MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 4 cena 9,- Kč

DUBEN 2019

Po vcelku pěkném počasí, za příchodu meteorologického jara v den 1. března, přišlo k nám 21. března i poměrně slunné
jaro astronomické, i když poněkud chladné, s ranní teplotou -2ºC a s maximální denní + 12ºC až 14ºC. Že jaro se už
opravdu probudilo, dokládá krásně rozkvetlá magnolie na zahrádce u Mikešů v Krumlovské ulici (foto vlevo), právě tak,
jako i sakura u domku Kimmelových „Na Běličce“ (foto vpravo).

Duben či apríl

Ještě jo a sotva ještě.
Sníh a do toho deště .
Už a zase ještě ne.
Dny jsou trochu praštěné.

Ještě snad a semtam ano.
V pupenech je jaro samo.
Jen co zimu zapiká,
klíčkem hlínu odmyká.
„Ze Šumavy špalíček pohádek a básniček“- O. Fibich P.Štěpán

Z dubnových pranostik
“Hodně – li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.“
“Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listím strom.“
23.4. - „na sv. Vojtěcha v polích samá potěcha.“
24.4. - „Schová – li se na sv. Jiří vrána do žita, požehnané léto k nám zavítá.“ - „Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.“

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
chtěla bych vás informovat o rozhodnutí zastupitelstva jako zřizovatele
příspěvkových organizací ZŠ a MŠ sloučit je v jednu příspěvkovou organizaci. K rozhodnutí
došlo na minulém jednání zastupitelstva, kdy jsem musela vložit tento mimořádný bod
k projednání z časového důvodu. Paní ředitelka mateřské školy Mgr. Kateřina Vanková mi
oznámila, že se chce o prázdninách vzdát své funkce ředitelky mateřské školy z osobních
důvodů. Bylo tedy nutné na jednání zastupitelstva rozhodnout o vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ, který je
časově náročný a nebo posoudit spojení obou příspěvkových organizací v jednu. Vzhledem k tomu, že se
jedná o jeden soubor budov, jeden areál se společnou zahradou, je zcela namístě takto uvažovat z hlediska
provozního i ekonomického. Pro zřizovatele (městys Lhenice) je to logický krok, který se nabízel a diskutoval již
dříve, ale vždy by šlo o násilné, nedobrovolné odvolání ředitele jedné z příspěvkových organizací a
pravděpodobně by se vždy jednalo o mateřskou školu. Poprvé se naskytla příležitost tuto možnost
prodiskutovat bez poškození jednoho z ředitelů. Zjišťovala jsem postup tohoto kroku na odboru školství na
krajském úřadě, kde je i metodická pomoc a také u poskytovatele dotace. Při sloučení obou příspěvkových
organizací není potřeba vyhlašovat konkurz a základní škola převezme mateřskou školu pod sebe se všemi
právy a závazky i pracovněprávními povinnostmi. Oslovila jsem také paní ředitelku ZŠ Mgr. Trnkovou, aby mi
sdělila svůj názor a pohled. Paní ředitelka Mgr. Vanková napsala e-mail zastupitelům – rodičům, které také se
situací seznámila. Já jsem obtelefonovala všechny zastupitele a seznámila je s možnostmi řešení ještě
v průběhu dne a tak měli možnost se nad tímto krokem zamyslet či s někým zkonzultovat. Bohužel, časová
tíseň pro vyhlášení případného konkurzu si vyžádala rozhodnutí bez dalšího odkladu. Na jednání zastupitelstva
byly přítomné obě ředitelky, které zodpověděly dotazy zastupitelů. Nakonec proběhlo hlasování o návrhu
sloučení příspěvkových organizací pod jednu. Výsledek byl těsný pro sloučení. (6 PRO, 3 ZDRŽEL SE a 2
PROTI). Můžeme tak připravovat kroky ke sloučení obou příspěvkových organizací s účinností od 1.8.2019. To,
že model základní a mateřská škola není výjimkou nejen v menších obcích, ale i ve větších městech jsem se
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přesvědčila v blízkém okolí, v obcích naší velikosti a také na internetu. Spojení ZŠ a MŠ najdeme např.
v Husinci, Zdíkově, Vacově, Chvalšinách, Frymburku, Ševětíně, Dubném, Strakonicích, Písku, Č. Budějovicích,
Táboře a dalších městech, ale i třeba v Praze a Brně.
Různé domněnky, že spojení škol nebude fungovat nebo bude snižovat kvalitu výuky nemá opodstatnění.
Pedagogové a jejich práce zůstává stejná, naopak v jednom vedení vidím lepší spolupráci se všemi
zaměstnanci a další příležitosti, jak využít tento spojený model právě ve prospěch dětí a jejich vzdělávání. Vše
záleží na lidech a jejich chuti se domluvit a spolupracovat a něco nového tvořit.
Dětí a jejich rodičů se toto sloučení nijak nedotkne, naopak vidím zjednodušení např. při platbách, návštěvě
jedněch webových stránek, kde rodiče budou mít všechny informace pohromadě – ze základní školy, mateřské
školy a také z jídelny a družiny. Vedení školy bude jedno a i v tom vidím jednodušší komunikaci se
zřizovatelem a také s vámi, s rodiči. Věřím v hladké spojení obou škol a v to, že děti, zaměstnanci ani rodiče
nebudou tímto krokem nijak zasaženi.
Hezké jarní 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: Mgr. V. Trnková – ředitelka ZŠ Lhenice, Mgr. K. Vanková – ředitelka MŠ Lhenice
Zapisovatelka: O. Ambrožová

PŘIJATÁ USNESENÍ:

Ad 1) Usnesení č. 58/6/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje program zasedání.
11 PRO
Ad 3) Usnesení č. 59/6/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje s účinností od 01.08.2019
a) zrušení příspěvkové organizace Mateřská škola Lhenice, okres Prachatice, IČ 71010271 bez likvidace a její sloučení s
příspěvkovou organizací Základní škola Lhenice, okres Prachatice, IČ 60098741 s tím, že na tuto příspěvkovou organizaci
přechází všechen majetek, práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zrušené příspěvkové
organizace (nástupnická organizace)
b) zrušení zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Lhenice, okres Prachatice
6 PRO 2 PROTI (Grillová, Bláha) 3 ZDRŽEL SE (Trnka, Pořádek, Janota)
Usnesení č. 60/6/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí, že ředitelka Mateřské školy Lhenice, okres
Prachatice Mgr. Kateřina Vanková se k 31.07.2019 vzdá funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Lhenice,
okres Prachatice.
11 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 61/6/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemků parc.č.
1507/11 o výměře 2.292 m2 a parc.č. 1507/12 o výměře 377 m2, k.ú. Hrbov u Lhenic za minimální nabídkovou cenu 2.200,-Kč/ha/rok.
11 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 62/6/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci
stavby s názvem „Hrbov kabel NN, Formánek“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení NN, kabelová
skříň, uzemnění a kabelové spojky) na pozemku parc. č. 556/3 v k.ú. Hrbov u Lhenic. Rozsah věcného břemene vymezuje
Geometrický plán č.: 206-1007/2018 zhotovený firmou Gefos Inženýring s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se
sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně
za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 63/6/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek na VZMR na
akci „Úřad městyse Lhenice stavební úpravy“, kdy se na 1. místě umístila firma Zednictví Petrášek, Prachatice s nejnižší
nabídkovou cenou 1.999.659,66 Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vítěznou firmou byla podepsána.
11 PRO

SLOUPEK PRO ZASTUPITELE
Zastupitel Petr Pořádek:
Za Lhenice krásnější?
Nevím, jestli jste si toho také všimli, ale zdá se mi, že Lhenice jsou tak nějak zaneřáděné. Nemyslím
tím rozkopanou Krumlovskou ulici,s tím nic neuděláme, ale nepořádek po obci.Pokud byl všude sníh,
bylo uklizeno, ale v současné době, ať přijíždíte do Lhenic z jakékoliv strany, tak jsou stoky plné
odpadků. Od náměstí k autobusovému nádraží či mezi bytovkami jak by smet. Lidé si asi zvykli a
počítají, že to mají uklízet pracovníci obce. Bývávalo dobrým zvykem, že se prováděl "jarní úklid", který
nebyl nikým řízen, ale každý si uklidil kolem svého domu. Myslím si, že by nebyl tak velký problém na
tyto tradice navázat a ne jen poukazovat na Rakousko či Švýcarsko, jak tam mají čisto.
Zastupitel František Bláha, DiS:
Spojení základní a mateřské školy
Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 28.3.2019 byl na zastupitelstvu Městyse Lhenice schválen bod sloučení Základní a
Mateřské školy ve Lhenicích pod jednoho ředitele. Byl jsem jedním ze dvou zastupitelů, kteří hlasovali
proti. Tento bod neměl být původně na programu jednání, ale byli jsme paní starostkou požádáni v den
jednání zastupitelstva o schválení jeho projednání, s čím jsem také souhlasil. Jelikož ve své funkci bude
končit paní ředitelka mateřské školy, naskytla se možnost obě školská zařízení sloučit pod jednu právní
subjektivitu. Paní ředitelce základní školy přibude i škola mateřská. Ze strany vedení radnice nám byly
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předneseny argumenty a důvody pro schválení sloučení obou škol.
Se sloučením jsem nesouhlasil z několika důvodů:
•
Nemyslím se, že Městys Lhenice je natolik malou obcí a školská zařízení mají tak málo žáků, aby muselo ke sloučení
dojít z čistě ekonomických důvodů. Sloučením sice dojde k optimalizaci provozních nákladů, ale určitě se nebude jednat
o žádné velké částky. Ušetří se hlavně práce úředníků a zastupitelů, protože ti budou schvalovat jen jeden rozpočet
nebo třeba jednat jen s jedním ředitelem.
•
Necítím se tak odborně kompetentní, abych mohl o tak důležité věci neuváženě rozhodnout během jedné hodiny
vzájemné diskuze. Očekával bych zpracované studie, zkušenosti z jiných škol. Bohužel mi nebyly předloženy žádné
záruky, že nedojde ke zhoršení kvality výuky na obou školách.
•
Rozhodně mě nepřesvědčil argument, že pokud by bylo vypsané nové výběrové řízení na obsazení pozice ředitele
mateřské školy, mohl by to vyhrát úplně někdo cizí, někdo z venku. Proč bychom se toho měli obávat? Výběrové řízení
lze vypsat s jasnými pravidly, aby bylo navázáno na současné směrování formy výuky v mateřské škole. Mně by vůbec
nevadilo, že to nebude někdo místní, když obstojí ve výběrovém řízení a bude ten nejlepší.
•
Podle mého názoru hrozí ztráta identity mateřské školy. Bude převažovat spíše vzájemná tolerance obou školních
zařízení než jejich spolupráce. Může dojít ke zhoršení kvality řídící práce vlivem dalších povinností, k omezení kontaktu
ředitele s pracovníky mateřské školy (zvláště na detašovaném pracovišti v Mičovicích), k omezení kontaktu ředitele
školy s rodiči a dětmi.
Možná jsou ale mé obavy úplně zbytečné. Ve škole mám tři děti a tak mi věřte, že hlavně kvůli nim doufám, že jsem se mýlil.
Musím tedy věřit, že se to u nás ve Lhenicích povede.
František Bláha, zastupitel za KDU-ČSL

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Březen v naší mateřince

Jaro se ve školce přihlásilo tradiční masopustní oslavou. Některé děti milují proměnu do pohádkové
postavy, nebo zvířete, jiné preferují být nezávislými pozorovateli. Nakonec všichni skotačí v jednom
kole tanečního reje.
Předškoláci se pobavili i poučili zároveň díky projektu „Věda nás baví“ v programu Ekologicky a
hravě. V názorných obrázcích a pokusech se ukázalo, co přírodě škodí a jak ji naopak chránit.
Ve středu 20. 3. vyrazil od školky průvod s Moranou. Dalo nám zabrat, než jsme ji přes celou
jahodárnu donesli k potoku. Než vzplála, zaznělo naše zaříkání, hořící slámu pak odnášel proud a
my jsme s ním posílali všechno, co na zimě nemáme rádi – nemoci, úrazy, když se třesou zimou lidi
i zvířátka… Jaro nás pozdravilo houževnatým sluncem už při cestě zpátky do školky.
V měsíci knihy nesměla chybět ani tradiční návštěva naší knihovny, kde nám Ivanka ukázala, jaké
nové knížky si mohou děti s rodiči vypůjčit.
V pátek 29. jsme se smáli i báli s Budulínkem ve skvělém představení divadla Luk manželů Kyselkových v kině.
V posledním březnovém týdnu také zastupitelé odhlasovali sloučení subjektů MŠ a ZŠ. Od tohoto nového uspořádání si
slibujeme především úlevu v administrativní zátěži ve prospěch více času věnovanému pedagogické práci a příležitost užší
spolupráce se školou. KV

Měsíc březen v MŠ Mičovice
Měsíc březen jsme ve školce prožili, jak jinak, než jarně. Děti se seznamovaly se všemi aktivitami, které se na jaře dějí, a to
ve školce při tvoření, zpívání a hraní, ale i na procházkách. Tématem byly jarní květiny, jarní práce, jak vyklíčí semínko a
další. Po dlouhé zimě se bude prodlužovat den a sluníčko bude více hřát. To se sice na první jarní den nedělo, protože bylo
sychravo a zima, ale s dětmi jsme den jarní rovnodennosti oslavili bubnovacím programem s prvky muzikoterapie. Další
zajímavou aktivitou bylo vysazení různých luštěnin a semínek do květináčků a jejich pozorování. Vlastně si děti vyzkoušely,
jak to vypadá, když vědec bádá. Některá semínka nám již klíčí a starší děti mohou do tabulek zakreslovat svoje pozorování.
Společně vyčkáváme apríl a všechny radovánky, které přinese měsíc duben.
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Pěkné jaro přeje kolektiv MŠ Mičovice.

Základní škola

Březnové kalendárium
4.3. – beseda na téma „Ryby, raci“ – s MEVPIS Vodňany – pro žáky 1.ročníku
5.3. – návštěva „Malého divadla“ v ČB na představení „O Palečkovi“ - pro žáky 1.A třídy
6.3. – preventivní program „Bezpečně po vlnách“ – ve spolupráci s prachatickým PHENIXEM – pro
žáky 4.třídy
7.3. – 8.3. – projekt „Dnes jím jako Angolan“ – v rámci osvětové kampaně „Adopce na dálku“ – pro
žáky 4.až 9.třídy
11.3. – 15.3. – Jarní prázdniny
18.3. – 22.3. – Lyžařský kurz na Lipně – Kramolíně – pro žáky 7.třídy
19.3. – návštěva prachatické Dřípatky s programem na téma „Voda“ – pro žáky 4.třídy
20.3. – účast na přehlídce dětských recitátorů v Prachaticích – viz článek níže
20.3. – ukončení Plaveckého výcviku v plaveckém bazénu ve Volarech – pro žáky 3.třídy
21.3. – ukončení Plaveckého výcviku v plaveckém bazénu ve Volarech – pro žáky 4.třídy
21.3. – návštěva prachatické Dřípatky s programem na téma „Voda“ – pro žáky 3.třídy
22.3. – matematická soutěž „Klokan“ na škole – viz článek níže
26.3. – „Škola nanečisto“ – návštěva předškoláků z MŠ ve škole
26.3. – účast na volejbalovém turnaji škol Prachaticka – viz článek níže
27.3. – účast na okrskové soutěži ve zpěvu „Jihočeský zvonek“ v Netolicích – viz článek níže
28.3. – projektový den s tématy „Lidské tělo“ – pro žáky 2.a 3.ročníku – „Ekologie hravě“ – pro žáky 6.ročníku
29.3. – „Noc s Andersenem 2019“ ve škole – ve spolupráci s místní knihovnou – viz fota
Schůzky školního EKOTÝMU každé úterý – ty březnové 5.3., 19.3., 26.3.
FOTA Z AKCE „NOC S ANDERSENEM“ - POŘÁDALA MÍSTNÍ KNIHOVNA SPOLU SE ZŠ LHENICE

Vědomostní, dovednostní a umělecké soutěže našich žáků v měsíci březnu
Přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo 20.března v Prachaticích
účast našich postoupivších ze školního kola
„Matematický Klokan 2019“ – 22.března – výsledky a umístění:
Kategorie „Cvrček“ – 2. a 3.ročník – 50 soutěžících (max.90 bodů)
1.místo – J.Drahoš – 3.třída – 79 bodů
2.místo – T.Křížková – 3.třída – 57 bodů
3.místo – T.Trnka – 3.třída – 56 bodů
Kategorie „Klokánek“ – 4. a 5.ročník – 30 soutěžících (max.120 bodů)
1.místo – A.Křížková – 5.třída – 90 bodů
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2.místo – J.Poddaný – 5.třída – 85 bodů
3.místo – A.Perglerová – 5.třída – 85 bodů
Kategorie „Benjamín“- 6. a 7. ročník – 42 soutěžících (max. 120 bodů)
1. místo – L. Čechová – 6. třida – 94 bodů
2. místo – A. Pořádková – 6. třída – 76 bodů
3.místo – T. Kolářová – 6. třída – 76 bodů
Kategorie „Kadet“ – 8. a 9. ročník – 30 soutěžících (max. 120. bodů)
1.místo – J. Grill – 9. třída – 78 bodů
2.místo – T. Šísl – 9. třída – 60 bodů
3.místo – N. Šrailová – 9. třída – 58 bodů

Turnaj ve volejbalu škol Prachaticka 26. března ve Vimperku
Školní družstva chlapců (8. a 9. ročník) – 3.místo ZŠ Lhenice
Školní družstva dívek (8. a 9. ročník) – 3.místo ZŠ Lhenice

Okrskové kolo ve zpěvu „Jihočeský zvonek“ 27.března v Netolicích

0. kategorie – 1. - 3. třída – bez postupu do okresního kola
1. místo - A. Malinovská (1. roč.), M. Trnková (1. roč.), K. Ambrožová (2. roč.), D. Gregorová (2. roč.),
A. Veselá (3. roč.), S. Dvořáková (3. roč.)
2. místo - A. Perglerová (3. roč.)
I. kategorie – 4. a 5. třída
1. místo - A. Pöschlová (3. roč.) - postup do okresního kola
2. místo - T. Čarková (5. roč.), O. Brom (5. roč.), A. Perglerová (5. roč.)
3. místo - L. Houšková (5. roč.), A. Křížková (5. roč.)
II. kategorie – 6. a 7. třída
2. místo - Š. Hrabětová (6. roč.)
IV. kategorie – 8. a 9. třída (písně umělé)
1. místo - M. Kytlicová (9. roč.) - postup do okr. kola

Vyšlo 10. jubilejní číslo „Špačkovin“
- školního to občasníku (první bylo na naší škole vydáno v únoru 2015)
Co je obsahem posledních březnových „Špačkovin“? Tak vězte, že třeba:
„Slovo paní ředitelky“, „O vzniku časopisu“, „Info z naší školy“, „Nové paní učitelky“,
„O významných dnech“, „Naše úspěchy“, „Aspoň trochu literárně“ atd.,atd.
Všech deset dosavadních vydání „Špačkovin“ naleznete na webových stránkách
školy, na adrese: www.zslhenice.cz
Od redakce ML: Našim mladým kolegům přejeme, aby se jim novinářská práce stále tak dařila jako doposud.
A co hlavně, aby je bavila!
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
S příchodem jara obnoveny práce na rekonstrukci
Krumlovské ulice
Zahájeny opět byly 18.března a pokračovaly a pokračují, v údivu mnohých, kupodivu stále jen za výkopových prací pod
komunikací (viz fota níže). Opětným uzavřením „Krumlovské“ i pro místní dopravu znovu výrazně vzrostl dopravní provoz na
určených objížďkách, a to na dosti čilý. I když jsme již v minulých vydáních ML na nich vyzývali k v těší ohleduplnosti řidičů
k sobě navzájem a i k nejbližšímu okolí vozovek, je to patrné při zlepšení jen u některých z nich. To, že se na místních
objížďkových trasách objevují i vozidla, podle „espézetek“ i ze vzdálenějších míst a to i těžká, stále přetrvává, ač by tam
neměla co dělat, mají jiné, pro ně určené objížďky (po okruhu mimo městys – Tř.Újezdec – Vodice).
JB, JM

Fota - „Krumlovská“ nadále rozkopaná – především v části od Svatojánské ulice směrem k památné lípě
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K objížďkové trase „Na Sušárně“
Je v místě, kde na jejím počátku, v zatáčce u Bumbů domu, je dále zúžená
vozovka s poměrně dlouhým a přehledným úsekem až pod domy Peškových a
Stehlíkových, přesto tam mnohá vozidla vjíždějí, ač v protisměru dostatečně
viditelně jede vozidlo jiné. Co takhle nad výše vzpomínanou zákrutou vyčkat či o
kousíček vycouvat a pomyslně se tak řídit dopravními značkami (byť tam nejsou) –
„Dej přednost protijedoucím vozidlům“ – „Máš přednost před protijedoucími
vozidly“. Ubylo by tím tak poškozování nejbližšího okolí vozovky a někdy
i zbytečných emocí mezi řidiči vzájemně, případně mezi nimi a zdejšími obyvateli.

JB, JM

Vichřice řádila na jihu Čech i v celém Česku
Nejsilněji v noci z neděle 10.3. na pondělí 11.3.

Orkán „Oberhard“ dosahoval na Sněžce v nárazech rychlosti přes 200 km v hodině! Vichřice devastovala střechy, vyvracela
a lámala stromy, způsobovala bezproudí na mnoha místech, zastavovala dopravu, uvedla do pohotovosti k zásahům mnoho
elektrikářů, hasičů, záchranářů…
Na jihu Čech, v neděli 10.3., vyhlásil E-on kalamitní stav (odvolán byl v pondělí 11.3. večer). V ten čas bylo 11.500
domácností bez elektřiny, hasiči hlásili na 110 výjezdů, zastaven byl provoz na řadě úseků železničních tratí, na některých
silnicích pro popadané stromy a větve byla ochromena doprava.
A co u nás, na Lhenicku?
Silné poryvy větru (z 10.3. na 11.3.), krom drobných škod a výpadků dodávek elektrického proudu, to nejvíce odnesla
kaplička devátého zastavení na křížové cestě v Brabcích. Zřejmě snad zásahem padlého stromu byla zcela zdevastována,
zůstala z ní jen hromada suti (viz fota). Také hasiči z našeho lhenického SDH v tu dobu zasahovali při odstraňování padlých
stromů z komunikací již 9.3. na silnici mezi Horními Chrášťany a Dobšicemi, 10.3. mezi Klenovicemi a Frantoly.
JB, JM

Fota – zdemolovaná kaplička padlým stromem na křížové cestě v Brabcích – foto z 12.3.

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Výjezdy lhenického SDH v březnu – z jeho záznamů o zásazích
9.3. - strom přes komunikaci cca 1km za H.Chrášťany - směr Dobšice
10.3. - padlý strom přes komunikaci Klenovice - směr Frantoly
17.3. - ucpaná kanalizace v Prachatické ulici
17.3. - požár komína v Mičovicích.
František Fencl – velitel SDH Lhenice

Jarní příměstský tábor v Elite Gym Lhenice

Příměstský tábor Elite Lhenice se po vzoru letních táborů, pořádaných v minulém roce, uskutečnil v
průběhu jarních prázdnin, a to v termínu od 11.- 15.3. 2019. Základní strukturu harmonogramu
výcviku, který u nás děti absolvovaly, jsme ponechali nezměněnou a nově jsme přidali prvky orientace
v terénu s problematikou vojenského přežití, tzn. příprava prostředků na obstarání si potravy v přírodě
a techniky rozdělání ohně. Vzhledem k tomu, že se nám na příměstský tábor přihlásily takřka ty samé
děti, jako o letních prázdninách minulého roku, měli jsme možnost plynule navázat na složitější prvky
nejen v oblasti fyzické přípravy a sebeobrany, ale i speciální zdravotnické přípravy. Zde si měly děti
možnost vyzkoušet např. tzv. špinavé techniky israelské sebeobrany Krav-Maga nebo ve zdravotní
přípravě techniky imobilizace dlouhých kostí a improvizované metody transportu zraněného člověka v
terénu.
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V letních měsících chystáme příměstské tábory otevřít ve dvou bězích, a to hned v prvních dvou týdnech letních
prázdnin. Na výcviku budou opět participovat zkušení instruktoři Elite School Lhenice, vojenští instruktoři výcviku přežití a
trenéři sebeobrany Krav-Maga. Pro děti máme přichystané překvapení v podobě dodatečného tréninkového lezeckého
programu, na brzy námi otevřené lezecké stěně druhé tělocvičny Elite Gym Lhenice.
V případě zájmu o umístění vašich dětí do dvou chystaných turnusů příměstských táborů Elite Lhenice, neváhejte
kontaktovat Jaroslava Duchoně na mailu: elite.lhenice@gmail.com
Jaroslav Duchoň

Myslivecký spolek Lhenice

MS Lhenice má 55 členů z toho 7 žen.
MS hospodaří - na výměře 2828 ha, z toho: zemědělské pozemky 1395 ha, lesní pozemky 1181 ha,
vodní plochy 89 ha a ostatní plochy 163 ha
· Společné lovy: 2 hony na kachny, 7 plánovaných naháněk na černou zvěř.
· Individuální lov spárkaté zvěře – srnčí a černé dle plánu hospodaření v honitbě.
· MS vede myslivecký kroužek, který pravidelně každý týden navštěvuje cca 12 dětí.
· Každoročně pořádáme dětský den, soutěž pro děti ve střelbě ze vzduchovek.
· MS umisťuje a udržuje v honitbě pachové ohradníky u cest, kde dochází nejčastěji ke střetu automobilů se zvěří – silnice
na Č. Budějovice, Prachatice, Č. Krumlov a Netolice.
· Každoročně pořádáme bál s bohatou zvěřinovou tombolou.
· MS pořádá každoročně pro své členy ale i ostatní, střelby na loveckém kole.
· Brigády: pro Město Netolice 84 hodin – sázení lesních stromků, pro zemědělce sběr kamene na polích - kompenzace za
škody 96 hodin, zvelebování naší klubovny 200 hodin, bažanti – odchovna a vypouštěcí obůrka 120 hodin.
· MS Lhenice zprostředkovává výkup zvěřiny pro společnost Berbera.
· Údržba, opravy a výstavba mysliveckých zařízení – krmelce a posedy.
· Přikrmování zvěře v zimním období.
Ing.Vl.Michálek

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

Ke 185 letům od uvedení v místě prvního z řady lhenických
lékařů Františka Nemastila
1804

† 1877

Byl krom vykonávání lékařské praxe významnou osobností života jihočeského městyse Lhenice po dobu delší čtyř desetiletí
19.století… Narodil se manželům Nemastilovým Matěji a Marii v Netolicích, v domě čp.218 jako nejstarší ze tří jejich dětí
(mladší Antonie a nejmladší Terezie) v roce 1804.
František Nemastil nepochybně navštěvoval nejprve školu ve svém rodišti. O jeho dalším vzdělávání není známo. Ví se
pouze, že ranhojičské studium absolvoval na lékařské fakultě vídeňské univerzity.
Ve Lhenicích se tento ranlékař a mistr umění babického usadil v roce 1834 jako první z řady zdejších lékařů. Do té
doby zde byla zdravotní péče a dohled zajišťována především vrchnostenskými lékaři netolického panství. K vidimaci svého
diplomu byl František Nemastil předvolán ke krajskému fyzikovi do Písku na den 7.srpna téhož roku, současně byl vyzván
ke vstupu do chirurgického grémia. Toto datum můžeme tedy pokládat za počátek jeho lhenického působení. Práce
tehdejšího praktického lékaře se neomezovala jen na kurativu, očkování, případně vedení těžkých porodů, práce zdravotně
policejní (zejména prohlídky zemřelých osob), ale také na hygienický dohled.
Dne 3.února 1835 se František Nemastil oženil. Jeho manželkou se stala Marie, dcera římovského učitele Jana
Šimečka a jeho manželky Marie, která byla dcerou tehdy ještě žijícího lhenického kantora Jana Osnera. Manželé
Nemastilovi měli jen dvě děti. Syn Arnošt Josef se narodil ve Lhenicích 20.března 1837 a dcera Marie Gabriela tamtéž
22.března 1844. Ve společné domácnosti žila ještě až do své smrti Nemastilova svobodná sestra Terezie.
František Nemastil nebyl činný jen na poli medicínském. Byl dlouhá léta školním dohližitelem, a to i po zrušení
školních patronátů, kdy byl zvolen místopředsedou lhenického školního výboru. Také pečoval o zvelebení místní školy. Syn
Arnošt se rozhodl pro kněžskou dráhu. V letech 1856 – 1860 studoval v českobudějovickém biskupském semináři. Byl
vysvěcen 29.července 1860. Působil potom jako kaplan ve svém rodišti, kde také 5.dubna 1864 oddal svou sestru Marii
s Josefem Pátkem, praktickým lékařem z Netolic. Mladá manželka zřejmě záhy po svatbě otěhotněla, ale 11.listopadu 1864
u rodičů ve Lhenicích porodila nedonošený mrtvý plod mužského pohlaví. Po
třech dnech, tedy 14.listopadu, zde před zraky zoufalých rodičů zemřela
v důsledku sněti dělohy. Dva dny poté byla pochována na hřbitově u kaple
sv.Jana Nepomuckého. Na památku své dcery nechali manželé Nemastilovi již
následujícího roku budovat kapli v místní lokalitě v Brabcích. Byla dokončena
v roce 1866 a tehdy také vysvěcena tehdejším lhenickým farářem Josefem
Vondrou. Zasvěcena byla Zvěstování Panny Marie.
Obrázek vlevo:
Čtvero významných osobností městyse Lhenice na snímku z doby okolo r.1870:
nahoře zleva učitel Josef Renner a lékař František Nemastil, před nimi zleva
starosta Arnošt Gregora a řídící učitel Josef Hamáček. Reprofoto z vodňanského
sborníčku Zlatá stezka, ročník 8, 1934 – 1935, str.13.
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V roce 1867 inicioval František Nemastil založení křížové cesty, směřující od hřbitova ke kapli v Brabcích. Nechal
vybudovat druhé zastavení na vnější straně východní hřbitovní zdi v místě, kde na vnitřní straně se nyní nachází hrob jeho
rodiny. Ostatních 13 zastavení křížové cesty pak vybudovali lheničtí farníci v roce 1868. Syn P.Arnošt Nemastil působil více
než deset let v Netolicích jako kaplan. Roku 1875 byl jmenován farářem v Husinci. Trpěl však plicní tuberkulózou a kvůli
zhoršujícímu se stavu byl v roce 1877 penzionován. Tehdy 1.května přesídlil k rodičům do Lhenic. Po čtrnáctitýdenním
pobytu doma dne 9.srpna 1877 své chorobě podlehl. Po třech dnech pak rodiče hleděli do hrobu svého staršího dítěte.
František Nemastil přežil svého syna o pouhé tři měsíce. I jeho život ukončila tuberkulóza. Vydechl naposledy
11.listopadu 1877. Lékařskou praxi ve Lhenicích provozoval plných 43 let a takto dlouhou dobu působení dosud žádný
z jeho nástupců nepřekonal. Ve výčtu zasloužilých lhenických osobností nesmí být jeho jméno vynecháno.
Volně podle článku MUDr.Jana Antonína Magera „První lhenický lékař František Nemastil a jeho rod“ – Rodopisná revue č.1
– jaro, roč.2007 (kráceno).
JB, JM
Popis snímků:
Vlevo – kaple Zvěstování Panny Marie v Brabcích. Svatyně, kterou dali vystavět František a Marie Nemastilovi na památku
zemřelé dcery Marie v letech 1865 – 1866, přestavěna v roce 1922 – současný stav.
Uprostřed – druhé zastavení křížové cesty nechali vystavět manželé Nemastilovi v roce 1867. Křížová cesta byla roku 1868
doplněna dalšími lhenickými stavebníky. Na druhé straně východní hřbitovní zdi se nachází hrobka Nemastilovy rodiny
(současný stav).
Vpravo – hrobka rodiny Nemastilovy při východní hřbitovní zdi vpravo u jižního vchodu na lhenický hřbitov. Na desce je
uveden titul MUDr. neoprávněně. František Nemastil byl diplomovaným lékařem, nikoliv doktorem medicíny, tedy lékařem
graduovaným.

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Masopust – čas „zabijaček“
a vepřových hodů

Tímto článkem se ještě navracíme k masopustu. Ten letošní končil o
masopustním úterý, 5.března. Bývá, krom průvodu maškar, tancovaček a
různých zábav, spojován i se „zabijačkami“. I u nás, na Lhenicku bylo a
ještě i je možno spatřit zabijačku v té podobě, jak ji zachytil na přiloženém
obrázku Josef Lada, i když v současné době je již mnohdy upuštěno od
chovu pašíka a jeho vykrmování za upřednostnění jeho zakoupení, třeba
už i rozporcovaného…
JB, JM
Obr.: Josef Lada - Zabijačka

Zabijačka postaru
Při ní nejde jen o to, „zapíchnout“ pašíka, rozporcovat ho a nadělat z něj všechny ty
pochoutky (polévku „prdelačku“, ovárek, jaterničky, jelítka, klobásky, tlačenku,
ledvinky, mozeček atd.), je to rodinná záležitost a nejenom ta, neboť se na ní sejdou
příbuzní, přátelé, známí (vždyť se ne nadarmo říkává, že vepřík mívá hodně
„pozůstalých“), kteří nejenom ochutnávají a hodují, ale i pomáhají (tedy někteří), též
při pivečku a nezbytné „štamprličce“ přátelsky posedí, poklábosí, prostě v pohodě se
společně dobře pomějí, což k pravé zabijačce patří. Prý i úkoly bývají v rodinách
dlouhodoběji rozděleny. Jeden je k ruce řezníkovi (hlavní to osobě zabijačkového
dění), jiný třeba míchá krev, další pomáhá „špejlovat“ jaterničky a jelítka či „fajruje“
pod kotel atd., atd.
A co ta veškerá příprava se vším tím potřebným, aby vše v ten očekávaný den klaplo! Také prý někdy při vlastní porážce
pašíka ukápne i nějaká ta slzička, především u těch, kdo se o něho starali, kdo jej vykrmovali, a to zvláště tehdy, když dostal
pojmenování - třeba Pepík, Fanda, Ferda apod. Při všem tom pracovním ruchu a hodování se nezapomíná na „obsílky“
všech těch zabijačkových dobrot pro nepřítomné strejčky, tetičky, kmotříčky a kmotřičky, dobré sousedy. Zajít za nimi a
obdarovat je, patřívá dětem.
Tak to u nás při zabijačkách bývalo a někde ještě i bývá a nejenom o masopustu.
JB, JM
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28.březen patří učitelům – jejich svátku
(na počest narození učitele národů J.A.Komenského)
Vzkvetnou-li školy naše
vzkvetne celý náš národ
vzkvetne všechen
po nás nastávající věk. J.A.Komenský
Obr.: J.A.Komenský,

28.3.1592, † 15.11.1670

I na našem Lhenicku sehrávala škola v každém historickém období významnou úlohu, neboť přinášela pochodeň světla a
pokroku do našeho kraje. (Z prologu z bulletinu „400 let školy lhenické“) Ke Dni učitelů patří poděkování našim bývalým i
současným kantorům a kantorkám za jejich náročnou a záslužnou práci.
Malé úsměvné nahlédnutí do „kantořiny“
„Snad každý z nás si občas rád zavzpomíná na svá školní léta. I ty nejnepříjemnější školní maléry se
s odstupem času stávají zábavnými historkami, a do vzpomínek se pomalu ale jistě vkrádá
sentiment, protože v dobách školou povinného mládí jsme byli přeci jen bezstarostnější, hravější a
především mladší.“ Těmito slovy je uvedena kniha „Perličky ze školních lavic“, která dále pokračují:
V sesbíraných školních perličkách je přesně ta atmosféra dětství, které vlastně nechtěně vytvářejí
čistý a roztomilý humor, byť jsou jeho kořeny prý v naší tehdejší „neznalosti“.
Obrázek vlevo - Perličky ze školních lavic - titul knihy
Výňatek z této knihy – „Z jazyka mateřského“
- „Ve škole nemůžeme používat hovorovou češtinu, protože by nám učitelé nerozuměli“.
- „Jiné národy, třeba Němci, nemají vyjmenovaná slova, takže to mají ještě horší, protože při psaní
diktátu se nemůžou spolehnout na taháky“.
- „Vyjmenovaná slova po z jsou: brzy, jazyk, nazývati a letiště“. (Správně Ruzyně.)
A právě tato poslední perlička mi připomněla obdobnou z naší školy. Probírali jsme právě vyjmenovaná slova, když,
co čert nechtěl, objevil se na škole inspektor a zamířil do naší třídy. Jeden ze spolehlivých žáků se o překot hlásil na
vyjmenovaná slova po m. Dostal příležitost a bravurně započal s jejich vyjmenováváním: „My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz,
myš“, když tu se nečekaně zasekl. Nastalo chvilkové ticho, aby však pohotově pokračoval, když místo hlemýždě zařadil
šneka a jel rychle dál, jako by nic: „mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl.“ A co na to pan
inspektor? Ten se utápěl ve smíchu a pravil: „Pohotový žák, jak bystře vynašel slovo významově podobné“. A tak jsme
s panem inspektorem, na jeho popud, k dalším slovům po m vyhledávali slova významově podobná, jako „mýtit – kácet,
mýlit se – chybovat“ atd, atd…
„Perlička“ ze lhenických školních lavic byla původně otištěna v Mém Lhenicku v roč.2008, v dubnovém čísle č.4.
JB, JM

Němci obsadili i sokolovnu ve Lhenicích

Podle Prachatického deníku z 15.března 2019 – Leona Frölichová
(upraveno – kráceno)
15.března si připomínáme 80 let od vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. I když Šumava a další města na Prachaticku
patřily do Sudet, vpád wehrmachtu lidé vnímali jako nespravedlnost.
Když v březnu před osmdesáti lety vznikal protektorát Čech a Morava na zbylém území českých zemí, Prachatice
už půl roku patřily k Říši. Do Prachatic dorazila německá armáda už 10.října 1938 kolem poledne, aniž by Češi kladli jakýkoli
odpor. Prachatičtí Němci měli radost z osvobození domova. Německá armáda půl roku před zřízením protektorátu převzala
kasárny, velitelství a na radnici zřídila svoji kancelář. „Březnová okupace se
týkala jen části našeho okresu“, potvrzuje Pavel Fencl, historik a emeritní
ředitel Prachatického muzea. Podle jeho slov byla dvě největší města
Prachatice a Vimperk zabraná už při obsazování Sudet. Ještě v říjnu se
například měnily názvy některých ulic a z Velkého náměstí se stalo „Adolf
Hitler Platz“. „Březen 1939 ale pocítili třeba Netoličtí,“ doplnil Pavel Fencl. To
potvrzuje i zápis z kroniky, kterou tehdy vedl Jan Hanel. Popisuje, že pro
Netolické nastaly těžké dny. „Tak nešťastný den, jako tento 15.březen, nebyl
ještě v dějinách našich vůbec. Český národ nemá své vlastní země ani
bezpečných hranic,“ píše Jan Hanel o březnových dnech. Kronikář byl v září
1939 zatčen a dva roky vězněn.
Ilustr.obr.ze záboru zbylého území českých zemí – vznik protektorátu - 15.3.1939
Na hrozné dny po okupaci vzpomíná pan Vladimír Simota ze Lhenic. Tehdy mu byly dva roky: „Z vyprávění mých
rodičů mi utkvěly v paměti dvě vzpomínky. Ta první je o tom, jak mě maminka nesla v náručí, šli jsme z náměstí okolo
sokolovny a ona i sousedka plakaly, že nám ji Němci zabrali a já pak později jako kluk si to tehdy vysvětlil tak, že ji chtěli
zbourat. Ta druhá vzpomínka je o tom, jak mě pro změnu na ruce nesl tatínek a šli jsme na náměstí. Tam stála vojenská
německá technika a tatínek mi ji ukazoval. U nás doma se na okupaci vždycky vzpomínalo jako na hroznou dobu.“
Vpád wehrmachtu do zbytku Československa nesli těžce nejen Češi, ale i někteří němečtí obyvatelé už zabrané
Šumavy. Tehdy prý tušili, že další vývoj událostí nebude dobrý.
JB, JM

V Dubném na přílet čápů stále čekají

(deník.cz – 29.3.2019)
Každým rokem na našich stránkách ML sledujeme přílet poslů jara do
nedalekého Dubného na hnízdiště na tamním kostele. Čapí hnízdo v Dubném bývalo pro
lidi pozoruhodné tím, že zde sídlil letitý čáp bílý, pojmenovaný Max. Vloni už ale více než
13letý opeřenec do hnízda nezavítal. Hnízdo, které díky kamerám sledují ročně tisíce lidí,
je tak opuštěné. Prozatím.
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Dubné - Hnízdiště černobílých opeřenců bude mít nový základ. Asi už na podzim.
Nejen místní totiž doufají, že čápi letos
ještě přiletí a na kostele zahnízdí.
Zatímco v předchozích letech už mělo
hnízdo na dubenském kostele svého
pravidelného nájemníka, letos je
hnízdo ještě stále prázdné. Podle
Starostky
Dubného
Boženy
Kudláčkové jsou tak místní plni
očekávání. „Vyhlížíme je a jsme
smutní, že tu čápi zatím nejsou, ale
s tím nic nenaděláme. Vloni už čapí
sameček Max, který sem létal
pravidelně, nepřiletěl, zřejmě uhynul, a
potom přiletěl jeden mladý pár, ale jen
na chvilku,“ zmínila starostka. A stejná
situace se opakuje i letos. I když
kamery, které hnízdo snímají, zachytily
čtvero čapích návštěv, trvale obsazené
hnízdo není.

P.Veselý
z Přírodovědecké fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
vysvětloval, že tím důvodem, proč je
hnízdo už druhý rok bez trvalého
obyvatele, může být jeho špatný stav.
„Čápi jsou schopni stav hnízda
zhodnotit,“ uvedl. Dodal, že to ale
neznamená, že by hnízdo zůstalo
prázdné. „Mladé páry vezmou místem
zavděk. Každý čáp je rád, když je
hnízdo udělané,“ dodal ornitolog.
Řešení možného problému je
přitom v plánu už na letošní rok. Jak
uvedla starostka obce, hnízdiště
černobílých zvěstovatelů jara bude mít
nový základ. „Letos hnízdo sundají a
na podzim, až čápi zřejmě odletí,
pokud tady tedy nějací zahnízdí, tak se
udělá základ a čápi si ho dopletou,“

vysvětlovala Božena Kudláčková s tím,
že sundané může být hnízdo až po
odletu čápů z toho důvodu, že jsou
čápi chránění.
A existuje ještě nějaká naděje,
že by sem třeba přiletěla samička,
kterou si Max v roce 2015 vyhlédl, když
jeho tehdejší družka uhynula na otravu.
„Většinou je to tak, že oba mají vztah
k danému místu. I když Max třeba
zahynul, samička by na hnízdo
dorazila, klapala by, aby někoho
nalákala, takže si spíš myslím, že už
také uhynula,“ zamýšlel se budějovický
vědec a pokračoval. „Je ale také
možné, že za ty tři roky, co s Maxem
byla, že si k místu vztah nevytvořila a
pak by se odlákat dala,“ dodal Petr
Veselý se smíchem.
Autor: Klára Skálová

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
Je to tu zase. Lhenice, kosmetický a masážní salon, Náměstí 131.
V pondělí, 15.4. od 10.00- 19.00 –
"DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ".
Pro ty z vás, které minulý měsíc nemohly nebo jste se už "nevešly."
Provedeme vám ošetření ZDARMA naším přístrojem Photonerem. Užijete si 10 minut příjemného
ošetření. Naše lepší žehlička zapracuje masku, sérum, krém hluboko pod kůži. Podle toho, co vaše pleť
potřebuje. Zveme i ty, které si chtějí proceduru zopakovat a nechat si poradit.
Hlaste se na telefonu: 728 341 033.
Těšíme se na vás, Helena a Martina.

POZVÁNKA DO KINA:

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
¨
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Soutěže pro jeho pět družstev, ve kterých startují, se v soutěž. ročníků 2018/19 kvapem blíží ke svému závěru.
A družstvo má již v A skupině krajské soutěže dohráno a je jasné, že ji již z posledního 10. místa opustí. Startovali v ní mladí
nadějní hráči „na zkušené“ z důvodu dalšího jejich výkonnostního růstu, upřednostněni před staršími, zkušenějšími,
nastupujícími za B družstvo v RP – I (regionálním přeboru Prachaticka).
A právě oni v závěru této soutěže svádějí souboj s prachatickými Mostovými jeřáby o 1. místo a o postup. V
případě jeho vybojování by jako vítězové nejvyšší soutěže na Prachaticku postoupili právě do soutěže krajské, ze které
mladé A družstvo sestupuje, a tím by tak účast v ní pro oddíl zachránili i pro další soutěž. ročník či ročníky.
Ovšem situace v neúplné tabulce RP-I je nepřehledná, neboť prachatické „Mostové jeřáby“, které jí nyní vévodí, mají
poslední čtyři zápasy předehrány a soutěž mají se 46 body, celkově získaných ze všech 18 soutěžních utkání, již dohranou.
Na rozdíl od „Mostových jeřábů“ má B tým lhenického Sokola čtyři zápasy k dobru za současných uhraných 39 bodů ve 14
utkáních a má tak velkou šanci prachatický tým bodově předstihnout a zajistit si tak postup.
Nejenom v tabulce RP-I je situace nepřehledná, ale i v dalších nižších okresních soutěžích je obdobná, neboť i v
jejich tabulkách jsou započítány body z některých předehrávek či naopak nezapočítány z chybějících dohrávek.
Postavení družstev Sokola Lhenice v neúplných tabulkách
v příslušných soutěžích na počátku dubna.
- v RP- I Prachaticka – 10. účastníků
B tým – 2. místo – 14 zápasů – 39 bodů
C tým – 8. místo – 15 zápasů – 24 bodů
v RP - II Prachaticka – 9 účastníků
D tým – 7. místo – 12 zápasů – 21 bodů
v RP – III Prachaticka – 9 účastníků
E tým – 4. místo – 13 zápasů – 32 bodů
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O případném postupu B týmu do vyšší krajské soutěže, jakož i o konečném umístění ostatních družstev v soutěžích, bude
podána ucelená informace v této rubrice v květnovém vydání ML, kdy již za dohrání všech zbývajících utkání budou známa
konečná umístění všech týmů v soutěžním ročníku 2018/19.

Co nového ve lhenickém SK
Úspěšný start A týmu, rezervy i přípravky do mistrovského jara

A tým v I. A třídě ve sk. A
- po kvalitní zimní přípravě, i s přípravnými zápasy s kvalitními soupeři, zvládl pod vedením trenéra Ivo Čecha a vedoucího
týmu Pavla Bošky domácí jarní premiéru s „vodňanskými kapříky“ za výhry 4:2 (24.3.), když jim tak oplatil podzimní prohru
2:0 u nich, aby hned následně vstupní vítězství do fotbalového jara doma potvrdil (30.3.) výhrou venku s Větřním 1:3, ač tým
v obou zápasech pro zranění postrádal Tomáše Tůmu (toho, žel, dlouhodobě), Jakuba Berana a Jiřího Schöna. Právě proto
se ukázalo, jak prozíravé bylo od vedení klubu rozšíření základního kádru o hráče Pavla Bumbu, Františka Fundu, Michala
Chromého a gólmana Daniela Rapčana. Plným šestibodovým ziskem z obou úvodních utkání jara se A tým posunul na třetí
tabulkovou příčku mezi trio nováčků na špici tabulky (1. Lažiště – 35 bodů, 2. Nová Ves u ČB – 34 bodů, 3. Lhenice – 26
bodů). A Lheničtí hráči tak dobrými výkony dali o sobě vědět. Na webu Fotbal u nás“ byl Roman Iliev příznivci zvolen
nejlepším hráčem 1. jarního kola I. A třídy sk. A s následným rozhovorem s ním pod titulkem: „Kanonýr Roman Iliev: „Je fajn
vědět, že Lhenice budí respekt“. Pavel Prenner, se čtyřmi jarními trefami, byl stejným webem osloven a vybrán jako tipér expert výsledků zápasů 3. jarního kola I. A tř. sk. A. I on byl na těchto stránkách uveden titulkem: „Lhenický Pavel Prenner
na jaře obul střelecké kopačky“.
Oba dva – Roman Iliev i Pavel Prenner jsou po 15. kole s 11 vsítěnými brankami shodně na 3. místě mezi střelci v I. A třídě
ve skupině A za prvním T. Vokatým (FK Lažiště) se 13 brankami a druhým P. Gutheisem (SK Větřní) s 12 brankami.
Po uzávěrce ML
A tým lhenického SK pokračoval v jarním vítězném tažení i ve třetím jarním kole, kdy jej ve svém domácím
fotbalovém stánku (6.4.) nezastavila ani budějovická Slávia za výhry 2:0, aby tak po třetím jarním odehraném
zápase měl na svém kontě, pouze jen s Lažištěm, plný devítibodový zisk!
Postavení SK Lhenice A v tabulce I. A tř. sk. A (za 14 účastníků) po 16. kole k 6.4. :
3. místo - 16 zápasů – 9 výher, 2 remízy, 5 proher – skóre 43:33 – 29 bodů
(1. FK Lažiště – 38 bodů, 2. Nová Ves u ČB – 34 bodů, 3. - SK Lhenice – 29 bodů)
B tým v OP Prachaticka
- ani ten ještě v jarní části soutěže nepoznal, jak chutná prohra, neboť 2x zvítězil, a to v Dubu 0:4 (16.3.), doma na záložním
hřišti ve Ktiši se Čkyní B 2:1 (23.3.) a s jedním z lídrů soutěže
- Husincem uhrál na jeho hřišti cennou remízu 1:1
Po uzávěrce ML
Na hlavním lhenickém hřišti naše rezerva dosáhla na třetí jarní vítězství nad Svatou Máří 4:1 (6.4.), za
jednoznačného průběhu a za uhájení třetí tabulkové příčky.
Postavení Sk Lhenice B v tabulce OP (za 16 účastníků) po 19. kole k 6.4.:
3. místo – 19 zápasů – 12 výher, 2 remízy, 5 proher – skóre 63:37 – 38 bodů
(1. Vacov B – 51 bodů, 2. Husinec – 45 bodů, 3. Lhenice B – 38 bodů
Mladší přípravka v OP Prachaticka
- také ona vstoupila do mistrovského jara vítězně, když (3.4.) v jarní premiéře přehrála benjamínky ze Šumavanu Vimperk C
na jejich hřišti 9:0.

Odehrané jarní mistrovské zápasy týmů lhenického SK
A týmu v I. A tř. ve skupině A
14. kolo – Ne 24.3. SK Lhenice A – FK Vodňany 4:2 (3:2) – jarní premiéra
branky za Lh: P. Prenner 2 (1x z 11),
Dav. Kiš 1, R. Iliev 1
15. kolo – So 30.3. - SK Větřní – SK Lhenice A 1: 3 (0:3)
branky za Lh: P. Prenner 2 (1x z 11)
T. Balica 1
16. kolo – So 6.4. - SK Lhenice A – Slávia ČB 2:0 (0:0)
branky za Lh: P. Prenner 1 (z 11)
T. Balica 1
B týmu v OP Prachaticka
16. kolo – So 16.3. - TJ Dub – SK Lhenice B 0:4 (0:1) – jarní premiéra
branky za Lh: P. Starý 1, D. Lukač 1,
T. Balica 1, J. Pokorný 1
17. kolo – So 23.3. - SK Lhenice B – SK Čkyně B 2:1 (2:1)
branky za Lh: R. Sura 1, V. Pilát 1
18. kolo – So 30.3. - Slavoj Husinec – SK Lhenice B 1:1 (1:1)
branka za Lh: P. Vincik
19. kolo – So 6.4. - SK Lhenice B – SK Sv. Máří 4:1 (3:0)
Foto: Lhenická radost při úvodním jarním
branky za Lh: J. Beran 3, Vl. Burda 1
vítězném tažení I.A třídou
Mladší přípravky v OP Prachaticka
10. kolo – St 3.4. - Šumavan Vimperk C – SK Lhenice 0:9 – jarní premiéra
branky za Lh: K. Trnka 1, J. Hlavatý 1, J. Muška 1, Z. Stauber 1, T. Trnka 1,
M. Schwinger 1, M. Dolák 1, K. Muška 1, E. Hůrský 1
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Fota – vlevo z domácí jarní premiéry A týmu s Vodňany 4:2 (24.3.)
- vpravo z utkání doma se Slávií ČB 2:0 (6.4.)
Lheničtí ve zbrusu nových dresech v červenobílých klubových barvách

Na slovíčko se lhenickým trenérem Ivo Čechem

při vstupu do jarní části I.A třídy skupiny A soutěž.ročníku 2018/19

1. Jak celkově hodnotíš proběhlou zimní přípravu na mistrovské jaro a vytvořené
podmínky i přístup hráčů k ní, odpovídala Tvým představám?
Myslím si, že podmínky vytvořené vedením oddílu byly velmi dobré. Počítám v to
jednak možnost navštěvovat tělocvičnu v místní ZŠ, sjednaná přátelská utkání
s kvalitními soupeři a zejména možnost absolvovat některé tréninkové jednotky na
novém hřišti s umělým povrchem v Prachaticích. Jedinými, ale velkými stíny přípravy,
jsou v mých očích zranění hráčů. Jednak poraněné rameno kapitána Tůmy, který nám
bohužel bude chybět celé jaro a pak i v generálce s Netolicemi zranění kolene Kuby
Berana, a aby toho nebylo málo, tak si naštípnul žebro Jirka Schön.
2. S jakými cíli s týmem vstupuješ do mistrovského jara po vcelku vydařeném podzimu na nováčka
soutěže, co hráčský kádr, má na to, aby je naplnil, v čem vidíš jeho přednosti i nedostatky?
Všichni bychom asi byli rádi, kdyby se nám na jaře dařilo alespoň tak, jako na podzim. Chtěli bychom pobavit
naše fanoušky i sebe dobrým fotbalem, udržet pozitivní atmosféru a partu, která tu fotbal dělá, protože dle
mého názoru to je možná to úplně nejdůležitější. Hráčský kádr má svou kvalitu, bohužel nás teď stíhají další
zranění, což mě opravdu mrzí. Přednosti a zejména nedostatky řeším hlavně s hráči, ale každý asi vidí i dle
tabulkového skóre, že branky jsme schopni dávat, ale zbytečně mnoho jich dostáváme. Je třeba říci, že na
obou činnostech se podílí a mají zodpovědnost bez rozdílu všichni hráči. Já osobně bych byl spokojen
s umístěním v horní polovině tabulky, čím výše, tím pochopitelně lépe.
3. Který z týmů ze skupiny A favorizuješ na postup do krajského přeboru a který Tě herním projevem,
v konfrontaci s tím naším,zatím zaujal?
Tak postoupí asi ten tým, který to bude opravdu chtít a ten, který udrží výkonnost do konce soutěže a budou
se mu vyhýbat zranění atd., faktorů je více. Podle mého názoru to bude o Nové Vsi a Lažišti, dobrý fotbal hrál
i Junior Strakonice, velmi fotbalový tým mají Trhové Sviny, ale těžkých soupeřů pro jarní boje tam máme dost,
všichni účastníci mají svou kvalitu.
Díky za rozhovor – a ať se týmu pod Tvým vedením daří!
Další fotbalový program týmů lhenického SK v I. A třídě ve skupině A a v OP Prachaticka („áčka“,
rezervy i přípravky) je k nahlédnutí ve skříňce našeho SK (ponovu na náměstí u obchůdku „Květinka“ a
v další na hřišti u kabin, též na nástěnce v hospůdce v sokolovně a na webových stránkách klubu na
adrese www.sklhenice.cz, kde naleznete i další podrobné informace a též foto – galerie z utkání našeho
SK od Jana Kleina
JB, JM
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INZERCE
NABÍZÍM JEŽDĚNÍ NA KONI - tel.č. 603 801 657 - Jan Kolář
● 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.
● 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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Malá fotogalerie „Z rozkvetlého Lhenicka“

(Použita fota od přátel našeho městyse z facebooku LHENICE)

Když Lhenicko a s ním i naše městečko se zahalí do bílého květovaného závoje, tu místní, ale i ti zblízka
i daleka neodolají mámení – jít do třešňových „álejí“ a vnímat krásu a vůni květů a naslouchat bzukotu včel. Tak
tomu bylo a jest u nás od nepaměti, i když třešnic, oproti starým časům, ubylo. Přibylo však jabloňových sadů,
než tomu bývávalo zastara, jež ve stejné nádheře, i když o trochu později, rozkvétají do stejné nádhery,
tentokrát narůžovělé.
V posledním období třešně u nás rozkvétají, snad vlivem oteplování klimatu, již v polovině dubna,
jak dokazuje přehled z posledních třech let.
Rok 2017 – o víkendu 15. – 16.dubna
Rok 2018 – pondělí – úterý – 16. - 17.dubna
Rok 2019 – úterý – středa – 9. – 10.dubna
(na chráněných místech někde i dříve)
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