MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 3 cena 9,- Kč

BŘEZEN 2019

S meteorologickým jarem – 1.březnem přišel k nám krásný slunný 28.únor – zatím nejteplejší to den v novém roce 2019,
kdy teplota dosahovala +18°C a na různých místech padaly teplotní rekordy pro tento den. Po dvaceti centimetrové sněhové
pokrývce z 3.2. ani památky. Na astronomické jaro si musíme ještě počkat – nastane v jarní rovnodennosti 20.března
(přesně v letošním roce 2019 ve 22.58 hod.). Co nám přinese?

BŘEZEN
Otvírejte, lidé, vrátka,
budem čekat na jehňátka,

ovečky i beránky
odemkneme studánky.

Z pupenů se souká listí,
potok už své břehy čistí….

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

BŘEZNOVÉ PRANOSTIKY
Březen – za kamna vlezem – duben – ještě tam budem.
7.3. – Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese. O svatém Tomáši – sníh bředne na kaši.
12.3. – Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře a blázen sedlák, který neoře.
19.3. - Svatý Josef s tváří milou ukončuje zimu celou. Svatý Josef, jak ho známe, širočinou ledy láme.

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
jak se zdá, tak jaro se velmi přiblížilo a pěkné počasí nás láká k různým činnostem venku. Ať už
se jedná o sport, výlety, procházky nebo práce na zahrádce či na poli. Po zimě jsou jistě všechny tyto
činnosti vítané a prospěšné. Po zimě je také zapotřebí uklidit ulice od zimní údržby. Máme objednaný
zametací vůz a budeme vás informovat, kdy bude projíždět našimi ulicemi, aby bylo možno uklidit co
nejefektivněji. Na radnici pokračují práce na rekonstrukci vnitřních prostor, dále by se měly nyní v březnu
rozběhnout i práce v Krumlovské ulici, s tím souvisí i uložení kabelů nízkého napětí společností E.ON do
země a vybudování nového veřejného osvětlení. Připravujeme další akce, které byly schváleny při projednání a schválení
rozpočtu na rok 2019. O tom podrobněji bude informovat předseda finančního výboru pan Mgr. Karel Bican.
Dále bych chtěla apelovat na majitele psů, aby je zabezpečili proti útěku. Poslední dobou se po ulicích často
pohybují volně pobíhající psi, čímž porušují jejich majitelé zákon na ochranu zvířat, a také dochází k znečištění veřejného
prostranství. V případě, že dochází k útěku psa opakovaně, tj. majitel jej nedokáže zabezpečit, hrozí takovým majitelům psů
přestupkové řízení na ORP Prachatice a pravděpodobně i pokuta. Nezabezpečení zvířete a jeho útěk je kvalifikováno jako
týrání zvířete. A tak bych nyní chtěla upozornit na tuto skutečnost všechny majitele psů. S volně pobíhajícími psy má nemalé
náklady i městys - odchyt, zajištění pobytu v kotci a krmení. Věřím, že majitelé psů zajistí své miláčky a že při jarních
procházkách se nebudeme muset bát volně pobíhajících psů.
Přeji krásné slunečné dny.
Marie Kabátová, starostka

Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 28.2.2019
Výpis ze zápisu č. 5

(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., P. Boška, Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová,
Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Hosté: Bc. A. Frdlíková, Mgr. M. Ujhelyi - zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, J. Velíšek a V. Nedorost
- zástupci stavební firmy EUROVIA CS a.s., Ing. J. Štícha – zástupce Správy a údržby silnic Jčk,
Ing. P. Novák – stavební dozor městyse Lhenice
Zapisovatelka: O. Ambrožová
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PŘIJATÁ USNESENÍ:
Ad 1) Usnesení č. 47/5/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
11 PRO
Ad 3) Usnesení č. 48/5/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí žádost Jihočeského kraje na úhradu vícenákladů na přípojkách splaškové kanalizace a podílu úhrady
zimních opatření v rámci stavby „Silnice II/122 průtah Lhenice“
b) schvaluje úhradu víceprací na přípojkách splaškové kanalizace po provedení kontroly položkového rozpočtu těchto
víceprací s dodavatelem
c) doporučuje ustanovení pracovní komise zástupců obou investorů, tj. Jihočeského kraje a Městyse Lhenice, ke kontrole
a k projednání způsobu podílu úhrady na zimním opatření
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 49/5/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) pověřuje starostku na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky
na akci „Úřad městyse Lhenice stavební úpravy“
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou a v případě odmítnutí uzavřením smlouvy s dalším
uchazečem dle pořadí.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 50/5/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočet městyse Lhenice na rok 2019
v paragrafovém znění jako schodkový. Příjmy činí 48.062.000,--Kč, výdaje činí 52.562.000,--Kč. Schodek ve výši
4.500.000,--Kč bude hrazen z hospodářského výsledku minulých let.
11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 51/5/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) střednědobý výhled rozpočtu městyse Lhenice do r. 2023
b) střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Lhenice, okres Prachatice do r. 2021
c) střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice do r. 2021
11 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 52/5/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o připojení odběrného plynového
zařízení k distribuční soustavě č. 15010865 s firmou E.ON Distribuce, a.s.
11 PRO
Ad 7b) Usnesení č. 53/5/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Rek. STL Lhenice, VTL RS – Netolická“. Jedná se o umístění distribuční soustavy –
plynu na pozemcích parc.č. 885/102, 808/22, 1466/4 v k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen
v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených
zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 31.000,--Kč. K této částce bude připočtena
platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 7c) Usnesení č. 54/5/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 30 ks tiskových
listů Vlastních známek Mikroregionu Chelčicko – Lhenického s Mikroregionem Chelčicko – Lhenickým, svazkem obcí,
Chelčice.
11 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 55/5/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje cenový předpis na pacht pozemků využitelných
pro zemědělskou činnost ve všech katastrech správního obvodu městyse Lhenice a ve vlastnictví městyse Lhenice pro rok
2019 na minimální cenu 2.200,--Kč/ha/rok.
11 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 56/5/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí
a) zprávu z jednání komise pozemkové a životního prostředí ze dne 12.02.2019
b) zprávu z jednání stavební komise ze dne 18.02.2019
11 PRO
Ad 9) Usnesení č. 57/5/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP
Prachatice pro rok 2019.
11 PRO

INFORMACE OBČANŮM
Rozpočet městyse Lhenice pro rok 2019
Rozpočet na rok 2019 schválen !
Ve čtvrtek 28. února schválili zastupitelé, usnesení č. 50/5/2019, rozpočet na rok 2019 všemi hlasy přítomných
zastupitelů. Rozpočet ve výši 48 062 000,-Kč na straně příjmů a 52 562 000,- Kč na straně výdajů je
schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí tedy 4 500 000,- Kč.
Pro informaci uvádím stav peněžních prostředků městyse na účtech k 31.12.2018
ČSOB:
6 072 726,85Kč, KB: 3 132 289,44 Kč a ČNB: 35 796,56 Kč. A proč jsme schválili schodkový rozpočet?
Po odečtení mandatorních výdajů na investiční akce a opravy příliš prostředků nezbývá. Chceme totiž v
maximální míře využít dotací a tak využijeme na spolufinancování dotačních projektů naše úspory z minulých
let, které jsou ve výši cca 9 mil Kč, jak vyplývá z přehledu na účtech. Návrh rozpočtu byl vyvěšen 15 dní na
Úřední desce městyse a také byl zveřejněn na webových stránkách. Během schvalování rozpočtu nebyly ze
strany občanů vzneseny k návrhu žádné připomínky a tak proces schvalování proběhl poměrně hladce.
Zastupitelům byl návrh předložen již na lednovém zasedání a některé drobné připomínky byly do rozpočtu
zapracovány. Při zpracování rozpočtu počítáme v příjmové části s daňovými příjmy ze sdílených daní ve výši
28, 674 mil. Kč a daní z nemovitosti je ve výši 1,76 mil. Kč. Odhad byl stanoven jednak dle doporučení
ministerstva financí, které stanovilo odhad daňových příjmů pro rok 2019, a také s přihlédnutím ke skutečnosti
loňského roku. Oproti odhadu MF jsme byli trochu zdrženlivější a tak daňový odhad je nižší. V případě
příznivého vývoje můžeme provést rozpočtové opatření a realizovat další akce dle potřeby. Seznam oprav a
akcí je přílohou rozpočtu a je také uveřejněn na webových stránkách městyse. Z plánovaných akcí uvádím
například spoluúčast na odstranění nebezpečného odpadu v ACHP, rekonstrukce školní kuchyně, zpracování
projektů pivnice U Vašků a bývalého domu s pečovatelskou službou, oprava místních komunikací, oprava lesní
cesty v Brabcích. V rozpočtu nejsou také opomenuty příspěvky na provoz a opravy pro místní spolky a
regionální spolky se sociálním zaměřením.
K.Bican, předseda finančního výboru
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- realizace
- realizace
- podána

Distribuce měsíčníku „Moje Lhenicko“

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

OCHRANA LESA PROTI KŮROVCI
Setkání vlastníků lesa a odborných lesních hospodářů
Cílem setkání je zhodnocení stavu lesů a hledání společné cesty k účinným opatřením proti
kůrovcové kalamitě 13. března 2019 v 17:00 hod., Kulturní zařízení ve Vadkově, č.p. 21

Důležité informace pro majitele lesů

V loňském roce, v důsledku předchozích suchých období, vrcholilo napadení, především
smrkových porostů, kůrovci. Přesto, že většina vlastníků lesa přistoupila k jeho likvidaci
zodpovědně a včas napadené stromy zpracovali, nebezpečí nové kůrovcové expanze zřejmě
ještě neskončilo. Proto doporučuji všem majitelům, aby nyní zkontrolovali stav svých lesních
porostů a nejpozději do konce dubna nově zjištěné, kůrovcem napadené stromy, asanovali. Dále
majitelům lesů připomínám jejich povinnost dle § 40, zák.č. 289/95 Sb. (lesní zákon) vést lesní
hospodářskou evidenci o plnění ustanovení LHO v jednotlivých porostech.
Týká se to těžby dřeva (i paliva), výchovných zásahů (prořezávky, probírky)
a zalesňování. Souhrnné údaje o těchto výkonech v uplynulém roce je vlastník lesa povinen
předat orgánu státní správy, nejlépe opět prostřednictvím svého OLH, vždy do 31. března.
Jan Pecha DiS – odborný lesní hospodář - tel. č. 603 369 285
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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 úřadovně pošty –
v přízemí budovy úřadu.
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Únor v naší mateřince
Letošní únor umořil zdraví mnoha z nás, jak zaměstnankyň, tak dětí. Možná
i tento fakt měl vliv na nízkou účast rodičů na besedě o školní zralosti s Leonou
Tomanovou, kterou jsme organizovali ve spolupráci s naší základní školou.
V tomto čase před zápisem do školy nabízí třídy rodičům a dětem setkání ve
formě konzultací nad připraveností dítěte, nebo společné chvilky „Učíme se spolu“, kde
pod vedením paní učitelek společně procvičujeme předškolní dovednosti.
V pátek 22. 2. jsme navštívili představení divadla “Zvoneček” v kině. Zařadili jsme
tématický okruh „Ve zdravém těle zdravý duch“, doufejme tedy, že si s bacily a viry už
poradíme. Za MŠ KV

Fota – masopust ve lhenické MŠ

Pobočka MŠ v Mičovicích

Únorové hrátky
Březen nám otvírá další část roku, kdy se těšíme s přicházejícím jarem a s jeho příjemným počasím.
Vše voní „novotou“ a nám nezbývá, než se jen „otočit“ za mizivou zimou. Vydali jsme se tedy po jejích
mrazivých stopách. Ať to bylo při našich každodenních vycházkách po okolí nebo v rámci naší hry na Eskymáky
nebo přímo při stopování tajícího sněhu.
S Eskymáky jsme se dostali na mrazivý pól i do Grónska, kde jsme sledovali jejich život. Ten nás
inspiroval k tomu, abychom se v Eskymáky na chvíli proměnili. Jak a kde asi nakupují, co jí, kde žijí a jak si
tamní děti asi hrají? Prožitkové činnosti nám ukázaly, že zima nabízí sice mnoho druhů zábavy, ale má i svá
úskalí a nebezpečí, která se nesmí podcenit. Pokusy i hrátky s vodou nám osvětlily další otázky, na něž jsme
neznali odpovědi. A odkud se voda bere a kam se ztrácí? To jen stačilo pozorovat okolní přírodu…. Tající sníh,
měnící se na vodu, nás vedl od pramene k rybníčku a odtud přes celou mičovickou ves až do čističky
odpadních vod. Co se stane s vodou, než se k nám dostane, jsme se dozvěděli přímo při její návštěvě a čistička
nám ukázala, co s tím vším i provede. Není to však cesta jednoduchá a každý z nás s čistotou vody může
hodně pomoci. Ušpinit ji umíme dobře, ale čistit vodu nám už tak dobře nešlo. A protože jsme se hodně snažili,
tak jsme si za odměnu vyrobili vlastní eskymácké nanuky. Jak se nám naše práce vedla, to už se podívejte
sami (viz fota). ZB
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Základní škola
Únorové kalendárium
1.2. – pololetní prázdniny
5.2. – setkání s rodiči nastávajících prvňáků na téma „Školní zralost“ s Mgr.L.Tomanovou –
ve spolupráci s MŠ
6.2. – účast na okresním kole soutěže „Konverzace v německém jazyce“ – viz článek níže
7.2. – „Práce s třídním kolektivem“ – tentokráte 7.třídy – ve spolupráci s PPP (pedagogickopsychologickou poradnou) z Prachatic
7.2. – školní kolo „Biologické olympiády“ – kategorie C a D – viz článek níže
12.2. – návštěva interaktivní výstavy „Techmánia“ v Plzni – pro žáky 7.a 8.třídy
13.2. – účast na okresním kole soutěže „Konverzace v anglickém jazyce“ – viz článek níže
13.2. - návštěva hudebního pořadu „Záhada hudebního hlavolamu“ v provedení Jihočeské filharmonie v ČB
13.2. – návštěva „Muzea loutek a cirkusu“ v Prachaticích s programem „Lidi celého světa“ – pro žáky 4.třídy
14.2. – setkání s rodiči vycházejících žáků k jejich volbě povolání – s přihláškami na střední školy
14.2. – exkurze do „Sladovny“ v Písku s tématickými programy „Včely“ (pro 2.roč.), „Tajuplný výlet za sluncem“ (pro 3.roč.)
20.2. – účast na okresním kole „Zeměpisné olympiády“ – viz článek níže
20.2. a 21.2. – program „Veselé zdravé zoubky“ za sponzorování „dm.drogerie markt“ s.r.o. – pro žáky I.A a I.B třídy
21.2. – návštěva prachatické Dřípatky při jejím programu „Lidi celého světa“ – pro žáky 8.třídy
21.2. – vycházka Lhenickem – pro žáky 2.třídy
21.2. – školní kolo pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“ – viz článek níže
25.2. – divadelní představení v sále lhenického kina – pro žáky 1.až 4.ročníku „Příhody lišky Bystroušky“ – pro žáky 5.až
9.ročníku „Založení republiky“
26.2. – program pro školní EKOTÝM připravený „Cassiopeou“ z ČB
26.2. – schůzka pro rodiče žáků 7.třídy k jejich LVVZ (lyžařskému výcviku) od 18.3. do 22.3. na Lipně – Kramolíně
28.2. – „Práce s třídním kolektivem“ – 7.třídy – ve spolupráci s PPP Prachatice – pokračování ze 7.2.
Během měsíce února pokračoval plavecký výcvik v plaveckém bazénu ve Volarech (středečními lekcemi pro žáky 3.třídy,
čtvrtečními pro žáky 4.třídy) a též každé úterý se konaly schůzky školního EKOTÝMU.

Fota z únorových aktivit na škole

Foto vlevo – návštěva ve „Sladovně“ v Písku 14.2. - 2.a 3.tř.; návštěva v „Muzeu loutek a cirkusu“ v Pt. 13.2 – žáci 4.tř.

Z únorových vědomostních a dovednostních soutěží našich žáků
Okresní kolo soutěže „ Konverzace v německém jazyce“ - 6.2. v Prachaticích
Kategorie I A - 5.místo- K . Schwingerová (7.roč. )
Školní kolo „Biologické olympiády“- 7.2.
Kategorie C – 8. a 9. ročník
1.místo – Z . Šejnohová (8.roč.) – postup do okresního kola; 2.místo – P . Fousková (8.roč.)
Kategorie D – 6. a 7. ročník
1.místo – E . Radová (7.roč.) – postup do okresního kola; 2.místo – K . Schwingerová (7.roč.)
Okresní kolo soutěže „ Konverzace v anglickém jazyce“ - 13.2. v Prachaticích
Kategorie I A - 6. a 7. ročník
7. místo - D. Mustacová (7. roč.)
Kategorie II A - 8. a 9. ročník
9. místo - M. Havlík (9. roč.)
Okresní kolo „ Zeměpisné olympiády“ - 20.2. v Prachaticích
Kategorie A – 6. ročník
6.místo – L . Čechová (6.roč.); 7.místo – T . Kolářová (6.roč.)
Kategorie C – 8. a 9. ročník
10.místo – J . Grill (9.roč.); 13.místo – R . Klimešová (8.ročník)
Školní kolo „ Recitační soutěže“ 21.2.
I.Kategorie – 2. a 3.ročník
1.místo – M . Pöschlová (3.roč.) – postup okresního kola; 2.místo – J . Krejčíř (2.roč.), S . Dvořáková
(3.roč.) – oba postup; 3.místo – D . Gregorová (2.roč.)
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II.kategorie – 4.a 5. ročník
1.místo – Š . Šístková (4.roč.) – postup do okresního kola; 2.místo – A . Pöschlová (4.roč.) – postup do
okresního kola; 3.místo – A . Křížková (5.roč.) – postup do okresního kola
III.kategorie – 6.a 7. ročník
A . Gregorová (6.roč.) – pochvala za účast
Školní kolo pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“- 25.2. – do okrskového kola v Netolicích postupují:
Z 0.kategorie – 1.ročník – A.Malinovská, L.A.Hesová – z 1.místa; M.Trnková – z 2.místa
Z 0.kategorie – 2.a 3.ročník – A.M.Veselá (3.roč.) – z 1.místa; K.Ambrožová (2.roč.), A.Perglerová (3.roč.) – z 2.místa;
D.Gregorová (2.roč.), B.Čarková (2.roč.) – z 3.místa
Z I.kategorie – 4.a 5.ročník – O.Brom (5.roč.) – z 1.místa; A.Pöschlová (4.roč.), A.Perglerová (5.roč.) – z 2.místa;
L.Houšková (5.roč.), A.Křížková (5.roč.) – z 3.místa
Z II.kategorie – 6. a 7.ročník – Š.Hrabětová (6.roč.) – postup z 1.místa

O sběrové akci na naší škole
Ekotým ZŠ Lhenice pořádal ve dnech 28. až 30. 1. 2019 druhou sběrovou akci. Vybráno bylo celkem
2 966 kg papíru. V soutěži tříd vyhráli druháci s 942 kg papíru. V soutěži jednotlivců se na 1. místě umístila
s 336 kg papíru Lenka Čechová (6. třída), na 2. místě s 280 kg papíru se umístila Zuzana Jungbauerová (2.
třída) a na 3. místě se 144 kg papíru se umístil Matěj Mikeš (3. třída).
Příští sběrovou akci plánujeme koncem května. Ekotýmačky: Anežka a Adélka

K zápisu do I. třídy školního roku 2019/2020

bude v naší škole probíhat ve čtvrtek 4. a pátek 5. dubna 2019
vždy od 14:30 do 17 hodin v učebně SMART I (vedle ŠD).
Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti, kterým byl pro školní rok 2018/2019
udělen odklad školní docházky.
Při zápisu zákonní zástupci předloží:
• rodný list dítěte - doklad o trvalém bydlišti - žádost o přijetí
V případě žádosti o odklad školní docházky, je třeba doložit (nejpozději do 30. 4. 2019):
• žádost o odklad - doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického
centra - doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
K zápisu je možno se od 20. 3. 2019 předem zaregistrovat v MŠ Lhenice (tel. 388 321 115).
Více informací na www.zslhenice.cz
Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Z činnosti ZO ČSCH LHENICE za rok 2018
Dne 22.2.2019 jsme na výroční členské schůzi naší ZO ČSCH Lhenice, konané
v Penzionu Ingrid, zhodnotili činnost za rok 2018. Jsme rádi, že se naší schůze
zúčastnil i zástupce Úřadu městyse Lhenice, pan místostarosta Ing. Milan Hölcl.
• V loňském roce nás úřad městyse podpořil částkou 10 000,- Kč, díky které
jsme pořídili nové klece pro králíky. Ty stávající už byly nevyhovující.
Děkujeme za tuto finanční pomoc.
Náš spolek vloni oslavil 35. výročí od založení ZO ve Lhenicích a v současné době
čítá naše členská základna 25 členů, z toho jeden člen je mladý chovatel. Rádi uvítáme v našich řadách nové
zájemce o členství.
• Členům, kteří vystavují na vybraných výstavách, naše organizace platí členskou známku. Protože se
nám tato motivace členů osvědčila v minulých obdobích, budeme v ní i nadále pokračovat.
Rádi se zapojujeme do společenských akcí ve Lhenicích, a proto se náš spolek vloni finančně podílel při
pořádání Dne dětí.
• Během roku jsme zorganizovali četné brigády na údržbě našeho areálu.
Zorganizování pouťové výstavy patří každoročně k těm nejvýznamnějším úkolům naší organizace. Vystavili
jsme tu 68 ks králíků, 108 ks holubů, 74 ks drůbeže, 34 ks exotů a dvě zakrslé kozy. Dále jsme se snažili
výstavu zpestřit bohatou tombolou a zajištěním občerstvení v našem krytém posezení. O tom, že se nám
pouťová výstava povedla, vypovídá hojný počet spokojených návštěvníků.
• Mezi významné chovatelské akce patří okresní výstava konaná ve Vimperku a jiné výstavy ve
Strakonicích, Soběslavi a Českých Budějovicích. Dohromady jsme na těchto akcích vystavili velký
počet našich zvířat.
K závěru naší schůze jsme schválili plán prací na rok 2019 a vyhlásili nejúspěšnějšího chovatele z našich řad
za rok 2018, a to u holubů - F. Nováka, králíků - J.Novotného, drůbeže - J.Hojdekra a exotů - J. Klimeše. PK
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MO Českého svazu žen Lhenice – bilance roku 2018
Spolek žen má v současné době 45 členek – z toho jednu novou z Vitějovic.
V loňském roce 2018 se ženy zaměřily na tradiční, ale i nové akce. Jmenujme ty nejdůležitější:
Leden – společná účast na výstupu na horu Stráže
březen – Jarní dámský klub s lektorkou Ivetou Pavličovou a účast na oslavách MDŽ (8.3.) v Č.B. a Pt.
březen – jednodenní zájezd do termálních lázní Bad Füssing
duben – přednáška na téma „Trénování paměti“
květen – týdenní zájezd do termálních lázní v Maďarsku
červen – organizace zájezdu pro rodiče s dětmi a pro seniory k moři (Chorvatsko)
listopad – Vánoční dámský klub – výroba ručně vázaných ozdob z korálků
prosinec – účast na akcích – večer pro seniory, vánoční koncerty atd.
Tradičně v naší obci ženy organizují humanitární akci - 16.5. „Liga proti rakovině“ – prodaly 200 ks
kytiček (symbolů této akce) – nejvíce v okrese. Dále také každoročně spolupracují s knihovnou při každoroční
humanitární sbírce „Bílá pastelka“ na pomoc slabozrakým a nevidomým, která se koná vždy v říjnu.
Velmi se osvědčilo CVIČENÍ JÓGY, které probíhá každý pátek od 18.00 hodin – dříve ve velké
zasedací síni obce a nyní v ZŠ. S jógou začaly ženy v naší obci 31.10.2002 – tehdy pod názvem „Jóga pro
zdraví“. První cvičení zahájila p.Hettnerová z Prachatic za účasti 30ti žen. Od té doby se vystřídalo při cvičení
více než 50 žen různého věku.

Lhenickým ženám se aktivity opravdu daří, a proto nejen jim,
ale i všem ženám přeje ČSŽ Lhenice všechno nejlepší
k Mezinárodnímu dni žen (8.3.), a zejména pevné zdraví.
Mezinárodní den žen – svátek pracujících žen – den solidarity žen v boji za mír a rovnoprávnost. O svátku rozhodnuto na
konferenci žen v r.1910 v Kodani. Tolik Wikipedie.
M SCH

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

Když válečná letecká událost před 75 lety přestala býti tabu
1944 – 2019
2.část

Fota z archivu „Letecké badatelny“ – vlevo „Black Magic“ na své domovské základně – uprostřed a vpravo trosky Liberátoru
v zasněžené krajině na okraji Lhenic „Na Blažnci“

Po létech přišla přec doba, kdy byla objasněna a doceněna. Odehrála se nad naším Lhenickem o masopustním
úterý 22.2. roku 1944, kdy z prolétávajícího svazu amerických bombardérů byl německými stíhačkami sestřelen
jeden z nich – Liberátor B-24-D-662-A „Black Magic“ a zřítil se těsně pod městečkem (Na Blažnici), kde shořel.
Desetičlenná posádka byla po výsadku do našeho kraje Němci zadržena, aby někteří naši občané za pomoc
seskočivším letcům byli poté persekvováni (podrobněji v minulém čísle ML).

Po poválečných stopách za „Black Magic“
REKAPITULACE
- Vyznamenání perzekvovaných našich vadkovských spoluobčanů za pomoc letcům z posádky „Black Magic“:
pan Jan Šandera - vyznamenán dne 16.5.1946 na americkém velvyslanectví z pověření samotného
D.Eisenhowera,oceněn medailí „Svobody“; paní Marie Vondrušková - oceněna vysokým vyznamenáním
Svazu protifašistických bojovníků.
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- V poválečných létech, za minulého komunistického režimu, „žila“ válečná letecká událost na Lhenicku spíše
jen ve vzpomínkách a vyprávěních pamětníků, a to vlastně jen v hospůdkách a v rodinách.
- V roce 1968 byla u nás tato válečná událost s „Black Magic“ vzpomenuta při oslavách osvobození naší země a
oslavách 50 let Československa, právě tak, jako bylo vzpomenuto i perzekvovaných našich spoluobčanů.
- V roce 1983, u příležitosti 700 let od první písemné zmínky o našich Lhenicích, vyšla kniha „Lhenice – zahrada
jižních Čech“ (Václav Starý a kol.), kde tato událost je líčena, a to na základě tehdy dostupných materiálů
nepřesně.
- Po změně režimu, po roce 1989, nastaly velké snahy po objasnění této letecké válečné události na našem
Lhenicku.
Díky i otevřeným archivům (zejména dostupnosti amerického vojenského) přineslo bádání a čilá
korespondence mezi badateli a nadšenci pro věc následující výsledky:
7.5.2000 – u příležitosti 55.výročí osvobození našeho
městečka americkou armádou přichází na naše
Lhenicko další z posádky „Black Magic“, tentokráte
H.L.Williams s doprovodem. I jeho čeká na Lhenicku
obdobný program (přijetí na radnici nevyjímaje),
obohacený o účast při kladení věnce u pamětní
desky osvobození v průčelí staré radnice.
6.7.2000 – druhá návštěva M.Q.Vanderhoofa.
Okouzlen naším Lhenickem navrací se i se svými
nejbližšími a podstupuje s nimi znovu anabázi za
„Black Magic“ naším krajem, a to i s opětným přijetím
na radnici a uvítáním postaročesku (chlebem a solí),
jak tomu bylo i u všech předchozích návštěv.
V roce 2002 - vychází v USA kniha ČechoAmeričana
M.F.Van
Eycka
„Silent
Heroes“
(Bezejmenní hrdinové), kde i osudy posádky „Black
Magic“ jsou zaznamenány. (Foto trosek lhenického
Liberátoru z místa dopadu na obalu knihy je toho
důkazem.)
V roce 2004 – vydána kniha K.Fouda „Operace
Argument“, kde v kapitole „Poslední let „Black Magic“
je vylíčena lhenická letecká událost i s fotografiemi
(na str.82) a kde mezi použitými literárními zdroji je
uveden i bulletin „Liberátor B-24-D-662-A nedoletěl“
a i další články s touto tématikou vyšlé ve
„Lhenickém zpravodaji“ od autora J.Bumby.
V roce 2005 – 5.5. - při oslavě 60.výročí osvobození
našeho Lhenicka americkou armádou slavnostně
vsazena v průčelí staré radnice pamětní deska,
připomínající nám i generacím příštím konec letecké
mise Liberátoru B-24-D-662-A „Black Magic“ na
našem
Lhenicku,
jeho
statečnou
posádku
a persekvované naše občany za pomoc letcům.

V roce 1992, vychází u příležitosti odhalení pamětní
desky zahynuvší posádce poručíka Goddarda na
Dubči u Nepomuku (8.5.), z níž se zachránil pouze
seržant R.A.Noury, bulletin pod názvem „Budeč
22.2.1944“
(autorů
K.Fouda,
J.Kaloucha,
V.Krátkého), kde je vzpomenuta i lhenická letecká
událost, na rozdíl od té „budečské“ se šťastnějším
koncem. Ze stejné autorské dílny vzešla posléze
kniha „Mustangové v oblacích“, kde i osudy
„lhenického“ Liberátoru „Black Magic“ jsou uvedeny.
V roce 1995, u příležitosti 50.výročí osvobození
Lhenic americkou armádou, vychází u nás bulletin
„Liberátor B-24-D „Black Magic“ nedoletěl“, následně
i jeho druhé, rozšířené vydání. (Autor J.Bumba)
Lhenická válečná letecká událost se dostává i do
stálé expozice muzea „Letecké bitvy nad
Krušnohořím – v září 1944“ v Kovářské (vzniknuvším
ve druhé polovině devadesátých let).
19.8.1999 – uskutečňuje se první návštěva jednoho
ze tří tehdy žijících členů z posádky „Black Magic“,
M.Q.Vanderhoofa na naše Lhenicko, a to u
příležitosti 55.výročí této válečné letecké události.
M.Q.Vanderhoof je přijat starostou na lhenické
radnici a vydává se „po stopách Black Magic“ naším
krajem. Vykonává návštěvu ještě žijícího pana Jana
Šandery, aby mu jménem posádky poděkoval za
všechna strádání, co mu byla za pomoc způsobena.
Nechyběly ani jejich kmetské slzy.
30. - 31.10.1999 – za pomoci místních nadšenců
proveden plzeňským „Sletem“ hloubkový zemní
průzkum místa dopadu bombardéru B—24-D-662-A
pod Lhenicemi „Na Blažnici“, který vydal dosti
cenného a usvědčujícího materiálu.

Na závěr citace z knihy „Akce Argument“ – z jejího úvodu:
„Když vzdáváme čest statečným letcům, uvědomujeme si cenu, kterou za svobodu pro všechny z nás
před řadou let platili. Vzpomínáme na ně v životě, který prožíváme v míru a vždy budeme společně s
nimi stát v boji proti silám tyranie a útlaku, které stále existují.
Oni bojovali s bouří, abychom my měli slunce.“ Tato slova oficiálně pronesli John a George
Forrisonovi – přímí příbuzní letce SIS gt E.Nelsona, který s ostatními z posádky zahynul v troskách
Liberátoru B-24 dne 22.2.1944 na Dubči u Nepomuku – při pátrání po jeho osudu.“
Foto vlevo: z návštěvy H.L.Williamse při slavnosti osvobození Lhenic americkou armádou u pamětní desky na
staré radnici 7.5.2000 – první stojící zleva.
Foto vpravo: M.Q.Vanderhoof u penzionu Jana Macharta na vodickém „Hanušáku“ – sedící první zleva, vedle
něho manželka Martha – při výpravě po stopách „Black Magic“ naším Lhenickem za druhé jeho návštěvy.
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Z korespondence s letci z posádky „Liberátoru B-24-D-662-A po jejich návštěvách u nás
- M.Q.Vanderhoofa 19.8.1999 a 6.7.2000 i s manželkou Marthou a H.L. Wiliamse i s nejbližšími z rodiny
7.5.2000 – od kterých z USA došly na úřad našeho městyse děkovné a pozdravné dopisy.
Ze Lhenic tehdy na ně následovala písemná odpověď (z jejího obsahu vybráno):
Drazí přátelé, letci z „Black Magic“,
připomínáme se Vám z českých Lhenic, z místa Němci sestřeleného vašeho Liberátoru „Black Magic“. Tato
neblahá událost tehdy s Vámi osudově spojila několik našich spoluobčanů, kteří Vám pomohli a byli za to
persekvováni. Při svých návštěvách našeho kraje jste měli možnost poznat, že je krásnější a vlídnější, než tomu
bylo v ten tragický válečný den 22.2.1944. Jsme potěšeni, že se Vám u nás líbilo, jak píšete. Přejeme Vám i
Vašim blízkým pevného zdraví a spokojenosti ve Vašich životech. Nezapomínáme na Vaši statečnost v boji za
naši svobodu. Věřte, že na druhém konci světa máte opravdové přátele. Občané Lhenic.
Na tento dopis zpětně reagovali Merl a Martha Vanderhoofovi (z obsahu vybráno):

Děkujeme za hřejivá slova ve Vašem dopise, který nás mile překvapil. Myslíme si, že budete mít radost,
když se dozvíte, že jsme jej nechali otisknout v našem celostátním deníku „Effingnam Daily news“, ve státě
Massachusetts, kde žijeme, abychom se o něj podělili s našimi americkými přáteli. Byl součástí článku, který
vyšel pod názvem „České městečko připomíná bývalé americké letce z 2.světové války“ a obsahoval i válečné
osudy naší posádky z Black Magic a i vylíčenou pomoc Vašich lidí. Obdrželi jsme po jeho otištění mnoho
ohlasů. Všechny byly vděčné a děkovné za to, co Vaši lidé pro naše chlapce za 2.světové války vykonali.
Vzpomínáme na vřelé přijetí při návštěvách u Vás, kterého se nám dostalo od pohostinných lidí, se kterými jsme
se setkali, kteří povětšinou již byli synové, dcery či vnoučata těch, kteří našim hochům z „Black Magic“ tehdy
pomohli a udělali pro ně, co mohli. Za to jim patří náš velký vděk. Letcům, jak jsme poznali, se ve Vašem
městečku i po létech dostává uznání. S pozdravem zůstáváme vašimi přáteli – Merl a Martha Vanderhoofovi.
Vybráno z článků ML roč.2014 věnovaných tehdy 70.výročí od letecké válečné události na Lhenicku.

JB, JM

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Uctění památky amerických letců po 75 letech
Na jižním Plzeňsku si v sobotu 23.února připomněli tragickou událost z 22.2.1944, kdy byl na Dubči
v katastru obce Prádlo sestřelen americký bombardér. Zahynulo zde deset amerických letců. Z jeho posádky
přežil pouze seržant R.A.Noury. V kostele sv.Jana Nepomuckého v Nepomuku byla k uctění jejich památky
sloužena mše.
Poté se zúčastnění odebrali z nepomuckého náměstí k pietnímu aktu k pomníku na Dubeč, k onomu
tragickému místu. Součástí piety byl i přelet vojenského letounu. Následně se v nepomuckém muzeu konala
komentovaná prohlídka expozice „B-24 Liberátor“ a přednáška vojenského historika Karla Fouda (při pátrání po
„lhenickém“ Literátoru „Black Magic“ navštěvoval náš kraj – poznámka redakce ML).
Tolik podle přílohy „Deníku“

9

Z redakčního foto archivu „Moje Lhenicko“ – vlevo pomník zahynuvším deseti americkým letcům v obci „Prádlo“ – odhalen
v květnu roku 1992; vpravo pomník na „Dubči“ – v místě konce jejich tragického sestřelu a následné smrti – odhalen
22.února 1997.

Náš redakční doplněk

Sestřelené americké bombardéry – ten na Lhenicku s tím na Nepomucku – měly mnoho společného.
Goddardův Liberátor B-24-J, ze stejné 98.bombardovací skupiny 15.letecké americké armády, neměl v ten
samý den, 22.2.1944, ve stejném bombardovacím svazu a při téže bojové misi tolik štěstí, jako „lhenický“
Malasův Liberátor „Black Magic“. Ten sice byl na Nepomucku rovněž německými stíhačkami ME 110 napaden a
zasažen, když poté přesto za ztráty výšky a zaostávání za ostatními bombardéry pokračoval v letu za dalšího
napadení, tentokráte ale již „smrtelného“ nad Lhenickem, aby se celá jeho desetičlenná osádka výsadkem
zachránila a následně byla Němci zatčena. Daleko tragičtěji dopadl vzpomínaný Liberátor B-24-J. Po palbě ME
110, ve vzdušném prostoru nad hájovnou v lese na Dubči, ve výšce explodoval a z jedenáctičlenné osádky
smrti unikl pouze seržant R.S.Noury. Z rozpadlého letounu byl v bezvědomí vymrštěn, na jen zázrakem
otevřeném padáku se probral a po dopadu byl zadržen.
Rozdílné válečné osudy provázely americké letce obou letounů při přeletu jihozápadními Čechami – chlapce
z Literátoru B-24-J velitele, 1.pilota poručíka G.M.Goddarda ten nejkrutější. Čest jejich památce!
JB, JM

Československý červený kříž slaví kulaté výročí
Již celé století od jeho založení pomáhá, pečuje a vzdělává…
Právě v letošním roce 2019 je tomu 100 let, kdy začal Červený kříž působit i v tehdejším samostatném
Československu. T.G.Masaryk, který ustanovení této organizace schválil, jmenoval do jejího čela svou
dceru Alici. Ta se za plné angažovanosti stala v meziválečném období její jedinou oddanou předsedkyní.
Avšak Červený kříž i na našem území vyvíjel činnost mnohem dříve, už za Rakouska – Uherska. Založen
byl ve švýcarské Ženevě Henrym Dunantem 17.2.1863, aby inspiraci ke znaku (červenému kříži) nalezl ve
švýcarské vlajce. Československý červený kříž vznikl 6.2.1919, Český červený kříž pak jako jeho nástupce 5.6.1993 (po
rozpadu Československa). U nás je v současnosti asi nejznámější pro svou činnost v dárcovství krve, celosvětově je
proslulý především humanitární pomocí v oblastech katastrof a ozbrojených konfliktů.
A co u nás, ve Lhenicích?
Snahy po dobrovolném nezištném poskytování pomoci bližním a po konání milosrdenství organizovaně pronikly již před 125
lety i k nám, neboť z 22.2.1894 je dochován záznam o ustavující schůzi lhenického spolku, jehož stanovy schválilo pražské
místodržitelství výnosem aj.37166 ze dne 7.4.1894. Nesl dlouhý název „Odštěpný spolek lhenického zemského pomocného
spolku Červeného kříže pro království České“. Zápisy o jeho činnosti se žel, nedochovaly. Pouze jen až další písemný
doklad z roku 1921 svědčí o rozpuštění tohoto spolku. V prvorepublikovém období, v dostupných záznamech o existujících
spolcích a organizacích ve Lhenicích, Červený kříž uváděn není. Organizovaně v této době aktivity u nás nevykazoval.
Co v dalších létech?
Jak lhenický Červený kříž o vlastní sanitku přišel…
Až po 2.světové válce (po roce 1945) byla jeho činnost obnovena ve vzniknuvší místní skupině Československého
červeného kříže (dále jen ČSČK), která, krom jejího hlavního dobrovolného zdravotnického poslání, se zapojovala i do
veřejného života v našem městečku, a to díky činorodým ženám v ní. Významný počin členek ČSČK spadá do roku 1949.
Jednalo se tehdy o pořízení sanitky z vlastních finančních prostředků k rychlejší přepravě místních lidí ke zdravotní pomoci
do nemocnice. Tento záměr se podařilo uskutečnit v roce 1950 díky ukončené sbírce s výtěžkem 42.000 Kč a dotaci od
Okresního národního výboru v Prachaticích. Sanitka měla i svého lhenického řidiče – pana Arnošta Gregoru. Avšak po
centralizaci záchranné zdravotnické služby byl sanitní vůz předán OÚNZ Prachatice. V Branaldových „Jedenácti míšenských
jablíčkách“ je tato událost líčena takto (kráceno): „Začalo se vybírat na sanitku. Pořádaly se plesy, ženy pekly dorty, koláče,
hrálo se divadlo, s nadšením se vybíralo při zábavách a taky dům od domu. Do dvou let byla zakoupena. Byla naše,
lhenického Červeného kříže! Pro sanitku si najednou přišli z Prachatic, že všechno jako patří všem a že vůz není v evidenci.
Jak se to rozkřiklo, seběhly se ženské z celých Lhenic. Zkrátka nastalo vzbouření. Nic platno, sanitka ve Lhenicích
nezůstala.“
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Aktivní léta padesátá až osmdesátá minulého století
Zejména za předsedy místního obvodního lékaře MUDr.Antonína Čermáka a agilního výboru vyvíjela tehdy místní skupina
ČSČK dosti značnou doložitelnou činnost a akčnost. Řadila se svou členskou základnou mezi nejpočetnější organizace
v obci, i když u mnohých šlo jen o příspěvkové členství, avšak se smyslem pro solidaritu a pomoc v nouzi vyjádřenou tímto
způsobem. Červený kříž zůstával nadále toho symbolem, přesto, že v této době byl využíván též k branné připravenosti
obyvatelstva. V roce 1958 byla tak při lhenické místní skupině ČSČK založena družina – jako útvar zdravotnické služby
civilní obrany. Zúčastňovala se cvičení a soutěží a několikráte úspěšně reprezentovala okres v krajských soutěžích
zdravotnických družin ČSČK. Velkou společenskou událostí v místě bývaly výroční schůze se zábavným programem
připraveným členkami, též večery pro dárce krve rovněž s kulturním programem a i za účasti nejvyšších představitelů
ústředního výboru ČSČK a významných osobností, jakož i plesy a další akce, obohacující společenský život u nás.
Pod lhenický ČSČK spadaly tehdy i jeho družiny ve Vadkově, D.Chrášťanech, Třebanicích, Hoříkovicích, Vodici,
dokládajících početné zastoupení jeho přívrženců na našem Lhenicku. Velká pozornost byla zdařile věnována získávání
bezpříspěvkových dárců krve, v létech následujících vlastně již jediná to aktivita lhenické skupiny ČSČK. O úspěšnosti
svědčí množství dárců krve na Lhenicku a i držitelů Janského plakety – bronzové (za 10 odběrů krve), stříbrné (za 20
odběrů), ba i zlaté (za 40 odběrů krve).
Místní organizace, v dobách nejaktivnějších, nacházela podporu a zastání v tehdejším tajemníkovi OV ČSČK v Prachaticích,
Lheničákovi Františku Pelikánovi.

Fota z archivu ML - vlevo: lhenická zdravotnická družina ČSČK z roku 1956 – stojící zleva: Hošnová, Bukovská, Houšková,
Jarošová I., MUDr. A.Čermák, vpředu Jarošová II.,Jaroš, Hrubešová, Simotová, Pintrová, Švecová.
Vpravo: pořízená sanitka Lheničáky a posléze odebrána – typ Škoda 1101 – Tudor.
Útlum spolkové činnosti
Poté, s blížícím se koncem milénia a XX. století, počala být bohatá činnost víc a více utlumována. Měnily se společenské
poměry, nejaktivnější členky zestárly, některé postupem času, žel, i zemřely. Čest jejich památce! Mládí do Červeného
kříže nepřicházelo. Škoda…
Podle výběru z článků v dříve již vydaných ročníků ML a z článku z Pt Deníku z přílohy „Týden“ z 13.2.2019.
JB, JM

Masopustní veselí v našem kraji
Masopust – v lidové obřadnosti od Tří králů (6. ledna) do počátku
velikonočního postu (Popeleční středa), v užším smyslu tři dny tohoto
období (tzv. ostatky – masopustní neděle, pondělí, úterý).
Je charakterizován zábavami, hrami, průvody maškar.
Podle Wikipedie

Masopust u nás ještě žije!
Jáma již po mnoho let o masopustním úterý ožívá maškarním veselím.
V poslední době i v Dolních Chrášťanech. Letos tak tomu v Jámě bylo
5.března, tedy již po uzávěrce tohoto únorového vydání ML. A tak se
k tradičnímu jamskému masopustu vracíme do minulosti, přesně o dvacet
let nazpět, k roku 1999, k masopustnímu úterý, tehdy připadajícímu na
16.únor. Jeho průběh zdokumentovala „veršovanka“ otištěná v tehdejších
„Lhenickém zpravodaji“, v březnovém čísle 3, ročníku 1999 (její znění viz níže).
O masopustu´99 v Jámě
Neznámá maska povídá té druhé až příliš známě: „Neviděli jsme se někdy – třeba v Jámě? Proti gustu žádný dišputát, já
mám jamský masopust nade všechno rád.“ Hned jak začne masek průvod, mám k veselí pádný důvod! A když začne hudba
hrát, to nemůžu chvíli stát… O maškary nouze nebyla a mnohá přízeň diváků si dobyla – vedle tančícího krále – Fantomas
objevil se náhle – o kus dále Hejkal svíjel se a frkal, do všeho a do všech ten svůj nos pak strkal. Sestřičky vnadné vyzvati
k tanci nebylo snadné, ruský tankista salutoval, aby tak „vojnyschopné“ svým „drilem“ unavoval. Můj zrak tam padl právě,
k překrásné masce – krávě. Krčila útlé ramínko a nesla si vskutku „nalité“ vemínko! Nastala i chvíle vzruchů, zjevila se parta
duchů, na zem spadlo i pár flašek, jak tam řádil jistý šašek. Až po samý konec bloumal sálem nějaký Áda - bezdomovec.
Jamská muzika k tomu hrála a na návsi i v tamním sále slyšet jenom samá chvála. A tak se tancovalo a popíjelo a na
starosti příští se rádo zapomnělo. Tak tomu obdobně o masopustu bývá ve vísce pod „Doubravou“ rok co rok…
JB, JM
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
Spolek žen a Městys Lhenice
zve ženy na

JARNÍ DÁMSKÝ KLUB
s paní Ivetou Pavličovou

VÝROBA
VELIKONOČNÍ DEKORACE
v úterý 12. března v 18.00 hodin
v keramické dílně (kino)
vezměte s sebou nůžky a 50,- Kč

POZVÁNKA DO KINA:

16. března v 19:00 / Skrytá identita / The Departed
30. března v 19:00 / Cesta do zatracení / Road to Perdition
/ vstupné dobrovolné / promítáme ve lhenickém kině
/ od 18:45 v předsálí pivo, káva, limonáda, ...
Aktuální informace a případné změny: na Facebooku, v hlášení míst.rozhlasu, www.kinoklublhenice.cz

PŘIPRAVUJEME:

5.4. TOMAN – drama ČR od 19.00 hodin
26.4. LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE – rodinný/fantasy – USA od 16.00 hodin
3.5. ZLATÝ PODRAZ – drama/romantika ČR – od 19.00 hodin
10.5. TEN, KDO TĚ MILOVAL – rodinný/detektivní ČR od 19.00 hodin
¨

Jak to vypadá v jiných, někdy jen částečně objevených koutech
světa? Jak se tam lidem žije? Má mě to zajímat? Může mě to nějak
inspirovat?
V sobotu 6. 4. od 17 hod. zveme do kina všechny ty,
kdo mají rádi originální záběry krajin a tváří, kvalitní čaj a nebojí se
konfrontovat s odlišností…
Více o programu na plakátech a www.expedicnikamera.cz
Vstup 50,-Kč
Ve spolupráci s Kinoklubem Lhenice / Náves, Kateřina Vanková

Srdečně zveme k sousedům nejbližším – do Jámy, do hospůdky “U Doubravanky”
na RETRO DISCO (MDŽ) – 15.3. od 21.00 hod. – hraje DJ Petr Šlosek.
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Sportovní ples
Proběhl o sobotním večeru a noci 2.března v sále Hotelu pod Stráží. Při něm se dobře bavilo a při hudební skupině
YAMABAND tančilo na 170 plesajících. Nechyběla bohatá tombola ani překvapení večera – taneční vystoupení „Spolku
hezkých holek z Jámy a okolí“.
Výbor lhenického SK děkuje všem štědrým dárcům tombolových cen.
Fota z průběhu „Sportovního plesu“ 2.3.2019

Foto vlevo – zúčastnění se dobře bavili a tančili při YAMABANDU; foto vpravo – z tanečního vystoupení „Hezkých holek
z Jámy a okolí“

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Soutěže, ve kterých jeho družstva startují, se v ročníku 2018/19 chýlí ke svému závěru.A tým v krajské soutěži ve skupině A,
sestavený z mladých perspektivních hráčů, zřejmě již přináležitost k ní z posledního místa v tabulce neobhájí, avšak B tým,
naopak sestavený z hráčů zkušených, má šanci na postup z RP – I Prachaticka s možností tím tak krajskou soutěž pro svůj
oddíl udržet i nadále. Z 1.místa v tabulce o to svádí souboj s Prachatickými Mostovými jeřáby z 2.místa. Ostatní tři družstva
Sokola (C, D a E) dosahují v soutěžích na Prachaticku výkonnostně odstupňovaných (v RP – I, RP – II, RP – III) střídavých
výsledků. Všem pak zbývají odehrát březnové zápasy a i některé dohrávky, takže může ještě docházet k přesunům v jejich
příslušných tabulkách k soutěžím před konečným umístěním v této mistrovské sezóně.

Únorové zápasy

A týmu v krajské soutěži ve sk.A
15.kolo 1.2. – SK Malovice – Sokol Lhenice A 10:3 – čtyřhry: 1:1 – body za Lh.: A.Dubravcová 1:2,
F.Traxler 1:2, J.Pavlič 0:3, V.Špán 0:2
16.kolo 6.2. – Sokol ČB – B – Sokol Lhenice A 10:7 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: A.Dubravcová 3:1,
M.Halabrín ml. 3:1, F.Traxler 1:3, V.Špán 0:2, J.Pavlič 0:1
17.kolo 23.2. – Sokol Lhenice A – Sokol Nová Ves B – zatím nesehráno
18.kolo 18.2. – Sokol Lhenice A – Slovan Černý Dub B 8:10 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: A.Dubravcová 2:2,
F.Traxler 1:3, V.Špán 0:4, M.Halabrín ml. 4:0
Postavení Sokola Lhenice A v neúplné tabulce krajské soutěže sk.A (za 10 účastníků) k 28.2. – 10.místo – 15 zápasů –
1 výhra, 1 remíza, 13 proher – skóre 76:146 – 18 bodů.

B a C týmu v RP-I (regionálního přeboru) Prachaticka

B týmu, v jehož zápasech (dle soupisky) nastupují: M.Halabrín st., M.Špán, I.Fišerová, P.Petrovka, E.Dubravcová
11.kolo 9.2. – Sokol Lhenice B – HB Mostové jeřáby PT 10:8
12.kolo 16.2. – Sokol Lhenice B – TJ Netolice A 11:7
C týmu, v jehož zápasech (dle soupisky) nastupují: V.Hůrský, I.Kanaloš, R.Sivera st., L.Vondrák, J.Březinová, V.Filip
11.kolo 9.2. – Šumavan Vimperk B – Sokol Lhenice C 9:9
12.kolo 16.2. – HB Mostové jeřáby PT – Sokol Lhenice C 10:8
Postavení B a C týmu Sokola Lhenice v neúplné tabulce RP-I (za 10 účastníků) k 28.2.:
B týmu: 1.místo – 12 zápasů – 11 výher, 1 remíza, 0 proher – skóre 137:97 – 36 bodů
C týmu: 7.místo – 12 zápasů – 2 výhry, 3 remízy, 7 proher – skóre 98:118 – 19 bodů
D týmu v RP-II Prachaticka
- v jehož zápasech (dle soupisky) nastupují: A.Dubravcová, E.Dubravcová, G.Siverová, T.Novotná, J.Novotná, K.Fišerová
11.kolo 2.2. – Slavia PT-B – Sokol Lhenice D 12:6
12.kolo 16.2. – Sokol Lhenice D – Arbore Volary A – zatím nehráno
13.kolo 23.2. – Sokol Lhenice D – Šumavan Vimperk C – zatím nehráno
Postavení D týmu Sokola Lhenice v neúplné tabulce RP-II (za 9.účastníků) k 28.2.: 7.místo – 10 zápasů – 3 výhry, 0 remíz,
7 proher – skóre 85:95 – 16 bodů.
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E týmu v RP-III Prachaticka
- v jehož zápasech (dle soupisky) nastupují: J.Březinová, K.Fišerová, J.Novotná, T.Novotná, L.Novotná, Z.Luxová
11.kolo 2.2. – Sokol Lhenice E – SPV Strunkovice B – zatím nehráno
12.kolo 9.2. – SK Ktiš – Sokol Lhenice E 3:15
13.kolo 23.2. – SPV Strunkovice A – Sokol Lhenice E 14:4
Postavení Sokola Lhenice E v neúplné tabulce RP-III (za 9 účastníků) k 28.2.: 4.místo – 11 zápasů – 7 výher, 1 remíza,
3 prohry – skóre 131:67 – 26 bodů.

Josefovská pevnost byla dobyta

Lhenická „stolnotenisová líheň“ byla opět úspěšná
První víkend v únoru jsme jeli 270km až na sever Čech do Hostinného – Jaroměře. Lhenicko – prachatická výprava
v počtech: 10 žáků - žákyň, zatím nehrající Vojtíšek, 7 dospělých a 3 auta (1x11 místné).
Největší úspěch si přivážejí Adam Sivera, který v dorostu postoupil do sk.A díky 3.místu ve sk.B, a Milan Halabrín, kteří ve
čtyřhře vybojovali ve velké konkurenci 3.místo.
Ostatní budou ještě více trénovat, aby se o nich mohlo také psát. Už nás čeká jen jeden turnaj ve Valticích – Hluku a pak už
jen Velká cena Prahy. J.Novotná

Fota – na turnaji v Hostinném – Jaroměři 2.a 3.2.2019

Memoriál Martina Pixy – I.ročník

Turnaj ve stolním tenisu pro náhodně složené dvojice
(podle PT Deníku)
Proběhl k uctění jeho památky o víkendu 2. a 3.března
v Prachaticích v rámci „Jarního poháru HB mostových
jeřábů cupu“. Zúčastnili se jej i hráči Sokola Lhenice, za
který Martin Pixa, jako lhenický občan, dlouhodobě hrál.
Čest jeho památce!
Vítězové a umístění Lhenických na turnaji:
V jednotlivcích: 1.místo – P.Gruber (Libín PT), 4.místo –
J.Březinová (Sokol Lhenice), 5.-8.místo – T.Novotná
(Sokol Lhenice).
Ve dvojicích: 1.místo – J.Fleišman (Sv.Maří) – V.Klíma
(Mostové jeřáby), 3.místo – R.Sivera – A.Dubravcová (oba
Sokol Lhenice)
Foto PT Deník – Milan Batysta

Co nového ve lhenickém SK
Příprava na jaro v I.A vrcholí
Její první fáze, se zaměřením především na fyzickou kondici (se třemi tréninky v týdnu, jedním z nich – středečním na
prachatické UMT, dvěma v tělocvičně školy), přešla do fáze druhé – v ní zejména na „práci“ s míčem a k tomu upravenými
tréninkovými podmínkami (se dvěma tréninky v týdnu – pondělními a středečními na UMT v PT a jedním pátečním
v tělocvičně ZŠ, dokud stav domácí travnaté plochy hřiště nebude způsobilý). Nezbytnou součástí přípravy je i pět
zařazených zápasů, z nichž k 3.3. (uzávěrce ML) byly tři již odehrány – dva vítězně (10.2. se Čtyřmi Dvory 4:1 a 23.2.
s Vacovem 8:3) a jeden s prohrou (17.2. s Jankovem 0:2). Před vstupem do mistr.jara zbývá sehrát ještě dva (9.3.
s Katovicemi a 16.3. s Netolicemi) – podrobněji v přehledu přípravných zápasů níže.
V přípravných utkáních, při hledání nejvýhodnějšího hracího systému pro tým a k tomu optimální sestavy, dostávali
příležitost všichni hráči z kádru, který se pro mistrovské jaro již rýsuje (dle abc pořadí):
Gólmani: J.Dvořák, D.Rapčan
Hráči do pole: T.Balica, J.Beran, P.Bumba, Vl.Burda, F.Funda, M.Chromý, R.Iliev, Dav.Kiš, Dom.Kiš, L.Kopf, D.Lukač,
M.Mahák, J.Málek, J.Pokorný, R.Pořádek, P.Prenner, J.Schön, R.Sura, D.Trojan, T.Tůma – K (v rekonvalescenci po
zranění) – zatím celkem 22 hráčů – případně další z B týmu dle výkonnosti či potřeby.
Všichni nově příchozí hráči – D.Rapčan, P.Bumba, F.Funda, M.Chromý – jsou již zaregistrovaní a pro mistr.jaro použitelní.

Odehraná přípravná utkání a ta zbývající před vstupem do mistrovského jara:
Ne 10.2. – SK Lhenice (I.A sk.A) – SK Čtyři Dvory (I.A sk.B) 4:1 (2:0) na UMT na Hluboké – branky za Lh.: F.Funda 1,
D.Trojan 1, P.Bumba 1, R.Pořádek 1
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Ne 17.2. – SK Jankov (KP) – SK Lhenice 2:0 (0:0) – na UMT na Hluboké
So 23.2. – SK Lhenice – SK Vacov (I.B sk.B) 8:3 (3:1) – na UMT ve Strakonicích – branky za Lh.: P.Prenner 2 (1x z 11),
J.Schön 2, J.Beran 1, R.Iliev 1, T.Balica 1, R.Pořádek 1
So 9.3. – SK Otava Katovice (KP) – SK Lhenice 7:1 (4:0) – na hřišti v Katovicích - br.za Lh.: J.Beran – po uzávěrce ML
So 16.3. – SK Lhenice – 1.FC netolice (I.B sk.A) – generálka na mistr.jaro - místo a čas - bude upřesněno

Březnové mistrovské zápasy lhenického SK
A týmu v I.A třídě ve skupině A
Ne 24.3. ve 12.30 – SK Lhenice A – FK Vodňany – jarní mistrovská premiéra
So 30.3. v 15.00 – SK Větřní – SK Lhenice A
B týmu v OP Prachaticka
So 16.3. ve 14.30 – TJ Dub – SK Lhenice B – jarní mistrovská premiéra
So 23.3. v 15.00 – SK Lhenice B – SK Čkyně B – na hřišti ve Lhenicích
So 30.3. v 16.00 – Slavoj Husinec – SK Lhenice B
Mladší přípravka lhenického SK vstoupí do jarní části OP Prachaticka ve Vimperku se Šumavanem C ve středu, 3.4. v 16.30

Fota z přípravného zápasu na UMT na Hluboké - SK Jankov versus SK Lhenice 2:0 – 17.2.2019

Jaké bude mistrovské jaro 2019 v I.A po vydařeném podzimu ?
A tým, po postupu z druhého místa z I.B třídy ze skupiny B v soutěž.ročníku 2017/18,
má po patnácti letech za sebou „nováčkovsky“ vydařeně odehraný podzim v I.A třídě ve skupině A při zisku dvaceti bodů za
šest výher, dvě remízy a pět proher při skóre 34:30, za což mu v tabulce přináleží 5.místo, kterým tak dosáhl na druhá
nejlepší umístění po mistrovských podzimech v porovnání s osmi zatím odehranými v mistrovských sezónách v I.A třídě, a
to ve „fotbalové pětiletce“ v 90.létech minulého 20.století (v soutěž.roč.1993/94 až 1997/98) a třech v samém počátku
nového milénia (v sout.roč.2000/01 až 2002/03) – pro porovnání s letošním „podzimem 2018“ – viz přehled níže.
Jak si lhenický tým vedl při startech v I.A o mistrovských podzimech
v nich povětšinou býval úspěšnější, než o mistrovských jarech.
Nejlepší umístění
- soutěž.roč.1994/95 – podzim „94“ – I.A tř.sk.A - 4.místo – 13.zápasů – 6 výher, 3 remízy, 4 prohry – skóre 36:18 – 21 bodů
– za 1.místa v tabulce po 7. a 8.kole, za 2.místa v 6., 9., 10. a 11. kole – konečné umístění v tomto sout.roč.1994/95 –
12.místo – 26 zápasů – 10 výher, 4 remízy, 12 proher – skóre 52:47 – 34 bodů – s propadákem o mistr.jaře vyvolaným
neshodami u týmu za sestupového ohrožení.
Druhá nejlepší umístění
- sout.roč. 1993/94 – podzim „93“ – I.A tř.sk.A – premiérový – po postupu 5.místo – 13 zápasů – 8 výher, 1 remíza, 4 prohry
– skóre 27:17 – 17 bodů (tehdy za výhru 2 body, za plichtu 1) – konečné umístění v tomto sout.roč.1993/94 – 5.místo –
26 zápasů – 12 výher, 3 remízy, 11 proher – skóre 49:40 – 27 bodů (tehdy za výhru 2 body, 1 za remízu)
- sout.roč. 1995/96 – podzim „95“ – I.A tř. sk.A – 5.místo – 13 zápasů – 6 výher, 2 remízy, 5 proher – skóre 22:24 – 20 bodů
– až na skóre vše zcela shodné s letošním podzimem „2018“! – konečné umístění v tomto sout.roč. 1995/96 -8.místo – 26
zápasů – 10 výher, 6 remíz, 10 proher – skóre 42:47 – 36 bodů
Další umístění po mistr.podzimech v I.A tř.ve sk.A
- sout.roč. 1996/97 – podzim „96“ – 8.místo – 13 zápasů – 5 výher, 4 remízy, 4 prohry – skóre 16:20 – 19 bodů – konečné
umístění v tomto sout.roč.1996/97 – 12.místo – 26 zápasů – 8-6-12- skóre 36:46 – 30 bodů
- sout.roč.1997/98 – podzim „97“ – 10.místo – 13 zápasů – 4 výhry, 2 remízy, 7 proher – skóre 16:26 – 14 bodů – konečné
umístění v tomto sout.roč.1997/98 – za dramatických okolností sestup do I.B tř.sk.A - 14.místo – 26 zápasů – 6-6-14skóre 42:68 – 24 bodů
- sout.roč. 2000/01 – podzim „2000“ – po návratu do I.A sk.A – 11.místo – 13 zápasů – 2 výhry, 7 remíz, 4 prohry – skóre
22:26 – 13 bodů – konečné umístění v tomto sout. Roč.2000/01 – 12.místo 26 zápasů – 6-9-11 – skóre 45:53 – 27 bodů –
s pozoruhodností devíti uhraných remíz!
- sout.roč.2001/02 – podzim „2001“ – 14.místo – 13 zápasů – 2 výhry, 2 remízy, 9 proher – skóre 12:29 – 8 bodů – konečné
umístění v tomto sout.roč.2001/02 – za odvrácení sestupového nebezpečí – 12.místo – 26 zápasů – 7-7-12 – skóre 37:41
– 28 bodů
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- sout.roč.2002/03 – podzim „2002“ – 11.místo – 13 zápasů – 4 výhry, 2 remízy, 7 proher – skóre 17:31 – 14 bodů –
konečné umístění v tomto sout.roč.2002/03 – sestup do I.B tř.sk.A – 12.místo – 26 zápasů – 9-5-12 – skóre 34:55 –
32 bodů – krutý pád do nižší krajské soutěže z 12.místa při 32 bodech, které v jiných ročnících stačily bohatě k záchraně,
a to jako pátý tým z obou skupin I.A tř. A i B. A bylo to rozloučení s I.A třídou na dlouhých patnáct let!

Fota lhenického A týmu – vlevo z mistr.podzimu premiérového sout.roč.1993/94 v I.A třídě, vpravo po návratu do
I.A v roce 2000 před podzimem v sout.roč.2002/03 – na 15 let posledním v této soutěži.
JB, JM

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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