MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 5 cena 9,- Kč

KVĚTEN 2019

Bez stavění májek nelze si u nás, na Lhenicku
příchod máje představit. A tak o prvomájové
noci letos vyrostly na starém hřišti nad
městečkem (fota vlevo), u Vejrovského rybníka
(fota vpravo), jakož i v okolních osadách
(více uvnitř listu).

KVĚTEN
Hájičku, hájku,
daruj mi májku.

S ohnivou mocí
u májky v noci

Kukačka kuká:
„Kde pak máš kluka?“

-

na dřevo klepe,
ať všechno kvete.

Ze Šumavy špalíček pohádek a básniček
O.Fibich, P.Štěpán
Fota – Jan Klein a Karel a Petra Plucarovi

Z májových pranostik:
- Studený máj, v stodole ráj! –
12., 13. a 14.5. – Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví to muži, co mrazem spalují ovoce i růži!
27.5. – Na svatý Duch – do vody buch!

ZPRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25.4.2019
Výpis ze zápisu č. 6

(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
Zapisovatelka: O. Ambrožová

PŘIJATÁ USNESENÍ:

Ad 1) Usnesení č. 64/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
10 PRO
Do jednání se dostavil P. Boška.
Ad 3) Usnesení č. 65/7/2019: ZM Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2019.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 66/7/2019: ZM Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v položkách 1 – 2.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 67/7/2019: ZM Lhenice schvaluje Dodatek č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny Základní školy Lhenice
ze dne 30.06.2016 s účinností od 01.08.2019.
7 PRO 0 PROTI 4 ZDRŽEL SE (Janota, Trnka, Grillová, Bláha)
Ad 6a) Usnesení č. 68/7/2019: ZM Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu 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 p. V.M., Hrbov za cenu 2.200,--Kč/ha/rok na
dobu určitou 5-ti let.
11 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 69/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje směnu části pozemku parc.č. 916/58 o výměře
2.300 m2, k.ú. Lhenice ve vlastnictví Městyse Lhenice za pozemky parc.č. 908/38 o výměře 1.016 m2 a parc.č. 908/23 o
výměře 127 m2, k.ú. Lhenice ve vlastnictví p. V.J., Lhenice. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. Směňovaný
pozemek bude oddělen geometrickým plánem na náklady Městyse Lhenice.
10 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE (Janota)
Ad 6c) Usnesení č. 70/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku
parc.č. 1359/5 o výměře cca 24 m2, k.ú. Lhenice pro E.ON Distribuci, a.s., České Budějovice za účelem výstavby
trafostanice ve Lhenicích za minimální cenu 100,--Kč/m2 + náklady s tím spojené.
11 PRO
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Ad 6d) Usnesení č. 71/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc.č.
150/4 o výměře 196 m2, k.ú. Třešňový Újezdec za minimální cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
11 PRO
Ad 6e) Usnesení č. 72/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem zemědělských
staveb – 2 ks sil Vítkovice 06060 o objemu 400 m3/ks na pozemcích parc.č. st. 486/1 a parc.č. st. 486/2, k.ú. Lhenice za
minimální nájemné 15.000,--Kč bez DPH/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 6f) Usnesení č. 73/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej nebytových prostor –
garáží u bytových domů čp. 419 a čp. 420 ve Lhenicích za minimální cenu 110.000,--Kč/garáž + náklady s tím spojené.
Předkupní právo mají současní nájemci garáží. Záměr bude zveřejněn na dobu určitou 3 let.
11 PRO
Ad 7) Usnesení č. 74/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) nové vydání vlastních známek Mikroregionu Chelčicko-Lhenického
b) počet archů pro Městys Lhenice 240 ks, tj. celkem 6.000 ks známek. Motivem známky budou sakrální stavby.
11 PRO
Ad 8) Usnesení č. 75/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje na základě doporučení stavební komise zadání
projektové dokumentace pro rekonstrukci budovy čp. 67 v Krumlovské ulici ve Lhenicích dle zpracované studie ateliéru
Kostka Projekt, tj. v I. etapě: 1. NP – výkres č. 03 – varianta výčepu č, 1; 2. NP – výkres č. 08 – varianta B – ubytování a
společenské prostory.
11 PRO
Ad 9a) Usnesení č. 76/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje přijetí daru Kanalizačního sběrače v k.ú. Lhenice v hodnotě 491.130,--Kč od investorů p. A.K., Lhenice,
p. A.S., Lhenice, p. J.S., Lhenice a p. F.D., Krašlovice
b) pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
10 PRO 1 PROTI (Janota) 0 ZDRŽEL SE
Ad 9b) Usnesení č. 77/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou EUROVIA CS, a.s., Praha na akci „Silnice II/122 průtah Lhenice“ na
základě Změnového listu č. 2
b) pověřuje starostku podpisem dodatku.
11 PRO
Ad 9c) Usnesení č. 78/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje zřízení služebnosti – věcného břemene pro uložení vedení vnitřního vodovodu do pozemku parc.č. 2129, k.ú.
Třebanice s p. T. R., Třebanice za cenu 1.000,--Kč
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene.
11 PRO
Ad 10a) Usnesení č. 79/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje umístění posezení na pozemku parc.č. 722/1,
k.ú. Vodice u Lhenic u hasičské zbrojnice z bezpečnostních důvodů, tj. umístění v bezprostřední blízkosti silnice III/12258.
11 PRO
Ad 10d) Usnesení č. 80/7/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice rozhodlo o pokračování jednání do doby projednání
posledního bodu v bodě Různé.
11 PRO

SLOUPEK PRO ZASTUPITELE
Tuto novou rubriku budeme pravidelně využívat k oslovení zastupitelů se žádostí o informace
o činnosti komisí, kterým předsedají, či o jejich práci a i názorech na dění v obci.
Tentokrát jsme oslovili Pavla Bošku, předsedu stavební komise
Komise stavební a dopravní se schází pravidelně ve složení: Pavel Boška - předseda, členové Antonie Podlahová, Ing. Ivan Hůrský, Ing: Petr Šandera,Tomáš Tůma.
Komise na svém zasedání dne 18.2. za účasti hostů – starostky Ing.Marie Kabátové
a místostarosty Ing.Milana Hölcla projednávala následující program:
1) Stavební záměry dle návrhu rozpočtu 2019, zejména projekty ZŠ, restaurace U Vašků a
bývalého domu s peč.službou
- kuchyně ZŠ - v současné době se pracuje na projektové dokumentaci
- restaurace U Vašků - komise doporučuje vyhotovení projektové dokumentace dle studie
ateliéru „Kostka projekt“ a to: v I etapě: 1.np - varianta výčepu číslo 1; v II etapě: PD na vnitřní
úpravy stájí a skladů ve dvoře
- bývalý dům s pečovatelskou službou (Prachatická čp.61) - do příštího jednání starostka
městyse zjistí možnosti dotačních programů na sociální bydlení nebo jiných variant bydlení k
další diskuzi, případně další návrhy co s tímto objektem
2) Výběr lokalit pro vybudování veřejného dětského hřiště - byly vybrány dvě lokality a to horní hřiště a část pozemku v
areálu SK Lhenice. Komise doporučila udělat studie v těchto lokalitách na projekty dětských hřišť
3) "Márnice" - darovaný objekt za kostelem (oprava versus zbourání ?) - komise doporučila márnici zbourat a to z důvodu
velmi špatného a chátrajícího zdiva a po demolici určit další možnou výstavbu (posezení, altán, vyhlídka….)
Dne 11.4. komise projednávala za účasti hostů - starostky Ing. Marie Kabátové, místostarosty Ing. Milana Hölcla
a technika městyse Ing. Jan Stiborka následující program:
1) Fyzická prohlídka MK v Dolních Chrášťanech dle žádosti pana Hesse (MK za brodem). Komise doporučila tuto opravu
provést zatím provizorně z vyfrézovaného asfaltu v době příznivých klimatických podmínek. Celková oprava bude řešena
v komplexní pozemkové úpravě, která v katastru Dolních Chrášťan právě probíhá.
2) Fyzická prohlídka budov v bývalém areálu ACHP Lhenice, využití pro technické služby Lhenice
Prohlídkou areálu bylo konstatováno, že areál je stavebně v celkem dobrém stavu. Využití pro zázemí technických služeb
městyse Lhenice po stavebních úpravách zcela vyhovující. Komise dále konstatovala, že areál svojí velikostí by měl být
využíván i k dalším činnostem, které budou předmětem dalších diskuzí a návrhů využití tohoto areálu. Zástupci městyse
se budou snažit „dohledat" projektovou dokumentaci budov areálu a na základě dalších návrhů nechat vypracovat
koncept (studii) k dalšímu využití tohoto areálu.
3) Projekt „Restaurace u Vašků“ - návrh na usnesení pro zastupitelstvo předkládán tak, jak už bylo konstatováno na
minulém jednání:
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Stavební komise doporučuje vyhotovení projektové dokumentace dle studie ateliéru „Kostka projekt“ a to: v I etapě: 1.np
výkres číslo 03 - varianta výčepu číslo 1, 2.np - výkres číslo 08 - varianta B - ubytování a společenské prostory;
v II. etapě: PD na vnitřní úpravy stájí a skladů ve dvoře
4) Různé:
- bývalý dům s pečovatelskou službou - komise doporučuje "dohledat" projektovou dokumentaci tohoto objektu a zadat
k vyhotovení studie na opravu a úpravy tohoto objektu na stávající využití
- kuchyně ZŠ a MŠ - na tomto projektu se intenzivně pracuje tak, aby mohl být realizován a proveden v době letních
prázdnin
- žádost občana o povolení stavby zahradního altánu na pronajatém pozemku městyse Lhenice - toto rozhodnutí není v
kompetenci stavební komise, občan musí zažádat o toto povolení příslušný správní úřad, kterým je pro městys Lhenice
stavební úřad Prachatice.
Děkujeme za poskytnuté informace.
JB, JM

-

INFORMACE OBČANŮM
Volby do Evropského parlamentu

budou probíhat od 23. do 26. května 2019 v rámci celé
Evropské unie. V České republice budou voliči směřovat
k volebním urnám v pátek 24. května od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 25. května od 8.00 do 14.00 hodin –
volební místnosti budou u nás opět v budově školy.
V rámci Eurovoleb 2019 si Česko volí zástupce 21 mandátů. V českém volebním systému mohou voliči hlasovat
pro jedinou kandidátku a udělit maximálně dva preferenční hlasy. Každý stát EU má vlastní volební pravidla….

DALŠÍ INFORMACE:
Nová prodejna potravin – otevřena dne 10.5. v Netolické ulici ve Lhenicích.
Otevřeno bude mít denně od 6.00 do 20.00 hodin.

Pivovar Horní Chrášťany – oznamuje opětné otevření. Otevírací doba:
Pondělí – Čtvrtek na objednání; pátek 16:00-22:00; sobota 11:00-22:00; neděle 11:00-18:00

Restaurace „Na verpánku“ ve Lhenicích – oznamuje, že od 13.5. do 22.5.2019
bude mít zavřeno z důvodu čerpání dovolené.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Duben v naší mateřince

S přibýváním teplých dní a oživující přírodou přibývá i
aktivit ve školce, maratón akcí začíná s příchodem jara a
zastavíme se až s „úderem“ prvního prázdninového
dne…
Velikonoce přichází do školky v barvě – oblékáme se
v odstínech dní postní liturgie, začíná se Modrým
pondělím… Děti sely osení, vyráběly dřevěné zajíčky a
další jarní dekorace.
Po svátcích jsme pro změnu slavili Den země – a to
tradičně „Bubnováním pro Zemi“ s paní učitelkou Petrou
z Mičovic – letos s přáním, abychom si vybubnovali déšť.
Ve středu 24. jsme v kině shlédli představení „O veselém Honzovi“ divadla
Kolem. V pátek přijel do školky fotograf, aby zachytil letošní třídy a předškoláky
na tablo. V pondělí jsme v předstihu vztyčili školkovou Májku, každý přivázal svou
pentličku a pak jsme zatančili a zazpívali pod ní. Při kopání jámy jsme viděli, do
jaké hloubky letošní sucho zasahuje.
Posledního dubnového dne vyrazili předškoláci na farmu Na vlně do Bošic
v rámci projektu MAP ORP. Mohli si prohlédnout proces zpracování vlny a
inspirovat se ke tkaní ve školce na našem kolíkovém stavu. Cestou zpět si děti
navrch užily zastávku v Areálu lesních her v Prachaticích nad Lázněmi.
Za MŠ KV

Foto – „Modré“ pondělí v MŠ

Mičovické ohlédnutí za měsícem dubnem
Duben se u nás v „mateřince za kopcem“ nesl, jak jinak, než v jarním duchu. Začali jsme ho APRÍLEM a to originálně. Děti
namísto ranní svačiny dostaly zrní se syrovým bramborem a byly z našeho APRÍLA zcela vykolejené. Když jsme jim
vysvětlili podstatu tohoto napálení, tak zasedly k tradiční svačině dle jídelníčku a spokojeně se najedly. Jak jim ale vysvětlit
APRÍLA lépe, než názorným příkladem? Poté, již poučeni, jsme šprýmy hledali v básních, obrázcích a pohádkách, posléze
takové obrázky i vytvářeli.
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Další dva týdny jsme prožili velikonočně. Zdobili jsme vajíčka, pekli velikonoční sušenky, dělali jarní korále, učili se jarní
básničky a koledy, ale hlavně jsme pletli pomlázky…. „Učili se motat proutky i pentličky na uzle a mašličky“. Někomu to šlo
lépe, někomu hůře, ale proto chodíme do školky, abychom se toho všeho přece kousek přiučili nebo to ukázali kamarádům,
jak to už máme naučené z domova. Nebyli jsme však žádní profesionální „pletači“ pomlázek. Vystačili jsme si se třemi
proutky a barevnými mašličkami, ale vězte, že i s těmi to na zadek šlehalo náramně.
Tak jsme se s vervou pustili do jara a jeho vítání. Nevynechali jsme procházky po našem okolí a ke Dni Země jsme se
rozkoukávali kolem sebe ještě více. Nevěřili byste, co jsme všechno na malém okruhu kolem naší školičky všude v přírodě
našli. A nemuseli jsme ani moc daleko. Na našem hřišti, kolem cesty do lesa, v lese i kolem plotů zahrad jsme během chvíle
nasbírali plnou tašku nepořádku. Proto jsme si dali za úkol lépe si hlídat svoje kapsy a vždycky donést odpadky tam, kam
patří. Do koše.
A aby toho nebylo málo, postavili jsme si pod okny MÁJKU. Ozdobili ji barevnými
pentličkami, zazpívali a zatancovali jsme si u ní, abychom už dali zimě konečně
vale. TAK, JARO, VÍTEJ K NÁM…..ZB

Základní škola

Fota – Velikonoce v mičovické MŠ

Dubnové kalendárium
1.4. – práce s kolektivem 7.třídy – ve spolupráci s PPP (Pedagogicko – psychologickou poradnou)
z ČB – závěrečná část
3.4. – návštěva „Jihočeské filharmonie“ v ČB s programem „Bojíte se hudby?“ – pro žáky I.A třídy
4.4. – 5.4. – zápis dětí do prvního ročníku naší ZŠ – viz článek níže
8.4. - „Den pro třídu“ – ve spolupráci s PPP z ČB – pro žáky 2.třídy
9.4. - účast na okresním kole „Matematické olympiády“ v PT – více v článku níže
9.4. – schůzka školního Ekotýmu
10.4. – účast na okresním kole „Biologické olympiády“ v PT – více v článku níže
10.4. – exkurze do „Sladovny“ v Písku s tématickým programem – pro žáky 1.A třídy
11.4. – exkurze do „Sladovny“ v Písku s tématickým programem – pro žáky 1.B třídy
12.4. – 15.4. – přijímací zkoušky na střední školy – pro žáky 9.třídy
15.4. – beseda na téma „Velikonoce – tradice, průběh“ – pro žáky 6.třídy
16.4. - účast na okresním kole „Biologické olympiády“ v PT – více v článku níže
16.4. – návštěva prachatického muzea – „Kraslice“ – pro žáky 4.třídy
16.4. – „Pedagogická rada“ – hodnocení třetího čtvrtletí šk.roku 2018/19
16.4. – 17.4. – přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – pro žáky 7.třídy
17.4. – „Den dopravní výchovy“ – spojen s jízdou zručnosti na kolech – ve spolupráci s Policií ČR
18.4. – Velikonoční prázdniny
23.4. – projekt „Den země“ – spojen s celostátní akcí „Ukliďme Česko“ – s úklidem městečka a jeho okolí – se zapojením
žáků všech tříd
24.4. – účast na okresním kole pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“ v PT – více v článku níže
25.4. – školní kolo „Rybářské olympiády“ – více v článku níže
25.4. – exkurze do „Sladovny“ v Písku s tématickým programem – ve spolupráci s MAS „Šumavsko“ – pro žáky 4.a 5.třídy
25.4. – „Konzultační odpoledne“ – pro rodiče žáků všech tříd – se všemi vyučujícími a pedag.pracovníky
29.4. – beseda na téma „Holocaust“ – pro žáky 9.třídy v rámci výuky dějepisu
30.4. – dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – ve spolupráci s DDM (Domu dětí a mládeže)
Též průběžně, podle kategorií, probíhalo školní kolo matematické soutěže „Pythagoriády“ – více v článku níže

Foto vlevo – z dopravní výchovy, uprostřed z akce
„Ukliďme Česko“, vpravo ve Sladovně v Písku
více fotografií ve fotogalerii na webu školy
www.zslhenice.cz
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Vědomostní, dovednostní a umělecké soutěže našich žáků v měsíci dubnu
„Matematická olympiáda“ – okresní kolo – 9.4. v Prachaticích
kategorie Z6 – celkem 16 soutěžících 6. roč. + příslušný roč. G – 1. místo – A. Pořádková (6. roč.); 6. – 7. místo –
T. Kolářová (6. roč.); 11. místo – L. Čechová (6. roč.); 12. – 13. místo – A. Mikešová (6. roč.)
kategorie Z7 – celkem 17 soutěžících 7. roč. + příslušný roč. G – 14. – 15. místo – L. Lahodná (7. roč.)
„Biologická olympiáda“ – okresní kolo – 10.4. v Prachaticích
- kategorie D – 10. 4. 2019 – celkem 15 soutěžících 6. + 7. roč. + příslušný roč. G – 3. místo - E. Radová (6. roč.)
- kategorie C – 16. 4. 2019 – celkem 15 soutěžících 8. + 9. roč. + přísl. roč. G – 8. místo - Z. Šejnohová (8. roč.)
„Jihočeský zvonek“ – okresní kolo soutěže ve zpěvu 24.4. v Prachaticích
- I. kategorie – 4. a 5. třída – 3. místo – A. Pöschlová (3. roč.)
- IV. kategorie – 8. a 9. třída (písně umělé) – 2. místo – M. Kytlicová (9. roč.)
„Rybářská olympiáda“ – školní kolo 25.4.
1. místo – A. Hošna (6. roč.); 2. místo – Z. Šejnohová (8. roč.); 3. místo – D. Mašek (8. roč.);
4. místo – M. Hesová (8. roč.)
„Pythagoriáda“ – školní kolo matematické soutěže – probíhala průběžně podle kategorií
Řešitelé, kteří získali alespoň 8 bodů z 15 možných, mohou postoupit do okresního kola
- 5. ročník – celkem 8 soutěžících – 1. místo – J. Poddaný (9 bodů); 2. – 3. místo – T. Čarková (8 bodů),
A. Perlerová  (8 bodů)
- 6. ročník – celkem 6 soutěžících – 1. místo – A. Mikešová (8 bodů)
- 7. ročník – celkem 6 soutěžících – 1. místo – E. Radová (8 bodů)
- 8. ročník – 9 soutěžících (žádný nezískal alespoň 8 bodů)
„Matematický klokan 2019“ – okresní kolo
- kategorie Cvrček (2.+3. roč.) – 754 soutěžících, max. 90 bodů
- 1. místo – J. Drahoš (3. roč.) – 79 bodů
- kategorie Benjamín (6.+7. roč.) – 679 soutěžících, max. 120 bodů
- 3. místo – L. Čechová (6. roč.) – 94 body

Zápis do 1. ročníku ZŠ Lhenice
Ve čtvrtek 4. dubna a v pátek 5. dubna 2019 proběhl v naší základní škole
zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020. Zaevidovali jsme celkem 18
žádostí o přijetí a 2 žádosti o odklad školní docházky. Do budoucí 1. třídy
je k 30. 4. 2019 přijato 18 dětí. Více informací na www.zslhenice.cz.
VT
Foto ze zápisu do 1.třídy
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
„Krumlovská“ nadále v rekonstrukci

V dubnu a v samotném počátku května zde práce pokračovaly na snížení výšky povrchu vozovky vyvážením zeminy a
kamení, ač v rámci dosti nákladné zimní údržby sem v malé vrstvě byly provádějící firmou navezeny, ale laickým pohledem
nepochopitelně jen nakrátko, až v již končící zimě před vbrzku s jarem opět zahájenými pracemi, dále navážkou štěrku a
jeho uválením, ještě též na renovaci inženýrských sítí a přípojek k domům v ulici, a to především v její části od Svatojánské
ulice směrem k památné lípě na okraji městečka, zatím co v části k náměstí, po restauraci „Na verpánku“, již na usazování
obrubníků k chodníkům – viz fota níže.
JB, JM

Nejsme slepí ve Lhenicích?

K výzvě iniciativy Milion chvilek pro demokracii se na našem náměstí připojilo v pondělí 29. 4. asi 30 spoluobčanů,
dospělých a dětí. Znepokojivé změny na postu ministra spravedlnosti v souvislosti s návrhem policie na obžalování premiéra
jsou výzvou pro mnohé z nás, kteří si pamatujeme dobu před 30 a více lety (a je potěšující, že se dostavily i mladší ročníky)
a společně máme obavy o směřování demokracie v naší zemi. Na republikové mapě protestů tak přibyl další bod, další
místo, kde jsou lidé, byť zatím jen hrstka, kteří nechtějí být slepí, snaží se dívat dál, než na svůj nákupní košík, diář
s dovolenou, oblíbený seriál, FB profil se zábavnými videy…
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Pocity tísně nad stávající politickou situací jsme se na náměstí pokusili uvolnit odlehčenými aktivitami: hod koblihou do
čapího hnízda, projít slepou stezkou důvěry, zahrát si „demokratické pexeso“.
Je bohužel pravděpodobné, že se v souvislosti s aktuálním průběhem této kauzy bude potřeba sejít znovu, zvažují se další,
popř. intenzivnější projevy nesouhlasu občanů. Více informací lze získat na: www.milionchvilek.cz
Za signatářky Milionu chvilek: Kateřina Vanková, Magdaléna Srbená

Příchod máje k nám

Přicházející máj, za oblačna, dešťových přeháněk a denní teploty jen do +14°C, se moc nevyznamenal. Avšak těsně před
příchodem očekávané prvomájové noci se vyjasnilo a citelně i oteplilo, a tak ke stavění májek, jejich hlídání u ohňů
s nezbytným občerstvením a rozličnou zábavou byl již docela přívětivý.
Políbení dívek pod rozkvetlou třešní, jak také káže tradice, bylo tentokrát vlastně nemožné, neboť stromy v našich třešnicích
již odhodily bílé květované košilky. Kdo tak přesto učinil, vzal za vděk třeba některé z rozkvetlých jabloní, kterých je u nás
rovněž požehnaně.
JB, JM

Letošní nádherné Velikonoce

Tentokrát opravdu byly oslavou jara. Krásné, prosluněné velikonoční dny s příjemnou teplotou kolem +20°C, u nás
umocněných nádherou rozkvetlých sadů (vedle ještě kvetoucích třešnic a již také i sadů jabloňových), lákaly mnohé kochat
se tou krásou, jakož i nejednoho fotografa k jejímu zachycení, jak uvedl „Prachatický deník“ (24.4.). Dokonce hřejivé
sluníčko zlákalo malé otužilce k první letošní koupeli, jak bylo ke spatření na Vejrovském rybníku, i když k pranostice „Na
svatý Duch – do vody hup“ bylo ještě hodně daleko (vztahující se k 27.5.)
Že jsou Velikonoce, dávala na vědomí originální výzdoba lhenického náměstí s obřími kraslicemi, „kraslicovníkem“
– stromkem s třemi sty malovanými vajíčky od dárců a se zajíčky z březových kmínků, zhotovená Ivankou Ragačovou a
zaměstnanci pracovní čety obce (viz fota). Nebyly opomenuty ani velikonoční zvyky, jako „pekání“ vajec o Božím hodu
velikonočním před sv.Jakubem, i když jen v malé sešlosti posledních „velikonočních mohykánů z 50.a 60.let min.století“ (jak
ji nazval Jan Machart v textu k zaslané fotografii), stejně tak, jako i tradiční velikonoční hra „v čáru“, ale také jen ve velmi
malém hráčském obsazení mladými, tentokrát u nové kašny na náměstí. Kde že ty její slavné časy jsou s velkým počtem
hráčů a dramatičností, jak tomu bývalo u sochy sv.Vojtěcha!
O Velikonočním pondělí rovněž procházely městečkem skupinky koledníků (viz foto jedné z nich na náměstí), aby
za výslužky popřály i s říkadly a básničkami v domech i bytech pěkných Velikonoc a s pomlázkou vyšupaly dívky i
hospodyně. I to patří ke zdejším velikonočním zvykům. Takové byly u nás Velikonoce LP 2019.
JB, JM
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Ovlivnil pěkné počasí o letošních velikonočních svátcích i jejich pozdější termín
a jak je stanovován?
Termín Velikonoc připadá podle lunárního kalendáře vždy na první
neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po 21.březnu. A tak
mohou připadat na kterékoliv datum mezi 22.březnem až po
25.duben.
Letos tomu bylo tak v neděli, 21.dubna. Proto Zelený čtvrtek připadl
na 18.4., Velký pátek na 19.4., Bílá sobota na 20.4., Boží hod
velikonoční na 21.4., Velikonoční pondělí na 22.4.

Datum Velikonoční neděle v pěti následujících létech:

JB, JM

v roce 2020 – 12.4.
v roce 2021 – 4.4.
v roce 2022 – 17.4.
v roce 2023 – 9.4.
v roce 2024 – 31.3.

STÍNY LHENICKA
V měsíci březnu jsme sdělovali podezření z přečinu
zanedbání povinné výživy otci tří dětí z Horních Chrášťan,
který si svou vyživovací povinnost neplní v soudem
stanovené výši a dluží na výživném téměř 17 tis. Korun, za
což byl soudem hned následující měsíc odsouzen.
Jednání mladého muže, který vezl na čtyřkolce
bez registrační značky nezletilé dítě, aniž by měli ochranné
přilby a navíc v tu dobu nebyl držitelem řidičského
oprávnění, jsme oznámili správnímu orgánu k projednání.
A jelikož při dokumentaci přestupku používal směrem
k hlídce nevhodná slova, znevažoval tak postavení úřední
osoby při výkonu její pravomoci a tak toto chování bylo
kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku.
Vzájemné slovní a fyzické napadení mezi partnery žijícími
v domě v ulici Zahradní bylo jako přestupek proti
občanskému soužití také postoupeno k projednání
Městskému úřadu v Prachaticích.

Tři přestupky související
s dopravou jsme vyřešili uložením
příkazu
na
místě,
pětkrát
oznámením správnímu orgánu,
v jednom případě na provozovatele
motorového vozidla, který provozuje
na
pozemních
komunikacích
vozidlo, jehož technická způsobilost
nebyla ověřena dle příslušných právních předpisů (jinými
slovy „propadlá technická“) a ve čtyřech případech se
jednalo o přestupky z lesní lokality těžby vltavínů (vjezd do
lesa apod.).
Pravidelně se věnujeme v průběhu služby
dohledu nad bezpečností provozu na pozemních
komunikacích, kontrole rekreačních objektů i pátrání po
osobách a věcech.
Por.Mgr.Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení PČR

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Výjezd lhenického SDH v dubnu
Hasiči zasahovali v neděli 21.4.
Celé odpoledne likvidovali hasiči požár lesa u obce Ktiš, části obce Smědeč. Požár byl na tísňovou linku
nahlášen v 12:41 hodin. Na místo operační důstojníci okamžitě vyslali osádky cisteren profesionálních
hasičů ze stanic Prachatice a Kremže a dobrovolných hasičů obcí Lhenice, Brloh a Ktiš. Hasiči v lese
průzkumem zjistili, že les hoří na přibližně hektaru. Velitel zásahu si vyžádal další posilové jednotky,
svolány byly jednotky SDH obcí Chroboly a Chvalšiny. Celkem tedy s požárem bojovalo sedm hasičských jednotek, sedm
cisteren a tři dopravní automobily. Operační středisko, vzhledem k rozsahu požáru a množství nasazené techniky, vyhlásilo
druhý stupeň požárního poplachu.

7

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Vadkov děkuje panu Miroslavu Šnajdrovi
z Jámy za výrobu kolového vozíku na krátkou přepravu hasičských
stříkaček.
Vozík je univerzální pro přepravu PS 12, tak i pro PS 16, a je jednou
z důležitých součástí výbavy hasičské zbrojnice.
Výroba vozíku za celkovou cenu 4000 Kč byla schválena na výroční
schůzi SDH Vadkov.
Vozík jsme vyzvedli v neděli 14.4.2019 v Jámě přímo u pana Šnajdra,
společně se starostou SDH Vadkov p. Jiřím Štroblem ml.
Rád bych podotkl, že v době, kdy jsou lidé na sebe zlí, se najde i někdo,
kdo rád něco pro druhé udělá a pomůže.
Ještě jednou Ti, Míro, děkujeme za jeho zhotovení a otestujeme ho už
brzy – 4.5.2019 v Jámě na Okrskové hasičské soutěži.

Josef Štěpán, člen SDH Vadkov

Víkendový výlet do Vyššího Brodu a okolí
Ve dnech 27. a 28.4. pořádal KČT Lhenice společně s netolickými turisty zájezd do Vyššího Brodu.
Vyrážíme auty v půl deváté z lhenického náměstí. Je sice chladno, ale neprší, pro turistiku dobré
podmínky. Ve Vyšším Brodě na parkovišti pod klášterem na nás čeká členka našeho klubu Majka, která
zde bydlí a připravila pro nás víkendový program. Dlouho se nezdržujeme a vyrážíme na sobotní
putování. Od kláštera po Opatské stezce směřujeme na Loučovice, asi po třech kilometrech
odbočujeme doleva a po červené stoupáme na Vyklestilku ( 887m). Na vyhlídkovém místě odpočíváme
a pak scházíme z kopce k Vodopádům svatého Wolfganga na říčce Menší Vltavice, která se vlévá ve
Vyšším Brodě do Vltavy. Kolem vodního náhonu vedoucího k malé vodní elektrárně se vracíme zpět ke
klášteru. Větší část výpravy odbočuje na další okruh a stoupá k poutní kapli Maria Rast( am Stein)- Marie odpočívající( na
kameni). Po prohlídce poutního místa se vydáváme křížovou cestou na zpáteční cestu. Křížová cesta z roku1898 je dlouhá
1200m a 14 zastavení je osazeno litinovými obrazy. Po návratu do Vyššího Brodu večeříme v penzionu Inge, který je u
parkoviště pod klášterem. Určený je hlavně pro rakouskou klientelu. Za nejlacinější večeři zaplatíte 160Kč. Ubytováni jsme
naproti v Kempu pod hrází, což je ubytovna pro vodáky se čtyřlůžkovými pokoji a sociálem na chodbě. V klubovně u
přivezeného soudku piva, při hezkých písničkách a vyprávění končíme naše sobotní putování.
V neděli po snídani se většina turistů vydává na levý břeh Vltavy a stoupá k rozhledně na Kraví hoře. Výstup a sestup
celkem šest kilometrů. Zbytek turistů míří na prohlídku kláštera. Cistercianské opatství bylo založeno v roce 1259.
Prohlídkové trasy nejsou bohužel v provozu, protože sezona začíná v květnu. Z kostela Nanebevzetí Panny Marie se line
krásný sborový zpěv. Probíhá právě nedělní mše. Na chvilku se jdeme podívat. Zacházíme také k hrobu pátera Švandy,
který působil dlouhá léta na lhenické farnosti. Nedaleké Poštovní muzeum je otevřené. V přízemí a dvou podlažích se
nachází vše co je spojeno s provozem pošty od 16. století po současnost. Od velkých poštovních vozů z 18. a 19. století až
po razítka a kalamáře. Opravdu velmi pěkná a zajímavá expozice. Opouštíme klášter a scházíme na parkoviště. Větší část
výpravy teprve prohlídka kláštera a muzea v odpoledních hodinách čeká. Pak už nezbývá, než se s Vyšším Brodem a naší
hostitelkou Majkou rozloučit a vydat se na zpáteční cestu domů.
K. Majer

Fota – z výletu KČT na Vyšebrodsko

Český svaz žen informuje
Český den proti rakovině je celostátní
akce, které se náš svaz žen zúčastňuje
pravidelně… Letošní 23.ročník je
organizován ve středu 15.května. Zakoupením symbolické květiny
„měsíčku lékařského“, letos se stužkou v barvě meruňkové,
pomůžete tím tak akcím k prevenci rakoviny a výzkumu její léčby,
letos zaměřeny na nádorová onemocnění plic.
U nás, ve Lhenicích budou květinky prodávat členky svazu žen, ale
zakoupit si je můžete také u Hely Mášlů v kosmetickém salonu na
náměstí a v Květince u Bohunky Kabátů taktéž na náměstí.
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Na velikonoční svátky se členky Českého svazu žen pečlivě připravovaly. Již 12.března se
sešly na „Jarním dámském klubu“ ve výtvarné dílně v kině, který věnovaly přípravě
velikonočních dekorací a netradičnímu zdobení vajíček pod vedením šikovné lektorky Ivety
Pavličové
Závěrem květnového článku nelze nevzpomenout skoro
opomíjeného svátku DNE MATEK.
V Česku je tradičním Dnem matek
druhá neděle v květnu – letos
připadá na 12. května.
Takže všem našim milovaným
maminkám patří veliké
poděkování za péči
a lásku, kterou věnují
svým dětem.
MSCH

Sdružení „Gratis“

„vítá“ rozkvetlé aleje na
Martinově peckárně o
čtrnáct dnů dříve oproti
minulým letům –
(viz foto vpravo –
od Jana Macharta,
foto vlevo – David Rošický)

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU

JB, JM

Časosběrné putování naším Lhenickem

K událostem v našem městysi vztahujícím se
ve výročích k roku 2019
tentokrát

Jejich přehled z historicky nejstaršího období
po počátek 20.století
(z novodobějších dějin v příštích vydáních ML)
1544

- před 475 lety – na žádost táborských měšťanů povyšuje český král Ferdinand I. vesnici Lhenice na městys
(podrobněji rozvedeno níže)
1619 – před 400 lety – Lheničtí žádají císařskou (habsburskou) armádu o ochranu před stavovským vojskem
1654 – před 365 lety – následkem třicetileté války městečko zpustošené s početným poklesem obyvatel, se šestnácti
pustými statky i s přemírou půdy ležící ladem, poté dosídleno přišedšími především z Horní Plané
1689 – před 330 lety – zapsaná nejstarší zmínka o pěstování třešní vedle dosud uváděných jablek a hrušek – za výhodného
obchodu s ovocem a finančního zisku z něho pro místní i městys
1719 – před 300 lety – po vymření rodu Eggenbergů dědictvím Lhenicko přináleží rodu Schwanzenbergů a to až po rok
1848
1729 – před 290 lety – vsazena as památná lípa v místo u božích muk na jižním okraji městečka (dle odhadu jejího stáří)
1734 – před 285 lety – rozšíření kostela sv.Jakuba, jehož věž zvýšena a opatřena jehlovým krovem – práce prováděny do
roku 1740
1814 – před 195 lety – zahájena výstavba nového radničního domu na místě starého (dokončena v r.1815) – ve své historii
několikrát rekonstruován
1834 – před 185 lety – v místě uváděn první z řady lhenických lékařů František Nemastil, před ním zde zdravotní péče
zajišťována vrchnostenskými lékaři panství netolického (o něm obsáhle v minulém dubnovém čísle ML)
1844 – před 175 lety – hřbitov u kaple sv.Jana Nepomuckého nad městečkem (před tím do roku 1787 pohřbíváno kol
kostela sv.Jakuba na náměstí) pro špatnou dostupnost v zimním období přemístěn k božím mukám do místa za
památnou lípu, pro zde přílišnou vlhkost půdy opět roku 1885 navrácen k sv.Jánu
1884 – před 135 lety – požáry místním sužovaným k ochraně – vlasti k oslavě napodruhé založen lhenický sbor
dobrovolných hasičů (po prvním nezdaru v roce 1879) – též následně pořízen hasičský prapor – vysvěcen LP 1894
1894 – před 125 lety – založen „Odštěpný spolek lhenický zemského pomocného spolku Červeného kříže pro království
České“ (zanikl roku 1921). Po druhé světové válce obnovena činnost v místní skupině Čs.červeného kříže, poté
v MO ČSČK a MO ČČK - též zřízena pojízdná pošta ze Lhenic do Netolic.

Fota na další straně: vlevo – památná lípa vsazena as před 290 lety – současný stav; foto uprostřed – prostor
za památnou lípou, kde býval v létech 1844 až 1885 hřbitov – současný stav; foto vpravo – hřbitov u kaple
sv.Jana nad městečkem – současný stav.
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475 let od povýšení Lhenic na městys
Nelze opomenout toto výročí, ač okolnosti s ním spojené jsou povětšinou známy, neboť i na našich stránkách ML jsou
příležitostně připomínány. Přesto tato významný událost pro Lhenice stojí za připomenutí.
Stalo se tomu tak v době, kdy Lhenice s vesnicemi kol (Újezdcem, Vadkovem a Vodicí) přináležely městu Táboru, a
to v létech 1437 až 1547. Přesný rozsah tehdejších jejich poddanských povinností není znám, avšak jak uvádí Marie
Kindlmanová ve své knížečce „Lhenice a vesnice k nim příslušné“, dle doslovné citace, „užívaly osady tyto utěšené
svobody, po kterých marně ubohý lid na jiných panstvích toužil“. Je pochopitelné, že táborští měšťané hledali cesty, jak
zvýšit svůj příjem ze Lhenic. Jedním z takových prostředků k tomu byla snaha získat pro ně povýšení na městys. Požádali
proto českého krále Ferdinanda I. o udělení tohoto práva. Po zaplacení určité peněžní částky bylo jejich žádosti vyhověno.
21.ledna 1544 Ferdinand I. – král český vydal v Praze důležitou listinu, kterou dosavadní vesnici Lhenice povýšil na městys,
udělil mu znak, právo pečetit zeleným voskem, svobodu trhu, povolil mu konat výroční trh na den sv.Jiljí (1.září) s osmi dny
a týdenní trh vždy ve středu. Vydání této listiny uzavírá jednu z kapitol dějin tohoto místa. Začíná tím pro Lhenice období
s výhodami městyse. (Obsah této listiny v původním textovém znění možno nalézt v knize „Lhenice – zahrada jižních Čech“
na str. 14 a 15.)
K městskému znaku Lhenic z knížečky M.Kindlmanové „Lhenice a vesnice k nim příslušné“
Znak v ní, podle citace z výše zmiňované listiny, je popsán takto: „..zejména aby štít byl modrý, neboližto lazurové barvy,
v něm štěp jabloňový s ovocem stojí a okolo toho štěpu, zeď (či hradby) s cimbuřím se vidí, jakožto všechno rukú a vtipem
umění malířského lépe a dostatečněji vprostřed listu tohoto jest vymalováno a barvami vysvětleno“. (Viz otištěná listina
níže.)
O pověsti v ní o původu znaku – štěpu s jedenácti jablky
Jedna vypráví: „V Budějovicích vypukla velmi nakažlivá nemoc, takže se nikdo z okolí neodvážil dovážeti potraviny do
města. Jen Lheničtí prý neohroženě přiváželi ovoce a tak se Budějovicům zavděčili. Proto prý dán městečku do znaku
ovocný strom a budějovické hradby. Ať to bylo jakkoli, je zřejmo, že již tehdy Lheničtí sadařili, či jak se dnes říká, peckařili.“
(Čerpáno z publikací „Lhenice – zahrada jižních Čech“ – V.Starý a kolektiv – rok vydání 1983 a „Lhenice a vesnice k nim
příslušné“ – M.Kindlmanová – rok vydání 1937.)

Vlevo – listina, kterou král
Ferdinand I. povyšuje
Lhenice na městys –
21.1.1544; vpravo –
historický obrázek města
Tábora, pod který Lhenice
patřily – 1437-1547.
Uprostřed dole – detail
znaku z povyšovací listiny.

REDAKČNÍ DOPLNĚK: Klíč od českobudějovických městských bran pro Lhenické
Při oslavách 700 let od první písemné zmínky o Lhenicích (1283 – 1983) byl Lhenickým
25.6.1983 představiteli města Českých Budějovic symbolicky slavnostně předán klíč od
bran jejich města. To za odvahu Lhenických při dodávkách ovoce Budějovickým za řádění
zákeřné nemoci v jejich městě v dávných dobách, jak praví legenda.
Vlevo – znak města Českých Budějovicic
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Lhenicím navrácen status Městyse
„Lhenický zpravodaj“ – roč.2006 – listopad č.11 – str.1
Parlament České republiky vyhověl žádosti naší obce a rozhodnutím č.8 předsedy Poslanecké
sněmovny ze dne 10.října 2006 – podle § 3 odst.4) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a v souladu
s § 29 odst. 3) zákona č.90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovil obec
LHENICE MĚSTYSEM, a to dnem 10.října 2006.
V úterý 17.října 2006 v 11.00 hodin se uskutečnil v budově Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve Sněmovní ulici slavnostní akt předávání dekretů o určování obcí městy a
městysi. Zúčastnil se jej i náš starosta pan Vlastimil Čech a z rukou předsedy Poslanecké
sněmovny Ing.Miloslava Vlčka tento dekret převzal.
Vlevo – dekret o stanovení Lhenic opět městysem
JB, JM

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
VŠE LZE BRÁT S ÚSMĚVEM…
Na facebooku se objevil status s následujícím textem:
„Pohled na vykácený svah hory Stráže nad Lhenicemi, cestou kolem kapliček
Křížové cesty, není moc veselý…. Pařezům to ale nevadí, vesele se na nás
smějí a těší se na novou školku kamarádů. Vtipné.“ H.M.
A my k tomu dodáváme:
Je milé, že i ze smutného pohledu na vykácené stromy dokáže šikovný kutil
vyloudit úsměv…
Díky za to, neznámý autore!!! Vždy s úsměvem!!!

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
Vítání občánků

Vítání proběhlo dne 28.04.2019 v ZŠ Lhenice.
Uvítán byl PRVNÍ OBČÁNEK LHENIC NAROZENÝ V R.2019 - kterým
byla Leontýna Kunešová z Vodice.
Na druhém slavnostním obřadu byli uvítáni další občánci (dle fotografie
zleva): Anna Tischlerová, Matyáš Šulc, Robin Titěra, Anna Jarolínová,
Josefína Schönová, Ondrej Konopásek

Všem miminkům přejeme
šťastný a spokojený život
plný smíchu a radosti

POZVÁNKA DO KINA:

10.5. - TEN, KDO TĚ MILOVAL – rodinný/detektivní ČR od 19.00 hodin
31.5. - ČERTÍ BRKO - pohádka ČR od 16.00 hodin
7.6. - PSÍ DOMOV - rodinný/dobrodružný od 16.00 hodin
14.6. - RAUBÍŘ RALF A INTERNET - animovaný od 16.00 hodin

„Spolek hezkých holek“ pořádá zájezd na muzikál MEFISTO

SHH z Jámy a okolí pořádá dne 12.10.2019 zájezd do Prahy na muzikál MEFISTO. V hlavních rolích - Pepa
Vojtek,H.Křížková,J.Zonyga a další. Předběžný odjezd z Jámy bude ve 13 – 14 hod. - ještě bude upřesněno.
Místa odjezdu - Jáma, Mičovice, Lhenice, Netolice. Místo a začátek - Divadlo Hybernie od 18.00 hodin.
Rezervace lístků a informace k zájezdu u p.Šnajdrové na telefonu 608329655. Cena lístku+doprava - 900Kč.
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Srdečně zveme na tradiční slavnost Sv.Jana –
v neděli 19.5.2019

která se bude konat od 14.00 hod. za tradičního programu –
vynášení historických praporů z hasičské zbrojnice, položení
věnce u pomníku padlých na náměstí, průvodu na hřbitov a
bohoslužby u tamní kaple sv.Jana Nepomuckého.
Slavnost každoročně pořádá SDH Lhenice.
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MAS Lhenice zve na letní příměstské tábory

I o letošních prázdninách se ve Lhenicích budou konat letní příměstské tábory pro děti. Tyto příměstské tábory
jsou realizovány v rámci projektu SOKOL LHENICE RODINÁM, který je podpořený z výzvy MAS Rozkvět z
OPZ. Přihlášky na tábor a ostatní dokumenty jsou ke stažení na www.masrozkvet.cz.
Vaše děti můžete přihlásit na následující termíny příměstských táborů:
Zdravotnicko-vojenský a sportovní příměstský tábor, 2 turnusy příměstského tábora: 1.7.-4.7.2019 a 8.7.12.7.2019
"Letem světem" - výtvarný tábor II. - 2 turnusy příměstského tábora: 22.7.- 26.7.2019 a 19.8.-23.8.2019
Letní příměstský tábor "Zelený ostrov...rok poté" - termín příměstského tábora: 12.8. - 16.8.2019
Letní příměstský tábor "Pohybové hry 2019" - termín 26.8-30.8.2019

Dále jsou pořádány další dva příměstské tábory - Mysliveckým
sdružením Lhenice a SDH Vadkov (plakátek uprostřed) – vpravo
příměstský tábor „Anglicky hravě a s pohybem“.
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SPORT NA LHENICKU
HOGO FOGO Lhenice informuje
Letošní jarní sezóna ve volejbale je pro klub Hogo Fogo Lhenice velmi úspěšná
Jarní volejbalová sezóna je v plném proudu a náš volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice má za sebou opět několik turnajů,
které byly pro klub velice zdařilé.
Naše smíšené družstvo se zúčastnilo jako každý rok turnaje ve Dřítni, kde se hraje v hale. Ten v letošním roce proběhl
23.3.2019. Proti nám nastoupila družstva z Žimutic, Vodňan, Netolic a Dřítně. Zde jsme uhájili třetí místo a přivezli jsme si
pohár do naší sbírky.
Další z velmi úspěšných turnajů odehraný 30.3.2019 byl turnaj v Netolicích určený pouze pro ženy. Tato akce, které se ženy
z našeho klubu zúčastnily poprvé, skončila perfektním výsledkem. Proti sobě se utkala čtyři družstva - Čkyně, Zdíkov,
Netolice a Lhenice. Do Lhenic naše ženské družstvo přivezlo ocenění za první místo, což nás velice těší.
Náš klub ale nezahálel a pro veřejnost připravil, jako každý rok, losovaný Velikonoční turnaj (22. 4. 2019), určený všem
aktivním a zapáleným sportovcům do volejbalu, kteří nejsou členy našeho klubu, ale chtějí si zahrát pro radost. Tento turnaj
pořádáme také s cílem zapojit mladé hráče, kteří se
možná jednou stanou i našimi členy. Přišlo téměř třicet
hráčů a podle svých hracích možností byli následně
rozlosováni do týmů. Díky hojnému počtu účastníků bylo
možné sestavit pět družstev, která si na Velikonoční
pondělí zahrála hezký volejbal, a všichni si užili příjemnou
atmosféru.
Na měsíc květen jsme připravili ještě Májový turnaj, který
proběhne již posedmé, a to pro zvané týmy. Tímto
bychom chtěli pozvat příznivce volejbalu a naše fanoušky,
aby tým Hogo Fogo přišli podpořit. Turnaj proběhne 25. 5.
2019 od 9.00 ve Lhenicích na venkovním multifunkčním
hřišti, kde bude zajištěno posezení i s občerstvením.
V případě nepříznivého počasí bude turnaj přesunut do školní tělocvičny.
Děkujeme všem za podporu. Tým VK Hogo Fogo Lhenice

Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Soutěže pro jeho pět družstev výkonnostně odstupňovaných dospěly v sout.roč.2018/19 ke svému závěru. Ač všechny
zápasy i s dohrávkami měly být sehrány do konce měsíce dubna, nestalo se tak, a to především v RP III (regionálnímu
přeboru) Prachaticka. Z tohoto důvodu slíbená konečná umístění všech družstev lhenického Sokola (A, B, C, D a E)
uveřejníme až v příštím vydání ML, až všechny soutěže i s umístěními budou kompletně dohrány a uzavřeny.
Jedno je již jisté, že B tým svedl vítězně souboj s prachatickými Mostovými jeřáby o 1.místo v RP-I a stal se
přeborníkem okresu s nárokem na postup do krajské soutěže, odkud naopak z posledního místa sestupuje A tým. Více
informací v příštím vydání ML i s výhledem počtu možných startů týmů Sokola, dle výkonnosti, v příslušných soutěžích
v příštím sout.roč. 2019/20.

Co nového ve lhenickém SK
Lhenické jarní tažení bez prohry zastavil až lídr soutěže

A tým v I.A tř.ve sk.A – pod vedením trenéra Ivo Čecha a vedoucího týmu Pavla Bošky nepoznal v šesti
úvodních kolech mistr.jara jak chutná prohra, když v pěti z nich zvítězil (doma ve 14.kole s Vodňany 4:2, v 16.kole se Slávií
ČB 2:0, v 18.kole s Novou Vsí 4:2, venku pak v 15.kole ve Větřní 1:3 a v 19.kole v Bavorovicích 0:5) a v jednom remízoval, a
to na Lokomotivě ČB (v 17.kole 0:0). V tabulce jara jej tato spanilá jízda bez prohry, za zisku 16 bodů, vynesla do jejího čela.
Až v 7.jarním kole tým doma narazil v souboji nováčků na lídra I.A skupiny A – FK Lažiště, s nímž se velice dobře zná a
s nímž vzájemná bilance stran vítězství vyznívá jasně pro něho. Tak tomu bylo v zápasech v nižší soutěži I.B i v tom zápase
podzimním již v I.A, tak tomu bylo i tentokrát ve 20.kole v tom jarním – při jeho výhře 0:2! Lažišští prostě na Lhenické umí
zahrát! Přes jarní prohru náš A tým udržel třetí příčku v celkové tabulce (podzim – jaro), kterou obsadil po 15.kole, ale
v tabulce „jara“ přenechal 1.místo Lažišti (po 20.kole s 18 body). Také mezi nejlepšími střelci I.A tř.sk.A má naše „áčko“ po
20.kole zastoupení. Za prvním T.Vokatým se 16 brankami (FK Lažiště) následují na druhém místě R.Iliev s 15 brankami a
na třetím P.Prenner se 13 brankami (oba SK Lhenice).
Postavení SK Lhenice A v tabulce I.A tř.sk.A (za 14 účastníků) po 20.kole k 5.5. – 3.místo – 20 zápasů – 11 výher, 3
remízy, 6 proher – skóre 52:36 – 36 bodů – za 1. FK Lažiště – 47 bodů, druhou TJ Novou Vsí u ČB – 38 bodů – na čele I.A
třídy sk.A je tak trio nováčků!
B tým v OP Prachaticka – pod vedením kouče Pavla Prennera st. a vedoucího týmu Jana Sury v osmi odehraných jarních
kolech 5x zvítězil (doma se Čkyní B 2:1, se Svatou Maří 4:1, se Zbytinami 6:1 a s Vitějovicemi 2:1 a venku v Dubu 0:4), 2x
remízoval (v Husinci 1:1 a v Nebahovech 0:0) a 1x venku prohrál (ve Volarech 4:0). Za získaných 17 jarních bodů drží třetí
tabulkovou příčku. Na jaře svá domácí utkání hraje jako pozápasy A týmu ve lhenickém fotbalovém stánku, jen v případě
nezpůsobilé hrací plochy v něm pak na záložním hřišti ve Ktiši.
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Postavení SK Lhenice B v tabulce OP Prachaticka (za 16 účastníků) po 23.kole k 5.5. – 3.místo – 23 zápasů – 14 výher, 3
remízy, 6 proher – skóre 72:43 – 45 bodů – za prvním Vacovem B s 58 body a druhým Husincem s 54 body.
Přípravka ml. v OP Prachaticka – pod vedením trenérů Karla Mušky a Petra Trnky rozehrála mistrovské jaro vítězně, když
ve čtyřech odehraných kolech nenašla přemožitele! (Viz přehled jejích odehraných zápasů na jaře níže.)

Mistrovské zápasy lhenického SK v dubnu a v samém počátku května

A týmu v I.A třídě ve skupině A
16.kolo – so 6.4. – Lhenice A – Slávia ČB 2:0 (0:0) – branky za Lh.: P.Prenner (z 11), R.Iliev
17.kolo – so 13.4. – Loko ČB – Lhenice A 0:0
18.kolo – so 20.4. – Lhenice A – Nová Ves u ČB 4:2 (1:2) – br.zaLh.: P.Prenner, R.Pořádek, R.Iliev, Dom.Kiš
19.kolo – so 27.4. – Bavorovice – Lhenice A 0:5 – br.za Lh.: R.Iliev 2, M.Mahák, J.Beran, R.Pořádek
20.kolo – so 4.5. – Lhenice A – Lažiště 0:2 (0:1)
B týmu v OP Prachaticka
19.kolo – so 6.4. – Lhenice B – Svatá Maří 4:1 (3:0) – br.za Lh.: J.Beran 3, Vl.Burda
20.kolo – so 13.4. – Volary – Lhenice B 4:1 (2:1) – br.za Lh.: P.Prenner ml. (z 11)
21.kolo – so 20.4. – Lhenice B – Zbytiny 6:1 (2:1) – br.za Lh.: O.Jakl 2, J.Schön, D.Lukač,
J.Prenner, S.Bečvář
22.kolo – ne 28.4. – Nebahovy – Lhenice B 0:0
23.kolo – so 4.5. – Lhenice B – Vitějovice 2:1 (0:1) – br.za Lh.: J.Pokorný 2
Přípravky ml. v OP Prachaticka
10.kolo – st 3.4. – Vimperk C – Lhenice 0:9 (0:5) – br.za Lh.: po jedné K.Trnka, J.Hlavatý, J.Muška, Z.Stauber, T.Trnka,
M.Schwinger, M.Dolák, K.Muška, E.Hůrský
11.kolo – st 10.4. – Prachatice B – Lhenice 2:4 (1:2) – br.za Lh.: T.Trnka 2, K.Muška, J.Hlavatý
12.kolo – st 17.4. – Lhenice – Čkyně 20:8 (11:4) – br.za Lh.: M.Schwinger 6, T.Trnka 6, K.Muška 5, Z.Stauber 2, J.Muška
13.kolo – pá 26.4. – Vl.Březí – Lhenice 3:6 (3:3) – br.za Lh.: T.Trnka 3, K.Muška 2, J.Hlavatý

Fota – vlevo z utkání SK Lhenice A v tabulce s druhou Novou Vsí 4:2 – 20.4. / vpravo z první jarní prohry a doma k tomu
s lídrem I.A tř.sk.A s FK Lažiště 0:2 – 4.5.
Další fotbalový program lhenického SK v I.A tř.sk.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

INZERCE
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● RODINNÁ FARMA JANOTA Lhenice - přijmeme pracovníka do zemědělské výroby.

Podmínkou řidičský průkaz skupiny T. Bližší informace na tel.: 721808421
● 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.
NABÍZÍM JEŽDĚNÍ NA KONI - tel.č. 603 801 657 - Jan Kolář
● 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
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