, T.Traxler 1:3, V.Špán 0:2, E.Dubravcová 0:2
Krajskou soutěž A tým zase rozehraje dvanáctým kolem 12.1., kdy se znovu za výměny pořadatelství doma utká
s prachatickým SKP-A.
Postavení Sokola Lhenice A v tabulce krajské soutěže sk.A (za 10 účastníků) k 31.12. – 10.místo – 9 zápasů – 0 výher, 0 remíz, 9 proher – skóre 35:90 – 9 bodů.
B a C týmu v RP-I (regionálním přeboru) Prachaticka
7.kolo 8.12. – KST Tatran Volary – Sokol Lhenice B 6:12 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: J.Pavlič 3:1, M.Špán 3:1,
M.Halabrín st. 1:3, I.Fišerová 4:0.
- Sokol Lhenice C – Ederstav PT 5:13 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: L.Vondrák 0:4, R.Sivera st. 2:2,
I.Kanaloš 0:4, V.Hůrský 3:1
Postavení v neúplné tabulce RP-I (za 10 účastníků) k 31.12. –
B týmu Sokola Lhenice - 2.místo – 7 zápasů – 6 výher, 0 remíz, 1 prohra – skóre 74:52 – 19 bodů.
C týmu Sokola Lhenice - 7.místo – 7 zápasů – 2 výhry, 1 remíza, 4 prohry – skóre 59:67 – 12 bodů
D týmu v RP-II Prachaticka
7.kolo 8.12. – ST Horní Vltavice – Sokol Lhenice D 3:15 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: A.Dubravcová 4:0, J.Pavlič 2:2,
T.Novotná 3:1, E.Dubravcová 4:0
Postavení Sokola Lhenice D v neúplné tabulce RP-II (za 9 účastníků) k 31.12. –
6.místo – 6 zápasů – 2 výhry, 0 remíz, 4 prohry – skóre 51:57 – 10 bodů
E týmu v RP-III Prachaticka
7.kolo 8,12. – Sokol Lhenice E – SK Arbore Volary D 14:4 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: J.Březinová 4:0, T.Novotná 2:1,
J.Novotná 3:1, K.Fišerová 3:1, Z.Luxová 0:1
Postavení Sokola Lhenice E v neúplné tabulce RP-III (za 9 účastníků) k 31.12. 3.místo – 6.zápasů – 5 výher, 0 remíz, 1 prohra – skóre 77:31 – 16.bodů.
Soutěže na Prachaticku se shodně po vánoční pauze opět rozběhnou 5.1.2019.

Tradiční vánoční turnaje v sokolovně
za pořadatelství domácího Sokola Lhenice
Na Boží hod vánoční 25.12. – turnaj deblů v softtenise
Do turnajových zápasů vstoupilo sedm dvojic. Nejprve si to rozdaly v hracím
systému „každá s každou“, aby následně první čtyři z minitabulky postoupily
do semifinále, kde se utkaly z ní první dvojice v pořadí se čtvrtou a druhá se
třetí. Vítězné postoupily do finále, poražené se utkaly
o třetí místo.
Na fotu zleva na turnaji „bronzoví“ Cabajovi, uprostřed vítězní „zlatí“
J.Pokorný a M.Stadler, vpravo „stříbrní“ T.Plojhar a P.Vincik.
Z jejich zápolení vzešlo toto konečné pořadí:
na 1.místě dvojice – Jan Pokorný, Martin Stadler; na 2.místě dvojice –
Petr Vincik ml., Tomáš Plojhar; na 3.místě dvojice – Mirek a Markéta Cabajovi
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Stolní tenisté sehráli turnaj ve dvoučlenných družstvech
Prachatický deník – 3012.2018 – (red)
Na Štěpána 26.12. Na tento druhý svátek vánoční si dali tradičně dostaveníčko stolní tenisté ve lhenické sokolovně. Hrál se
turnaj dvoučlenných družstev a sešlo se 10 párů. Ty byly nalosovány do dvou pětičlenných skupin, ve kterých se hrálo
každý s každým dvě dvouhry a čtyřhra. Po čtyřech dvojicích z každé skupiny následně postoupilo do vyřazovacích bojů.
Vítězství si vybojovala domácí dvojice V.Hůrský – R.Sivera, kteří ve finále porazili další domácí pár M.Halabrín ml. –
F.Traxler. O třetí místo se podělili domácí M.Špán – P.Petrovka a M.Batysta – V.Klíma z Mostových jeřábů Prachatice.

VELKÝ ÚSPĚCH V LIBERCI – JABLONCI. BÍLÍ TYGŘÍCI JSOU DOMA
O víkendu 5.a 6.ledna se konal 1.
republikový turnaj v tomto roce.
Neděle byla velice úspěšná.
Milan Halabrín v kategorii starších
žáků (patří do kat. mladších) vyhrál
skupinu B a domů si přivezl nejen
zlatý pohár, ale krásného tygříka.
Aneta Dubravcová ve své skupině
obsadila 3. místo a domů si také
odvezla pohár a malého tygříka.
Adam Sivera v challengi vybojoval
1. místo a domů si přivezl taktéž
tygříka. Jarka Novotná

Redakce ML se připojuje
k blahopřání!
Foto vlevo lhenická radost v Liberci – vpravo jeden z vítězů Milan Halabrín

Co nového ve lhenickém SK
„Zbrojení“ na mistrovské jaro
Započne zimní přípravou A týmu se zahájením v úterý 29.1. pod trenérem Ivo Čechem dle plánu,
se kterým byli hráči v předstihu obeznámeni, a to i s výzvou k zodpovědnému přístupu. Obsahuje rozpis vždy tří
tréninkových jednotek v týdnu (v cyklu úterý, středa, pátek), z nichž pokaždé jedna z nich proběhne na hřišti s umělým
travnatým povrchem (na UMT), a též šesti přípravných zápasů o víkendech.

Rozpis přípravných utkání s kvalitními soupeři
-

ne 10.2. - v 16.00 – UMT na Hluboké – SK Lhenice (I.A tř.sk.A) – SK Čtyři Dvory (I.A tř.sk.B . - po podzimu na 4.místě)
so 16.2. – místo a čas - bude upřesněno – SK Lhenice – SK Jankov (KP – po podzimu na 6.místě)
so 23.2. - v 16.00 – UMT Strakonice – SK Lhenice – SK Vacov (I.B tř.sk.B – po podzimu na 2.místě)
so či ne 2. - 3.3. – soupeř, místo a čas - bude upřesněno
so 9.3. – místo a čas - bude upřesněno – SK Lhenice – SK Otava Katovice (KP – po podzimu na 2.místě)
so 16.3. – místo a čas - bude upřesněno – generálka na mistrovské jaro – SK Lhenice – 1.FC Netolice (I.B tř.sk.A –
po podzimu na 3.místě)

Hráčský kádr pro mistrovské jaro

Dosavadní
jeho
složení
z podzimu
nedoznalo zatím změn. Z rakouského
Unionu Oberneukirchen se do mateřského
klubu navrací Pavel Bumba.
Foto – z jeho rozlučky při posledním zápase
v Oberneukirchenu
po
jedenáctiletém
fotbalovém působení (2007 – 2018).
Právě jen zodpovědným přístupem hráčů
k zimní přípravě lze o mistrovském jaře
navázat na úspěšný podzim, ve kterém se
tým jako nováček (po návratu po patnácti
letech do vyšší soutěže) umístil v I.A třídě ve
skupině A na 5.místě, když i po všechna
podzimní kola se převážně v tabulce
umísťoval do tohoto 5.místa, krom po třetím
kole (na 8.místě) a pátém (na 7.místě),
nejlépe pak po druhém (na 2.místě), po
devátém (na 3.místě) a po desátém,
jedenáctém a dvanáctém kole (na 4.místě).
Po ostatních kolech na 5.místě.
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A týmu v I.A třídě ve skupině A
- ve 14.kole doma – v sobotu 23.3. od 11.30 hod. s FK Vodňany
B týmu v OP Prachaticka
- v 16.kole venku – v neděli 17.3. od 14.30 hod. s TJ Dub
Přípravka mladší v OP Prachaticka
v 10.kole venku – ve středu 3.4. od 16.30 hod. se Šumavanem Vimperk C

Naši fotbaloví elévové a matadoři na halovém turnaji
Přípravka mladší startovala 9.prosince na turnaji ve Vacově, „pětatřicítka“ 28.12. na turnaji ve Chvalšinách, kde obsadila
2.místo, když benjamínkům stejné umístění (2.místo) o „fous“ uniklo.
Foto – mladší přípravka SK Lhenice na vacovském
turnaji s pohárem a medailemi za 3.místo.
Stojící zleva: trenér P.Trnka, T.Trnka, M.Schwinger,
P.Jakl, M.Plucar, trenér K.Muška
Klečící zleva: M.Dolák, Z.Stauber, D.Jakl, K.Muška
Ležící: J.Muška, J.Hlavatý

Foto vpravo – „pětatřicítka“ na turnaji ve
Chvalšinách:
Zleva – P.Boška, P.Maxa, R.Sura,
L.Kopf, P.Prenner, Vl.Burda, J.Růžička,
P.Pořádek, O.Jakl, L.Lamač

JB, JM

PODÉKOVÁNÍ
Mgr.Markéta Grillová:
„Děkuji všem, kteří pomáhali
při Tříkrálové sbírce ve
Lhenicích, Vadkově,
Třešňovém Újezdě, Vodici,
Horních Chrášťanech,
Hradcích, Třebanicích,
Hoříkovicích, Mičovicích,
Jámě, Ratiborově Lhotě,
Klenovicích a okolí.
Omlouvám se všem, ke
kterým jsme nedorazili, ale
vzhledem k počasí (v sobotu
5.ledna) jsme toho opravdu
víc stihnout nemohli…“
O Tříkrálové sbírce 2019 podrobněji v příštím únorovém vydání „Mého Lhenicka“
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INZERCE
Prodejna FLOP TOP Lhenice a Netolice přijme vedoucího a zástupce prodejny. V případě zájmu
zašlete životopis na email:reidingerova@flosman.cz, tel.739 522 177
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
2
i plechová bouda na 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.
•

Nabízím k pronájmu byt 3+1 v přízemí ve Lhenicích. Volný od 1.1. 2019 –
Bližší INFO 603 518 087

• HLEDÁME DORUČOVATELE NOVIN PRO LHENICE. Tel. kontakt: 720 987 717
● Sháním staré profilované hoblíky a nebozezy pro mou truhlářsko-tesařskou dílnu.
Za nabídku předem děkuji. Robert Malý, tel. 777982638
• 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,Š.Jaroš,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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