MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 6 cena 9,- Kč

ČERVEN 2019

Jako každým rokem, tak i letos jsme v úterý 7.května vzpomněli na náměstí osvobození našeho Lhenicka americkou
armádou, tentokrát již 74.výročí. Jak se už v posledních létech stalo tradicí zastávkou u nás jízdy historických amerických
bojových vozidel i s posádkami v dobových uniformách jihozápadními Čechami a položením věnce k pamětním deskám
v průčelí staré radnice. Více uvnitř listu.
S počátkem června přišlo meteorologické léto
ohlásilo se krásnými, slunnými dny, a to především 3.a 4.června, kdy denní teplota
v nich se „šplhala“ k +30°C a někde i výše (např. 5.6. v ČB +30,2°C).

„Jó třešně zrály, zrovna třešně zrály,
sladký třešně zrály a teplej vítr vál…“
- úryvek z písně W.Matušky

TAK TOMU V ČERVNU BÝVÁ U NÁS, NA LHENICKU OD NEPAMĚTI.

Z červnových pranostik:
Často-li v červnu hřímá, kalné léto potom bývá
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný
Medardova kápě – čtyřicet dní kape (8.6.)
Na sv.Jana otvírá se létu brána (Jan Křtitel 24.6.)

JB, JM

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
nezadržitelně se blíží začátek léta, dvouměsíčních prázdnin, a doufám, že výjimečně
chladné květnové počasí už skončilo. Z čeho mám osobně velkou radost, je to, že se konečně blíží
také konec opravy krajské silnice II/122 v Krumlovské ulici. V druhé polovině června by se měl
pokládat závěrečný povrch této komunikace. Teď, když se zakládaly obrubníky pro nové chodníky,
zavládlo ve Lhenicích velké zděšení a někteří lidé dokonce šířku chodníků i silnice začali přeměřovat.
Ano, chodníky teď budou širší, komunikace užší. A to kvůli požadavku na větší bezpečnost chodců.
Věřte mi, že situace nebyla jednoduchá a výsledek je velkým kompromisem, na který jsme museli
přistoupit my i správce komunikace, aby policie, dopravní inspektorát a zejména stavební úřad stavbu
povolily.
Jednoznačně ale bylo nutné chodníky rozšířit. Krumlovská ulice je centrum městyse, chodí tudy děti do školy, procházíme
tudy, když jdeme nakoupit, do restaurací, k lékaři, chodí tady starší lidé – například o holích nebo rodiče s kočárky – ti často
chodili raději po silnici, než by se trápili na úzkých křivých chodnících. Jak víte sami, doprava v dnešní době stále narůstá,
obchvat náš městys nemá a tak naším prvořadým úkolem je ochránit ty nejzranitelnější – v tomto případě chodce. Vždyť
právě od Vás, občanů, přicházejí nejčastěji podněty na zklidnění dopravy v některých ulicích, u konkrétních domů, v centru
města to považuji za naši povinnost.
Při současné stavbě – i když to tak na první pohled možná nevypadá – jsou splněny normy. Podle nich by chodník
měl být široký 1,5 m (minimálně však 0,9 m) a šířka silnice druhé třídy o dvou jízdních pruzích může být stanovena na 5,5 m
(při rychlostech 50 km/hod a 60 km/hod a v Krumlovské ulici je jen 30 km/hod). Jak jsem již uvedla, při jednání došlo ke
kompromisu, chodníky jsou široké cca 1 až 1,1 m a silnice bude v nejužším místě měřit více než 5,5 m. (tj. více než
povoluje norma). Křižovatka před obchodem a restaurací U Vašků je řešena jako standardní křižovatka, kdy místní
komunikace z Prachatické ulice je napojena na hlavní silnici pokud možno kolmo, aby z ní bylo dobře vidět a byly
respektovány rozhledové trojúhelníky. Ostatní plocha je zadlážděna a nebude se na ní parkovat – opět ze stejného důvodu
– kvůli přehlednosti křižovatky. Dosavadní praxe parkování před obchodem, před Vašků i květinkou byla porušováním
zákona. V křižovatce a 5m od ní se parkovat nesmí, ale to všichni řidiči vědí.
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Stavba tedy prošla stavebním řízením a byla povolena na základě platné legislativy. Po skončení rekonstrukce
v Krumlovské ulici se plynule přesuneme k opravám ulice Netolické. Ta bude uzavřena od 1.7.2019 a měla by být hotova
koncem října (pokud se nevyskytnou zase nějaké nepředvídatelné záležitosti, které by zkomplikovaly opravu). Chtěla bych
tak všechny, jichž se opravy dotknou, požádat o shovívavost a také bych ráda poděkovala za trpělivost při všech
způsobených komplikacích.
Oprav v našem městysi je ale aktuálně víc a další přibudou, ale už jen stručně. Opravy budovy úřadu jsou ve finále.
Odstraňují se poslední nedostatky a čekáme na dodávku nábytku. Koncem června nebo začátkem července se budeme
opět stěhovat do 2. patra, kam bude nově možné dostat se i výtahem. Věřím, že bezbariérovost úřadu mnozí z vás přivítají.
Jak už jsem zmínila, prázdniny jsou skoro tady, dětem tedy přeji, aby vysvědčení dopadlo dobře. A samozřejmě krásných
devět týdnů plných slunečného počasí, her a odpočinku. V září, až se vrátí opět do lavic, je bude čekat nově a kompletně
zrekonstruovaná školní kuchyně. Věřím, že radost budou mít i paní kuchařky a potěší děti nějakými kulinářskými
specialitami.
Přeji Vám krásné léto a příjemně strávený čas dovolených.
Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 30.5.2019
Výpis ze zápisu č. 8

(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.Vl.Trnková – ředitelka ZŠ Lhenice
Zapisovatelka: O. Ambrožová

PŘIJATÁ USNESENÍ:

Usnesení č. 81/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
11 PRO
Usnesení č. 82/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením městyse Lhenice, a to bez výhrad
b) schvaluje účetní závěrku městyse Lhenice za rok 2018
c) schvaluje převedení výsledku hospodaření městyse Lhenice ve výši 12.007.753,75 Kč na účet 432 – Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období
d) schvaluje zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lhenice za rok 2018.
11 PRO
Usnesení č. 83/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice za rok 2018
b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice, a to bez výhrad
c) schvaluje pokrytí záporného výsledku hospodaření Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice ve výši 17.521,98 Kč
z rezervního fondu MŠ
d) schvaluje zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice za
rok 2018.
11 PRO
Usnesení č. 84/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Lhenice, okres Prachatice za rok 2018
b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Lhenice, okres Prachatice, a to bez výhrad
c) schvaluje použití výsledku hospodaření Základní školy Lhenice, okres Prachatice ve výši 151.068,56 Kč převedením do
fondu oprav na realizaci nutných oprav vnitřních prostor školy
d) schvaluje zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Základní školy Lhenice, okres Prachatice za
rok 2018.
11 PRO
Usnesení č. 85/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v položkách 1 – 3.
11 PRO
Usnesení č. 86/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1359/5 o výměře cca
24 m2, k.ú. Lhenice společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice za cenu 100,--Kč/m2 + náklady s tím spojené.
Pozemek bude oddělen geometrickým plánem na náklady kupujícího.
11 PRO
Usnesení č. 87/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje zrušit Záměr č. 5/2019 na pronájem pozemku parc.č.
150/4 o výměře 196 m2, k.ú. Třešňový Újezdec bez udání důvodu.
10 PRO, 1 ZDRŽEL SE (Bláha)
Usnesení č. 88/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje 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 firmě EUROSILO s.r.o., Vestec
za nájemné 15.000,--Kč/rok bez DPH na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 10 PRO, 1 ZDRŽEL SE (Michálek)
Usnesení č. 89/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje směnu části pozemku parc.č. 577/1 o výměře 108 m2,
k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví Městyse Lhenice za část pozemku parc.č. 600/10 o výměře cca 125 m2 ve vlastnictví
p. M. H., Radošovice a část pozemku parc.č. 600/12 o výměře cca 293 m2, k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví p. J. B.,
Mahouš. Rozdíl výměry bude dle vzájemné dohody vyrovnán finančně za cenu 100,--Kč/m2. Přesná výměra bude
stanovena geometrickým plánem.
11 PRO
Usnesení č. 90/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemku parc.č. 89/9
o výměře 3.877 m2, k.ú. Třešňový Újezdec za minimální nabídkovou cenu 2.200,--Kč/ha/rok.
11 PRO
Usnesení č. 91/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje Usnesení č. 494/45/2018 ze dne 30.08.2018 ve znění, že zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o
zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Dolní Chrášťany – kabel NN, klubovna“. Jedná se o síť
technického vybavení (nové kabelové vedení NN, kabelová skříň a uzemnění) na pozemcích parc. č. 483/9 a 483/6 v k.ú.
Dolní Chrášťany. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 130-75/2018 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 2.000,--Kč bez DPH. K této
částce bude připočítána platná sazba DPH
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b) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Dolní Chrášťany – kabel NN, klubovna“.
Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení NN, kabelová skříň a uzemnění) na pozemku parc. č. 1130
v k.ú. Dolní Chrášťany. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 131-27/2019 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 2.000,--Kč bez DPH. K této
částce bude připočítána platná sazba DPH.
11 PRO
Usnesení č. 92/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek na VZMR na akci „Oprava místní komunikace Lhenice na parc.č. 136/38
v k.ú.Lhenice“, kdy se na 1. místě umístila firma STAVIMPERK s.r.o., Vimperk s nejnižší nabídkovou cenou 1.329.322,66
Kč bez DPH, tj. 1.608.480,42 Kč s DPH
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou STAVIMPERK s.r.o., Vimperk a v případě odstoupení
vítězné firmy společnosti nastupuje druhá v pořadí.
11 PRO
Usnesení č. 93/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) pověřuje starostku na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky
na akce „Rekonstrukce školní kuchyně a výměna VZT zařízení ZŠ Lhenice“ a „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Lhenice –
gastro vybavení“
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s vítěznými firmami a v případě odmítnutí uzavřením smlouvy s dalšími
uchazeči dle pořadí.
11 PRO
Usnesení č. 94/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku zadáním vypracování studie proveditelnosti
umístění repliky sochy Karla IV. na kašnu tak, aby nedošlo k omezení funkčnosti kašny, tzn. průtoku vody.
8 PRO, 3 ZDRŽEL SE (Kabátová, Pavličová, Bican)
Usnesení č. 95/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2019 dle
předloženého zápisu z 1. jednání.
11 PRO
Usnesení č. 96/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí výsledek VZMR na akci „Vadkov jižní část VO –
rekonstrukce“, kdy se na 1. místě umístila firma SETERM CB, a.s., České Budějovice s nejnižší nabídkovou cenou
1.071.501,--Kč s DPH.
11 PRO
Usnesení č. 97/8/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podání žádosti do výzvy Operačního programu
zaměstnanosti (č. 92).
11 PRO

INFORMACE OBČANŮM
Volby do Evropského parlamentu
proběhly od 23. do 26. května 2019 v rámci celé Evropské unie.
V České republice jsme volili
v pátek 24. května a v sobotu 25. května 2019
U nás, ve Lhenicích ve volební místnosti v budově základní školy.

VÝSLEDKY VOLEB DO EP U NÁS, VE LHENICÍCH

Počet voličů v seznamu – 1.564 - účast – 395 (25,26 %) – jeden neplatný hlas
CELKEM hlasů
ANO 2011
85
Česká pirátská strana
68
ODS
59
Koalice STAN a TOP 09
53
KDU-ČSL
33
KSČM
29
SPD T.Okamura
29
ČSSD
8
Ano, vytrolíme europarlament
4
HLAS
4
Koalice Rozumní, ND
3
Agrární dem.strana
2
Bezpečnost,odpovědnost,solid.
2
Evropa společně
2
Koalice Soukromníci, NEZ
2
PRO zdraví a sport
2
Vědci pro ČR
2
Aliance národních sil
1
Klub angažovaných nestraníků
1
Koalice DSSS a NF
1
Koalice Svobodní, RČ
1
Pro Česko
1
Strana nezávislosti
1
Volte pravý blok
1

1.okrsek

2.okrsek
32
29
18
21
19
17
17
2
1
2
1
2
0
1
2
1
0
0
1
1
1
0
1
0

53
39
41
32
14
12
12
6
3
2
2
0
2
1
0
1
2
1
0
0
0
1
0
1

Výsledky voleb do EP za celou ČR
(strany, které získaly nad 5% hlasů)
ANO – 21,18%, ODS – 14,54%, Piráti – 13,95%, STAN+TOP 09 – 11,65%, SPD – 9,14%, KDU-ČSL – 7,24%,
KSČM – 6,94%
Počet mandátů do EP získaných jednotlivými stranami - ANO 6, ODS 4, Piráti a STAN+TOP 09 3,
KDU-ČSL a SPD 2, KSČM 1.
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Výsledky voleb do EP za Jihočeský kraj
Hlasy pro europoslance v Jihočeském kraji víceméně kopírují celostátní výsledky. I v Jihočeském kraji vyhrálo ANO ziskem
21,52% (v ČR 21,18%). Jižní Čechy mají jednu europoslankyni, a to Radku Maxovou z Tábora za hnutí ANO.
Výsledky voleb do EP za okres Prachatice
(strany, které získaly nad 5% hlasů)
ANO – 21,08%, ODS – 14,72%, Piráti – 12,81%, STAN + TOP 09 – 11,21%, SPD – 9,55%, KSČM – 8,57%,
KDU-ČSL – 7,75%
JB, JM

Červen měsíc myslivosti
Myslivci se každoročně, nejen v červnu, obracejí na všechny spoluobčany s požadavkem na ochranu
přírody a jejích obyvatel. Žádáme, aby chovatelé psů nenechali volně pobíhat své čtyřnohé miláčky po
honitbě. Není to ze strany myslivců buzerace, ale prosba, protože bažantí slepice, o jejich přežití ve volné
přírodě se pokoušíme, po vyplašení z hnízda se již nemusí vrátit a celá snůška je tím zničena.
Připomínáme, že zdánlivě opuštěné srnče či zaječí mládě, na které můžete při svých toulkách přírodou
narazit, není ztracené či opuštěné, ale důmyslně uschované před predátory a matky se k nim vždy vracejí
je nakrmit. Prosíme Vás, abyste se jich nedotýkali, či je jinak nezachraňovali, protože taková to mláďata přes veškerou
lidskou snahu ve většině případě uhynou. Když se podíváte kolem Lhenic, tak zjistíte, že v důsledku kůrovcové kalamity
ubývá lesů a tím i přirozeného úkrytu pro zvěř, proto všem ukázněným a rozumným návštěvníkům chceme touto cestou
poděkovat. Petr Pořádek

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Květen v naší mateřince

Začátkem května se v obou školkách konal zápis nových dětí. Letos odchází do školy méně
předškoláků, než rekordních loňských 34, takže máme k dispozici méně míst, ale všechny tříleté
děti se k nám jistě vejdou. Ve středu 15. jsme v kině shlédli představení Rybička Šupinka, se kterým
za námi přijelo Divadlo Okýnko.
Další květnové akce – Dopravní den i výlet mladších dětí byly však poznamenány nepříznivým
počasím. Dlouho očekávaný déšť se spustil, zrovna když se děti těšily na prohlídku policejního
auta. Pořad o dopravě s Policií ČR tak proběhl improvizovaně v budově MŠ. Děkujeme p. uč.
Bromové za zprostředkování a pánům Štroblovi a Bromovi za čas, který nám věnovali.
Mladší děti letos zamířily na Hlubokou, kde se svezly autovláčkem do zámecké zahrady a poté se
jely potěšit se zvířaty do ZOO Ohrada. Navzdory počasí, holínkám i pláštěnkám si výlet děti užily.
Za MŠ KV

Foto nahoře –
z výletu na
Hlubokou; vlevo
dole „Den
s policisty“; vpravo
dole z dopravní
výchovy

Ohlédnutí za květnem z mičovické MŠ
Do jara jsme opravdu vjeli s velikou vervou. V rámci našeho Dopravního dne se na nás do školky přijeli podívat policisté
z netolické stanice. Předvedli nám svoji výstroj, vybavení auta a nechali nás v něm „si posedět“ i chvíli si na policisty hrát.
Zkusili jsme si přihlásit se do vysílačky svým jménem, dýchnout si do testeru a opravdová pouta se zbraní jsme si potěžkali
opravdu jen na okamžik. A protože nás nadchlo skutečně hlídat na silnicích provoz a nejen si o tom společně povídat,
uspořádali jsme si Dopravní dny v naší školce sami.
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Za pomoci rodičů jsme dopravili do školky kola a odrážedla, nasadili helmy a vydali se na nedaleké asfaltové hřiště.
Společnými silami jsme si nakreslili hřiště, parkoviště, postavili vyrobené dopravní značky a mohli vyjet na trasu. Ale pozor!
Hlídal nás pan SEMAFOR a posléze i strážníci s vysílačkami. Kdopak jel v protisměru nebo nedal přednost na stopce? Toho
SEMAFOR nebo strážník hned upozornil. A chodci? Ti měli svoje znamení. „Vždyť přece: „Zelená, zelená, volnou cestu
znamená. Na červenou přes ulici, přechází jen uličníci!“ A těmi my být nechceme! Všímáme si dění kolem sebe, i když
jdeme po chodníku. I auto může mít přece nehodu… Tak jsme se přehoupli do druhé poloviny měsíce května. A ten se nesl
ve znamení výletu. Společně s kamarády ze lhenické školky jsme vyrazili do Zoo Hluboká nad Vltavou a do pohádkového
sklepení tamního zámečku. A jak jsme si to užili? Sice nám pršelo, ale nás to neodradilo. Zvířátka se nám odměnila a vyšla
se na nás podívat. Viděli jsme jich opravdu hodně a nakonec se i déšť umoudřil a vše bylo tak, jak má být. Projeli jsme se i
vláčkem k zámku, zazpívali si písničku a šťastně se vrátili domů. A tak to má být. A kdybyste se chtěli jako my naučit výletní
písničku, kterou složily paní učitelky ze lhenické školky, tak pozorně čtěte, je opravdu krásná: „S vláčkem k zámku tam a
zpět, pojedeme na výlet. Dáme sváču, svačinku, možná taky zmrzlinku. Umažem si pusinku. Autobus nás popoveze, do zoo
nás zase sveze. Tam čekají zvířata, ušatá a zubatá. Možná taky rohatá.“ (melodie písně: „My jsme žáci 3B“).
Tak co, jeli byste taky? My určitě. ZB

Základní škola

Květnové kalendárium
2.5. – návštěva prachatické „Dřípatky“ na tématickém programu „Motýl luční – drahokam“ – pro žáky
1.A třídy
2.5. – návštěva Planetária v ČB – pro žáky 2.a 3.třídy
3.5. – účast na turnaji škol Prachaticka ve vybíjené – pro školní družstva žáků z 4.a 5.tříd (viz článek
níže)
6.5. – 24.5. – testování SCIO – čtenářská a matematická gramotnost – pro žáky 8.třídy
7.5. – fotografování třídních kolektivů (1.až 9.tříd)
9.5. – vystoupení žáků 2.třídy pro rodiče ke Dni matek – na třídní besídce
13.5. – návštěva ekologického centra „CASIOPEA“ v ČB – pro žáky 4.třídy
13.5. – 17.5. – akce školního Ekotýmu – „Udělej si svůj papír“ – ruční výrobou – pro žáky 1.B, 7., 4., 5., 9.třídy v učebně
řemesel
14.5. – návštěva Planetária v ČB – pro žáky 5.třídy
14.5. – účast na Dopravní soutěži mladých cyklistů škol Prachaticka v PT – viz článek níže
14.5. – preventivní program „Alkohol“ – ve spolupráci se „Sananimem“ z ČB – pro žáky 7.a 6.třídy
15.5. – „Pasování na čtenáře“ – v sále lhenického kina s připraveným programem – pro žáky 1.ročníku
16.5. – exkurze do katakomb v Klatovech a do plzeňské ZOO – společně pro žáky všech tříd 2.stupně ZŠ (6.až 9.třídy)
20.5. – 22.5. – sběr tříděného odpadu – akce organizována školním Ekotýmem – odevzdáno 1800kg
21.5. – SKYPE v anglickém jazyce s žáky z francouzské školy – pro žáky 7.třídy
21.5. – mimořádná třídní schůzka k připravovanému „Turistickému kurzu“ na Lipně – pro rodiče žáků 8.třídy
22.5. – návštěva z bavorské školy z Innernzellu na setkání škol (lhenické, kaplické, z Innernzellu ) ve Lhenicích
22.5. – účast na Atletické olympiádě žáků 1.stupně ZŠ Prachaticka v PT – viz článek níže
23.5. – „Turnaj v pexesu“ na škole – viz článek níže
24.5. – účast na krajském kole Biologické olympiády v ČB – viz článek níže
27.5. – 31.5. – Turistický kurz na Lipně – pro žáky 8.třídy
28.5. – účast na okresním kole matematické soutěže „Pythagoriáda“ – výsledky zatím nedodány
29.5. – přátelská návštěva bavorské školy v Innernzellu lhenickou školou spolu s kaplickou – oplátka setkání 22.5. ve
Lhenicích
30.5. - třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd
31.5. – „Den dětí“ na hřišti lhenického SK – pro děti z 1.stupně ZŠ připravili daváťáci
Projekt „Květen – měsíc školních zahrad“ – s vyučováním mimo učebny – probíhal po celý měsíc se zapojením všech tříd
Květnové schůzky školního Ekotýmu – 7.5.a 28.5.

Foto vlevo – Den dětí na hřišti SK (31.5.), vpravo z exkurze do katakomb v Klatovech (16.5.)
Více ve fotogalerii na webu školy – www.zslhenice.cz.

Vědomostní a dovedností soutěže našich žáků v měsíci květnu
Turnaj škol Prachaticka ve vybíjené – pro školní družstva z 4.a 5.tříd v Husinci – školní družstvo ZŠ Lhenice – umístění –
10.místo.
Dopravní soutěž mladých cyklistů škol Prachaticka – okresní kolo – 14.5. v Prachaticích – umístění ZŠ Lhenice:
Kategorie mladší žáci/žákyně – družstvo 6.místo; jednotlivci – dívky: 5.místo B.Šnajdrová, 15.místo A.Pöschlová,
chlapci: 7.místo L.Pecha, 14.místo J.Berger.
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Kategorie starší žáci/žákyně – družstvo 7.místo; jednotlivci – dívky: 7.místo A.Dubravcová, 14.místo G.Pospíchalová;
chlapci: 13.místo J.Kraus, 17.místo A.Hošna
Atletická olympiáda žáků 1.stupně ZŠ Prachaticka – okresní kolo – 22.5. v Prachaticích – umístění žáků ZŠ Lhenice:
Kategorie 2.ročník – skok daleký – dívky: 1.místo D.Gregorová (výkon 3,02m); hoši: 2.místo – M.Schwinger (výkon 3,11m)
Kategorie 3.ročník – hod míčkem – dívky: 1.místo N.Pöschlová (výkon 23,21m);
běh 50m – hoši: 3.místo T.Stehlík (výkon 8,24s)
Kategorie 4.ročník – běh 600m – dívky: 2 místo K.Kohoutová (výkon 2:13:96 min.)
Kategorie 5.ročník – skok daleký – 2.místo L.Pecha (výkon 4,07m)
Turnaj v Pexesu na škole – 23.5. ve školní jídelně – počet soutěžících: 64.
Čtyřletá historie turnaje v Pexesu zaznamenala první obhajobu – na titul z loňského roku letos
navázala Šárka Hrabětová z 6.třídy v kategorii starších žáků – v kategorii mladších žáků
zvítězil Tomáš Kohout z 2.ročníku – viz foto vlevo.
(Podle webových stránek školy www.zslhenice.cz)

Z výběru nejlepších úspěchů našich žáků
( z webových stránek školy)

GRATULUJEME
Emě Radové (7. roč.) - k 10. místu
v celorepublikovém kole soutěže - Milujeme mapy 2018/2019
Soutěže se zúčastnilo přes 640 autorů z více než 80 mateřských, základních
a středních škol. Výkres E. Radové s názvem "Kam mizí umění, když zhasnou
světla galerií" (viz foto vpravo) soutěžil v kategorii D s celkovým počtem 179 prací.
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Nezapomínáme našich osvoboditelů
Letošní vzpomínková slavnost osvobození našeho Lhenicka proběhla o úterním podvečeru 7.května. V samém jejím úvodu
připomněla příjezd osvoboditelů – amerických vojáků z 26.divize 10.5.1945 k nám – kolona historických amerických
bojových vozidel, a to i s posádkami v dobových uniformách při její tradiční jízdě jihozápadními Čechami. Následně paní
starostka Ing.Marie Kabátová v projevu připomněla ony májové dny osvobození v našem městečku před sedmdesáti čtyřmi
lety a poděkovala osvobozenecké americké armádě. Poté za tónů české a americké hymny a za čestné stráže našich
hasičů byl položen věnec k pamětním deskám v průčelí staré radnice, připomínajících osvobození americkou armádou a její
pobyt u nás a konec bojové mise amerického bombardéru 22.2.1944 nad Lhenickem s jejími důsledky pro posádku a pro
některé naše perzekvované občany.
Před vzpomínkovou slavností, jakož i po jejím ukončení, měli našinci možnost prohlédnout si americkou vojenskou techniku
z 2.světové války a vyslechnout, mimo jiných, i dobové písně amerických vojáků v podání lhenické country skupiny „Vodáci“.
Tak jsme u nás vzpomněli 74.výročí osvobození našeho Lhenicka americkou armádou.
JB, JM

Fota - setkání lhenických občanů s členy klubu historických vojenských vozidel provázela písněmi country skupina „Vodáci“

Májová „Jánská slavnost“ LP 2019
K jakému datu se váže počátek konání „Jánské slavnosti“ (po Lhenicku „na Jána“) s průvodem na hřbitov ke kapli svatého
Jana z Nepomuku jsme zatím nevypátrali. Snad tomu bylo v dobách po prohlášení Jana Nepomuckého papežem
Benediktem XIII. LP 1729 za svatého, kdy poté kult tohoto nového světce se počal rychleji šířit a u nás, na Lhenicku pak
především po roce 1732, po vsazení jeho sochy v lokalitě nad městečkem s následným jejím obestavěním kaplí a již tehdy
procesími k ní a i s počátkem pohřbívání na tomto místě od roku 1782.
Z litanií „na Jána“ ve Lhenicích za starých časů
SVATÝ JANE Z NEPOMUKU,
K OCHRANĚ DRŽ NAD NÁMI RUKU.
NECHŤ K NAŠIM SADŮM
TVÁ VLÍDNÁ TVÁŘ SE STÁČÍ
A NA PRŮVOD S VÍROU NAŠÍ V TEBE
HLEDĚTI RÁČÍ…“

Jak probíhala letošní „Janská slavnost“
V neděli odpoledne 19.5. se nijak neodlišovala od tradičního jejího průběhu, který, jak jinak, zajišťovali naši lheničtí hasiči.
Léty zavedený program slavnosti byl, jak káže tradice, zachován – a to za slavnostního vynášení hasičských historických
praporů z požární zbrojnice za nástupu hasičů ze sborů lhenického hasičského okrsku, následujícího jejich pochodu
s hudbou na náměstí k pomníku padlých v 1.světové válce (k renovovanému a na novém místě) s položením věnce
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a uctěním jejich památky, poté dále průvodem již společně i s hrstkou našich spoluobčanů průvodem městečkem na hřbitov
(tentokrát kvůli „rozkopané“ Krumlovské ulici nikoliv Svatojánskou, ale Prachatickou ulicí) ke kapli sv.Jana Nepomuckého
k celebrované pobožnosti P.Mgr. Liškou za zpěvu svatojánských písní. Rázným pochodem hasičů s hudbou zpět do
městečka slavnost skončila, aby ti se poté odebrali ke společnému posezení a pobavení i s muzikou do sokolovny, neboť i
to neodmyslitelně patří ke lhenickém „Jánu“.
JB, JM

Fota ze lhenického „Jána 2019“ (19.5.)

„Krumlovská“ snad již brzy přestane být rozkopanou

Zemní práce nyní ještě pokračují v její druhé části (od ústí Svatojánské ulice směrem k památné lípě) pokládáním
kabelového elektrického rozvodu a přípojek k domům, a to i směrem k ulici Na Sušárně a především na vsazování chodníků
s obrubníky a dlaždicemi, jejichž tvarování i s nezvyklými „ostrůvky“ a se záborem tak většího prostoru před domy, než tomu
bylo, vyvolává především mezi zdejšími obyvateli zatím rozpaky (viz fota níže). Objasněno, proč tomu tak jest, v článku
„Slovo starostky“ v tomto vydání ML.

Fota – chodník před obchůdkem „Květinkou“, uprostřed chodník po levé straně Krumlovské ul. z pohledu od ústí
Svatojánské ul., vpravo chodník před Pivnicí u Vašků
JB, JM

Vadkovské letní hraní
2019 zahájeno
dne 25.5. divadelní pohádkou „Líný
Kuba holé neštěstí“. To potěšilo
nejen dětské publikum! Dětští herci
ze souboru „Tyláček“ z Netolic byli
opravdu šikovní. Pohádka se líbila
a nám nezbývá, než poděkovat za
hezký zážitek.
V neděli 2.6. pokračoval festival
letním koncertem Pavla Lohonky
Žalmana a spol., který pro změnu
velmi potěšil dospělé publikum,
zejména příznivce folkové a
country muziky. Taktéž děkujeme
za krásný koncert.
Příští setkání ve vadkovském přírodním divadle bude 20.7., kdy divadelní soubor Tyl Netolice sehraje známou komedii
Zdeňka Jirotky „Saturnin“.
JB, JM
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Blahopřejeme
Při příležitosti oslav Dne vítězství se v úterý 7.května uskutečnilo ve Slavnostní síni
Národního památníku v Praze na Vítkově slavnostní jmenování vojáků do hodnosti
plukovníka. Též náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata
udělil čestné odznaky. Ten obdržel i náš spoluobčan Jaroslav Duchoň, a to za zásluhy
III.stupně, konkrétně za dlouholeté dosahování výtečných výsledků ve služební činnosti a
mimořádné zásluhy o Armádu České republiky.
JB, JM
Velmi úspěšná akce proběhla v sobotu 26.května. Všem pořadatelům a
organizátorům patří velký dík za přípravu a organizaci této celodenní akce, které se
zúčastňují děti, mládež i dospělí. I na facebooku jsme zaznamenali velmi
pochvalné komentáře zejména od cizích lidí, kteří k nám na tuto akci přijíždějí.
Bezprostředně po ukončení napsal hlavní pořadatel následující řádky:
Ahoj všem, kdo jste za námi v sobotu přišli na lhenické hřiště vyběhnout
(se zimou).
Přáli jsme si, abyste si celý den všichni užili a snad se nám to i podařilo. Mrzelo nás, že při vyhlašování výsledků došlo
k menším zmatkům a počasí nám trochu nepřálo. Už víme, že některé věci prostě neovlivníme a jsme za to vlastně rádi,
protože kdybychom mohli všechny detaily udělat dokonalé, výsledek by dokonalý nebyl .
Událost Jarní vyběhnutí (se zimou) nechce být profi závodem, ale příjemně stráveným dnem v lese, na hřišti, na čerstvém
vzduchu a ideálně s celou rodinou. Proto děkujeme zejména všem, kteří naše nedostatky přecházejí s humorem
a nadhledem.
Uvědomili jsme si, že dětská kategorie mohla být rozdělena na dívky a chlapce, a proto alespoň v celkových výsledcích tak
činíme.
Za zmínku rozhodně stojí výkon Nikoly Sitkové, která nebyla jen nejrychlejší z dívek do 15 let, ale také třetí
nejrychlejší z žen bez rozdílu věku.
Kompletní výsledky všech kategorií najde zde - https://www.facebook.com/jarnivybehnuti/posts/2719997034708959
Fotky najdete také na FB - https://www.facebook.com/jarnivybehnuti/
Fotoalbum Jana Klaina je přímo zde - https://honzikovo1.rajce.idnes.cz/Jarni_vybehnuti_se_zimou_Lhenice_2019
Velké DÍKY za pomoc si zaslouží moje Kristý, brácha Jirka s Jitkou, Ivča Ragačů, Tom Pelda, Fík Filip a Katka Bourů,
Maruška Müllerů a Jari Duchoňů (Elite Lhenice), Honza a Evča Simotů, Peky Šímů, holky Hrabů, Kája Majerů a Jana Vaňků.
Ti všichni se dobrovolně a bez nároku na odměnu podíleli na organizaci, proto i za ně děkuji všem zúčastněným a doufáme,
že jste si užili příjemně strávenou sobotu, protože TO je naše odměna .
S pozdravem - Petr Šandera

Noc kostelů 2019
Letošní ročník Noci kostelů ve Lhenicích proběhl v komornějším
duchu. Návštěvníci měli možnost poslechnout si hudební
vystoupení pěveckého sboru za doprovodu varhan a pokračování
čtení ze starých kronik o tom, jak lhenické občany v průběhu
předešlého století trápily podobné věci, jako trápí v současnosti
nás (rozmary počasí, politická situace, nemoci, …), ale i věci
daleko horší (dvě světové války a jejich následky). Radost jim
dělaly věci, které i nás dnes potěší (dobrá úroda, narození
nových dětí, povedená slavnost,…). Čtení ze starých kronik
zpestřovala oblíbená hudební skupina Vodáci, které za jejich
vystoupení moc děkujeme. Na závěr nemohla chybět možnost
podívat se do kostelní věže a popovídat si u malého občerstvení.
Tak snad opět příští rok nashledanou. Markéta Grillová
JB, JM
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Český svaz žen informuje

Jako každoročně i letos proběhla u nás humanitární sbírka
na léčbu rakoviny, pořádaná Českým svazem žen -

„Liga proti rakovině“. Letos bylo prodáno u nás
200ks kytiček a vybráno 4.830 Kč.
Poděkování patří všem ženám, které květinky prodávaly – ale hlavně
těm,kteří si kytičku koupili a přispěli tak na dobrou věc. Díky! M.SCH.

Okrsková soutěž v požárním sportu – Jáma 4.5.2019
Z VÝSLEDKOVÉ LISTINY SOUTĚŽE – okrsek Lhenice
Kategorie muži I
ŠTAFETA
družstvo
poř.v discpl.
SDH Jáma
1
SDH Tř.Újezdec 2
SDH Ktiš
3
SDH Lhenice
4
SDH Mičovice
5
SDH Vadkov
6

POŽ.ÚTOK
poř.v discpl.
3
4
2
5
6
1

celk.pořadí
1
2
3
4
5
6

Kategorie ženy I
POŽ.ÚTOK
družstvo
.
poř.v discpl.
SDH Jáma
1
SDH Rat.Lhota 2
SDH Lhenice
3
SDH Tř.Újezdec 4

celk.pořadí
1
2
3
4

Kategorie muži II
POŽ.ÚTOK
družstvo
.
poř.v discpl.
SDH Jáma
1
SDH Lhenice
2
SDH Rat.Lhota 3
SDH Vadkov
4
SDH Mičovice
5
SDH Klenovice 6
SDH Tř.Újezdec 7
Kategorie děti ml.
POŽ.ÚTOK
družstvo
.
poř.v discpl.
SDH Jáma
1
SDH Lhenice
2
Kategorie děti st.
SDH Rat.Lhota 1
SDH Lhenice
2

Nejhodnotnější výkony
Muži I – štafeta – SDH Jáma – čas 1:09:72 min. - požární útok – SDH Vadkov – čas 29:47 s
Muži II – bez štafet - požární útok – SDH Jáma – čas 28:48 s
Ženy I – bez štafet - požární útok – SDH Jáma – čas 27:48 s

celk.pořadí
1
2
3
4
5
6
7

celk.pořadí
1
2
1
2

JB, JM

Foto vlevo – starší děti, uprostřed mladší děti, vpravo společné foto

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

Lhenice na přelomu 19. a 20.století
Do této pravidelné rubriky jsme zařadili pod stejným názvem článek autora Josef Trnky
z Plzně, který jsme vynašli ve „Lhenickém zpravodaji“, v ročníku 1976,
v říjnovém vydání v čísle 7, kde byl otištěn a svým obsahem nás zaujal.
Podhorská poloha Lhenic ve východních výběžcích Šumavy, v oblasti tehdy bez jakéhokoliv průmyslu v místě i
širokém okolí, určovala předem, aby téměř v každém stavení kromě obdělávání těch několika strychů chudých polí, se celá
rodina věnovala jinému zaměstnání, které doplňovalo nedostačující obživu z hospodářství. Roztříštěnost půdního majetku
byla tak veliká, že ze 167 domovních čísel jen tři usedlosti vlastnily větší výměru než deset hektarů. Ostatní rodiny
hospodařily v průměru na dvou až čtyřech hektarech a bylo mnoho těch, kteří neměli ani to. Tím byl dán specifický ráz
obce, která byla vysloveně chalupnického a domkářského typu.
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K uhájení živobytí tehdy velmi početných rodin, ve kterých bylo průměrně čtyři až šest dětí, se dělalo ještě jiné
zaměstnání a tak byly Lhenice městečko daleko známých sadařů, punčochářů, kartáčníků, hrnčířů a formanů, městečkem
hospod, obchodů a jiných profesí.
Že již tehdy byli obyvatelé městečka velmi zdatní a pokrokoví, dokazuje zřízení vodovodu a částečná kanalizace
v roce 1902 a snaha o připojení na železnici v Netolicích. Její trasa byla již vyznačena a výstavbu přerušila první světová
válka. Celkově můžeme říci, že ve všem podnikání byli lheničtí občané velmi úspěšní. Charakteristickou vlastností každé
rodiny byla šetrnost a pracovitost, nelitovalo se žádné námahy, z níž byla možnost zisku byť sebenepatrnějšího.
Nejznámější byli široko daleko sadaři. Již v dřívějších dobách byly Lhenice známé pěstováním ovoce, jak
potvrzuje i znak městečka. Sadaři, později všude známí „peckáři“, byli většinou z části zvané Chrastovna a Vejrov. Již
počátkem června se rozjížděli po velkostatcích celých jižních Čech a účastnili se dražeb zahrad a alejí u dvorů, nejprve
třešňovek a později tvrdého ovoce, jak hromadně nazývali jablka, hrušky a švestky. Úrodu skupovali nedozrálou ještě na
stromech a byli hlavními dodavateli ovoce na trhy v celých jižních Čechách. Zakoupením zahrady nebo aleje, tak zvaným
handlem, zakoupil si sadař též na několik měsíců nový přechodný domov. Celá rodina se přestěhovala až do skončení
sklizně do provizorní dřevěné boudy postavené přímo v aleji a vybavené jen tím nejnutnějším. Nezbytným pomocníkem byl
vždy pes a mnohdy také skromná koza.
Poznáváním zahrad a alejí při panských dvorech se sadaři seznamovali také se způsoby jejich zakládání a
ošetřování a tyto poznatky přinášeli do své obce. Zjistili, že jak půda, tak i poloha a podnebí ve Lhenicích vyhovují pěstování
ovocných stromů a začali vysazovat, zpočátku nesměle, později, hlavně po první světové válce bouřlivě, na svých
pozemcích stromy, především třešně. Kdy, kde a kým byly první lhenické chrupky vysázeny, je dnes už těžké zjistit. Dávno
zemřeli tito průkopníci a z této první výsadby už stejně žádná třešeň nezůstala.
Domnívám se, že přibližně kolem roku 1900 došlo k této charakteristické změně. Stromy se z počátku vysazovaly
na hranicích pozemků, na mezích a příkopech a kolem cest, teprve později i do polí, do alejí. Tak se staly Lhenice největší
ovocnářskou komorou jižních Čech a ovoce přineslo do městečka i podstatné zvýšení životní úrovně.
O podnikavosti lhenických „peckářů“ svědčí i to, že po třicátých letech zajížděli, někteří z nich až na dalekou
Podkarpatskou Rus (dnešní Zakarpatskou Ukrajinu), zakupovali tam zahrady a ovocné aleje a zásobovali ovocem i hlavní
město Prahu.

Staré obrázky Lhenic od autora Josefa Kloudy – akademického malíře, který jako učitel působil na lhenické škole.
Obrázek vlevo nahoře – kostel sv.Jakuba a „zámeček“ – celkový pohled; vpravo nahoře – památná lípa u kapličky na pokraji
městečka – vlevo dole - náměstí s kašnou – vpravo dole - pohled na vjezd do „zámečku“ a do Bavorovské ulice.
Bylo-li
léto
vyhrazeno
sadařům, byla zima dobou žní
punčochářů,
kteří
byli
jedním
nejtypičtějším řemeslem ve Lhenicích
před první světovou válkou. Že toto
řemeslo bylo ve městečku hojně
zavedeno dokazuje to, že již roku
1780 dostaly Lhenice výroční trh na
přízi s prodejem výrobků z ní na
svatého Linharta, který až do války se
konal
každoročně a v pozdějších
dobách byl trhem na veškeré

spotřební zboží. Jako sadaři ovocem,
tak punčocháři zásobovali vlněným
pleteným zbožím celé jižní Čechy i
vzdálenou Příbram, hlavně však
horské obyvatele Šumavy. Sortiment
jejich zboží nebyl velký, ale zboží
dokonale
vyhovovalo
potřebám
venkovských obyvatel tohoto drsného
kraje s velmi řídkou silniční a
železniční sítí, kde občané byli
odkázáni na dlouhé letní pochody.
Pěší chůze byla tehdy jedinou
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možností, jak se dostat do kostela, na
nákup do obchodu, na trh, k úřadu, na
dráhu,
všude
byla
daleko
a
autobusové linky, které dnes spojují
téměř všechny obce, tehdy nebyla.
Jen ti bohatší sedláci si mohli dovolit
dojet s bryčkou a koňskou zápřeží
kam potřebovali, ale i ti šetřili koně a
šli také pěšky. Dobré boty, teplé
vlněné punčochy a vlněná kazajka,
předchůdkyně dnešních svetrů, byla
tou nejlepší výstrojí na dalekou cestu.

Příchodem podzimu s jeho chladnými
dny nastaly
punčochářům dny
putování po trzích jihočeských měst a
městeček.
Bartolomějský trh v
Českých Budějovicích,
tak zvaný
„švestkový“, byl počátkem a pak již
každý týden, někdy i několikrát
v týdnu se jelo nebo šlo se zbožím.
Trhy byly pečlivě vedeny v evidenci
v kalendáři a byly vesměs nazývány

podle svatých nebo světců, na které
připadly. Tak byly pro celý širý kraj
významné Václavský a Martinský
v Netolicích, Kateřinský v Krumlově,
jiné byly Havelský, Mikulášský, na
sv.Alžbětu a řada jiných, co svatých
v kalendáři, to někde trh a příležitost
prodat zboží. Kromě trhů chodili
punčocháři pěšky do některých
šumavských obcí, kde v neděli se
scházeli věřící v kostele, např. do

Ktiše, Ondřejova, Chvalšin, Chrobol,
Křišťanova i jinam, aby prodali třeba
jen za pár zlatek, jak se tehdy
počítalo. Na velké trhy se dávali
obyčejně dovézt některým lhenickým
formanem, sedíce cestou na bedně se
zbožím (truhle) a když jim byla zima,
šli pěšky za vozem.
Cesta na trh se mnohdy konala za
velmi svízelných podmínek, často i
v noci.

Až do dalekého Algenu na rakouskobavorských hranicích jezdili punčocháři se svým z božím. Jarní měsíce byly
zaplněny intenzivní přípravou na příští zimu, pilně se pracovalo, pletlo na ručních pletacích strojích i ručně za mzdu. Zboží
se valchovalo ve valchárně v Husinci a za teplých slunných dnů se barvilo a sušilo na sluníčku, nataženo na dřevěných
formách, zvaných desky. Bílé zboží se siřilo, aby mělo náležitou bělost a hotové se ukládalo do truhel.
Dnes již dávno toto řemeslo neexistuje, nedostatek vlny ve válce a strojní výroba po ní je zlikvidovaly. Podobný
osud potkal i jiná řemesla, kdysi velmi ve Lhenicích rozšířená, tkalce, hrnčíře a obuvníky.
Byla to opět válka, která zardousila poslední rukodělnou výrobu, po které strojní výroba znemožnila jakoukoliv
obnovu této řemeslné práce, která nemohla s ní konkurovat.
O přízeň kupujících soutěžilo šest krámků-obchodů se vším tím, co skromný život obyvatel do domácnosti i
hospodářství potřeboval. V jejich kouzelném přítmí, plném tajemných záhad, obdržel kupující libru cukru stejně jako několik
lotů kávy, dřeváky, jako štýrskou kosu, kolomaz, jako písanku nebo pero pro školáka, skleničku kmínky pro zahřátí nebo pro
posilnění, stejně jako mnoho jiných potřebných věcí. Pracovní doba byla v nich nepřetržitá, od sedmi hodin ráno až do
pozdního večera a bylo-li již zavřeno, šlo se zadem do bytu a „strejček“ obchodník ochotně i tehdy vydal požadované.
Kromě toho každou neděli nebo svátek bylo dopoledne otevřeno, to hlavně pro venkovské lidi z přifařených obcí.
Stejný počet jako obchodů bylo hostinců. Denních pijáků bylo málo a tak hlavně o svátečních dnech hlaholil v nich
hovor návštěvníků, kdy při sklenici piva se přetřásaly všední události.
JB, JM

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Zbytečné černé skládky

Na facebooku nás zaujal příspěvek paní Heleny Mášlové:
„Právě jsem byla svědkem, jak se dá naložit s domácím odpadem....něco už tu leží
delší dobu a něco zrovna přibylo. A kde? Hned vlevo za zatáčkou směrem ze
silnice nahoru kolem bývalé rokle. Takže zase důvod nadávat na vedení obce, co
dělá špatně? NE, zpytujme každý své svědomí. Tohle patří také ke Lhenicím.“
Ano, bohužel, je to tak.
I když ve Lhenicích máme dobře fungující sběrný dvůr, kde lze odpady skládkovat
zdarma pro naše občany, přesto některým stojí zato dovézt odpad na druhý konec
obce, do přírody….. Poučíme se někdy???

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
POZVÁNKA DO KINA:

14.6. - RAUBÍŘ RALF A INTERNET - animovaný od 16.00 hodin
Letní promítání na lhenickém náměstí je v přípravě.
Podrobnější informace budou uvedeny na plakátech,
na web.stránkách a vyhlášeny místním rozhlasem.
19.7. – divadelní představení „HOLKA ODJINUD“ – info níže

POZVÁNKA DO DIVADLA

Divadelní soubor NeoM - Neomezené možnosti, Praha - vedoucí souboru: PhDr. Martin Staněk uvádí v pátek 19. 7. 2019, od 19 hodin v kinosále ve Lhenicích divadelní komediální hru autora Rudolfa Trinnera
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Obsah hry:
Hlava rodiny Veverkových, pan Alojz, nemá lehký život. Jeho nezletilá dcera Alenka se vdala, ale hlavně se dozví,
že jeho bratr James zemřel. Ten třicet let kutal v Americe zlato a poslal Alojzovi svou dceru Jessie, aby se o ni postaral.
Jessie vyrostla v úplně jiném prostředí jen se svým otcem daleko od civilizace a je velmi upřímná. Ke svému strýčkovi
přijíždí právě v den jeho narozenin.
Členové její nové rodiny se k ní zpočátku chovají chladně a rezervovaně, ovšem ve chvíli, kdy zjistí, že v kufru,
který si dívka přivezla, by mohlo být zlato, předhání se v lichotkách. Od té chvíle zápasí rodina s problémy nejen jak se do
zamčeného kufru podívat, ale především jak Jessie přimět k tomu, aby se s rodinou o své bohatství podělila. Komediální hra
nás zavádí do malého města roku 1995."
Režie, dramaturgie, kostýmy: Martin Staněk a Kristýna Dvořáková
Hrají: Alojz Veverka - Matyáš Merunka, Annežka - Lenka Juříková, Máňa - Kateřina Cagalová, Jessie - Kristýna
Dvořáková, Kateřina - Věra Misálová, Alenka - Kristýna Míková, Matěj Kačaba - Michal Szabó, Pepan Haluška - Martin
Staněk, Evžen Srpa - Lukáš Chochlovský.
Vstupné: 150 Kč
www.divadloneom.com
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SPORT NA LHENICKU
VK HOGO FOGO Lhenice informuje
VIII. Májový turnaj přihrál lhenickému volejbalovému týmu druhé místo
V sobotu o posledním květnovém víkendu (25.5.) strávil náš volejbalový tým na lhenickém
multifunkčním hřišti, kde uspořádal turnaj pro smíšená družstva. Tento rok se nám povedlo odehrát
velkou část turnaje venku. Přesto jsme museli využít i tělocvičnu, kde se turnaj dohrával.
Foto – nastoupená družstva před zahájením turnaje
Zúčastnila se 4 družstva. Díky tomu bylo
možné hrát každý s každým, a to na dva
vítězné sety. Některá utkání byla velice
dlouhá a náročná, kdy se hrálo na rozdíl
dvou bodů. Náš tým si dal předsevzetí,
že v letošním roce se nám povede
získat putovní pohár, který získává
vítězné družstvo. Všechny týmy ale
přehrálo družstvo z Prachatic s názvem
Větrníci. A opravdu se jednalo o vítr,
který nám vzal naše vysněné první
místo z plachet. Na druhém místě
skončilo tedy družstvo Hogo Fogo
Lhenice
A,
třetí
místo
obsadili
volejbalisté z Netolic a čtvrté místo
patřilo týmu Hogo Fogo Lhenice B.
Tento Májový turnaj proběhl a už je
potřeba plánovat další aktivity celého týmu, jako třeba účast na turnaji v Netolicích dne 8.6.2019. Moc děkujeme za podporu
našeho volejbalového klubu. Tým VK

Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Do právě skončeného sout.ročníku 2018/19 vyslal lhenický Sokol do soutěží celkem šest družstev – družstvo žen do divize,
A družstvo do krajské soutěže sk.A, ostatní čtyři družstva do soutěží na Prachaticku výkonnostně odstupňovaných – B a C
do RP-I (regionálního přeboru), D do RP-II a E do RP-III. Takové početné obsazení soutěží by mělo být stran lhenického
oddílu stolního tenisu zachováno i v nastávajícím soutěžním ročníku 2019/20. Vše ale je závislé především na počtu
přihlášených účastníků do soutěží, a tak je zatím předčasné určovat, jaký počet lhenických družstev bude zapojen do
pravidelných, dlouhodobých soutěží.
Konečná umístění družstev Sokola Lhenice v soutěžích v soutěž.roč.2018/19
Družstvo žen v divizi za pěti účastníků: 3.místo – 8 zápasů – 3 výhry, 1 remíza, 4 prohry – skóre 38:42 – 15 bodů
- v divizi žen za lhenický Sokol startovaly: I.Fišerová, A.Dubravcová, K.Fišerová, E.Dubravcová, T.Novotná
A družstva v krajské soutěži ve skupině A za 10 účastníků:10.místo – 18 zápasů – 1 výhra, 1 remíza, 16 proher
– skóre 88:176 – 21 bodů
- v krajské soutěži ve sk.A za lhenický Sokol startovali: M.Halabrín ml., V.Špán, F.Traxler, J.Pavlič, A.Dubravcová
Toto A družstvo složené z nadějných mladých hráčů, ač skončilo na posledním sestupovém místě, bude přesto v této
soutěži pokračovat, neboť setrvání v ní mu zajistilo B družstvo postupem z RP-I Prachaticka do krajské soutěže a účast v ní
mu přenechává. (Současní hráči A družstva jsou stejně již více obodováni a dle regulí pro start v této soutěži jsou
upřednostňováni.)
B a C družstva v RP-I Prachaticka za 10 účastníků:
B družstva - 1.místo – s postupem do krajské soutěže – 18 zápasů – 16 výher, 1 remíza, 1 prohra – skóre – 201:123 –
51 bodů – za B družstvo lhenického Sokola v RP-I startovali: M.Halabrín st., M.Špán, I.Fišerová, P.Petrovka, E.Dubravcová
C družstva – 8.místo – 18 zápasů – 4 výhry, 3 remízy, 11 proher – skóre 147:177 – 29 bodů – za C družstvo lhenického
Sokola v RP-I startovali: V.Hůrský, I.Kanaloš, R.Sivera st., L.Vondrák, J.Březinová, V.Filip
D družstva v RP-II Prachaticka za 9 účastníků: 6.místo – 16 zápasů – 6 výher, 1 remíza, 9 proher – skóre 143:145 –
29 bodů. Za D družstvo lhenického Sokola v RP-II startovaly: A Dubravcová, E.Dubravcová, G.Siverová, T.Novotná,
J.Novotná, K.Fišerová
E družstva v RP-III Prachaticka za 9 účastníků: 2.místo – 16 zápasů – 12 výher, 1 remíza, 3 prohry – skóre 204:84 –
41 bodů. Za E družstvo lhenického Sokola startovaly: J.Březinová, K.Fišerová, J.Novotná, T.Novotná, L.Novotná, L.Luxová

KVĚTNOVÉ TURNAJE
Ve středu 8.5. se konal TOP turnaj staršího žactva ve Vyšším Brodě. Utkalo se proti sobě 10 nejlepších žáků
a 8 nejlepších žákyň. Souboj o 1. místo si rozdaly Andrea Meškánová a Aneta Dubravcová. Rozhodlo se až
v 5. setu, kdy Anetka prohrála o pouhé tři míčky. Milan Halabrín a Tereza Novotná si odvezli bramborové
medaile.
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O víkendu 18.5. se konal poslední turnaj mladšího žactva v Kaplici, kterého se mohlo zúčastnit 10 žáků a 8
žákyň z předních míst žebříčku jihočeského kraje. Sokol Lhenice měl v zastoupení všechny 3 žákyně - Terezu
Novotnou, Lucii Novotnou a Simonu Březinovou. Milan Halabrín byl též v nominaci, ale omluvil se z důvodu
rakouského tréninku v Linzi.
1.místo - Tereza Novotná; 2. místo - Bára Malá; 3. místo - Anička Jarošová, 4. místo - Soňa Krejčová, 5. místo
- Simča Březinová, 6. místo - Johanka Lahodná, 7. místo - Lucka Novotná, 8. místo - Verča Jungvirtová.

Bronz z mistrovství ČR pro hráče Milana Halabrína ze lhenického Sokola
O víkendu 11. a 12.5. se v Jaroměři konalo mistrovství ČR mladšího žactva ve stolním tenise, kam se
nominovalo 6 jihočechů – Milan Halabrín, Terezka Novotná, Petr Hodina, Anduš Petrů, Anna Jarošová a Adam
Posel.
Z nich největšího úspěchu dosáhl Milan Halabrín ze Sokola Lhenice, který v karegorii mladších žáků vybojoval
3.místo ve čtyřhře! BLAHOPŘEJEME!

Z mistrovství ČR v Jaroměři (11.a 12.5.) - vlevo „bronzový“ Milan Halabrín, vpravo hromadné foto medailistů
podklady z facebooku - „stolní tenis sokol lhenice“.
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK

Start jeho týmů v příslušných soutěžích v sout.ročníku 2018/19
se chýlí ke konci
A týmu v I.A třídě ve sk.A - jeho úspěšné tažení mistrovským jarem jej vyneslo mezi trio nováčků do čela tabulky za
suverénním prvním týmem FK Lažiště, co si již tři kola před koncem soutěže (po 23.kole) zajistil postup do KP a druhým
týmem z TJ Nové Vsi, kterého po sedmé jarní výhře, ve 22.kole 18.5. doma se Semicemi 2:0, vystřídal na druhé tabulkové
příčce (ač ve 20.kole 4.5. doma bodově tratil v první jarní prohře s FK Lažiště 0:2). Hned v následujícím 23.kole však 25.5.
remízou v Prachaticích 1:1 o toto skvělé umístění přišel a navrátil se na 3.místo v tabulce, na kterém setrvává i po druhé
jarní prohře ve 24.kole 1.6. opět doma, tentokrát s Planou 0:1. Základní kádr A týmu v závěru soutěže pronásledují zranění
(do utkání s Planou z tohoto důvodu vůbec nezasáhli P.Bumba, D.Trojan, Dom.Kiš, J.Schön a dlouhodobě ani T.Tůma a
tento zápas pro zranění nedohráli L.Kopf, Dav.Kiš, J.Pokorný). Dokáže A tým i přesto v posledních dvou kolech (ve 25.doma
s Trhovými Sviny a v posledním kole 26.venku se strakonickým Juniorem) udržet konečné, na nováčka nečekané třetí místo
v tabulce před pronásledovateli (strakonickým Juniorem ze 4.místa a českobudějovickou Slávií z místa 5.), co mají ještě
šanci lhenický SK bodově předstihnout?
Postavení SK Lhenice A v tabulce I.A třídy sk.A (za 14 účastníků) po 24.kole k 2.6. – 3.místo – 24 zápasů – 13 výher,
4 remízy, 7 proher – skóre 56:39 – 43 bodů – za prvním FK Lažiště s 56 body, druhou TJ Novou Vsí se 44 body a před
čtvrtým strakonickým Juniorem se 41 body a pátou Slávií ČB se 38 body.
Postavení SK Lhenice A v tabulce mistrovského jara po 24.kole k 2.6. – 1.místo FK Lažiště – 27 bodů, 2.místo SK Lhenice 23 bodů, 3.místo SK Slávia ČB – 21 bodů.
B týmu v OP Prachaticka - tři kola před koncem soutěže lhenická rezerva drží s 55 body také třetí tabulkovou příčku za
prvním SK Vacovem B se 70 body a za druhým Slavojem Husinec s 66 body, když toto její konečné umístění může být ještě
ohroženo Netolicemi B se 49 body ze 4.místa a Vitějovicemi a Volary z 5.a 6.místa shodně se 47 body.
Postavení SK Lhenice B v tabulce OP Prachaticka (za 16 účastníků) po 27.kole k 2.6. – 3.místo – 27 zápasů – 17 výher,
4 remízy, 6 proher – skóre 82:48 – 55 bodů.
Přípravky mladší v OP Prachaticka - rovněž naši benjamínci se 39 body jsou před posledním 18.kolem umístěni na pěkné
3.tabulkové příčce za prvním Tatranem Volary se 48 body, druhým Šumavanem Vimperk B rovněž se 48 body a již o toto
konečné umístění nemohou přijít, neboť čtvrtý Tatran PT-B s 24 body na ně ztrácí 15 bodů. V posledním kole se 12.6. utkají
s Vimperkem B na jeho hřišti.
Umístění mladší přípravky lhenického SK v tabulce OP Prachaticka (za 10 účastníků) po 17.kole k 5.6. – 3.místo –
17 zápasů – 13 výher, 0 remíz, 4 prohry – skóre 176:98 – 39 bodů.
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Mistrovská utkání lhenického SK v květnu a v samém počátku června
A týmu v I.A třídě ve sk.A
20.kolo – so 4.5. – Lhenice A . Lažiště 0:2 (0:1)
21,kolo – so 11.5. – Vimperk – Lhenice A 0:1 (0:0) – br.za Lh.: P.Prenner z 11
22.kolo – so 18.5. – Lhenice A – Semice 2:0 (1:0) – br.za Lh.: M.Mahák, M.Chromý
23.kolo – so 25.5. – Prachatice – Lhenice A 1:1 (0:1) – br.za Lh.: M.Chromý
B týmu v OP Prachaticka
23.kolo – so 4.5. – Lhenice B – Vitějovice 2:1 (0:1) – br.za Lh.: J.Pokorný 2
24.kolo – ne 12.5. – Strunkovice B – Lhenice B 2:3 (2:1) – br.za Lh.: Vl.Burda, M.Chromý, J.Pokorný
25.kolo – so 18.5. – Lhenice B – Zdíkov 4:1 (1:0) – br.za Lh.: R.Houška, J.Pokorný, V.Pilát, P.Starý
26.kolo – so 25.5. – Horní Vltavice – Lhenice B 1:2 (1:2) – br.za Lh.: V.Wimberský, P.Vincik
27.kolo – so 1.6. – Lhenice B – Borová Lada 1:1 (0:0) – br.za Lh.: V.Wimberský
OP přípravky ml. v OP Prachaticka
14.kolo – po 20.5. – Lhenice - Vacov 18:8 (7:3) – br.za Lh.: T.Trnka 4, K.Muška 4, E.Hůrský 3, M.Schwinger 2,
J.Hlavatý 1, K.Trnka 1, J.Muška 1, Z.Stauber 1, M.Dolák 1
15.kolo – st 22.5. – Zdíkov/Stachy – Lhenice 4:3 (2:2) – br.za Lh.: M.Schwinger 1, K.Muška 1, T.Trnka 1
16.kolo – po 3.6. – Lhenice – Volary 8:10 (3:4) – br.za Lh.: T.Trnka 2, K.Trnka 2, K.Muška 1, M.Schwinger 1,
M.Dolák 1, J.Hlavatý 1
17.kolo – st 5.6. – Lhenice – Strunkovice 14:6 (5:2) – br.za Lh.: T.Trnka 5, K.Muška 3, M.Schwinger 3, K.Trnka 2,
M.Dolák 1

„Krajský přebor je úplně jinde“, nelétá v oblacích trenér Lhenic Ivo Čech
Vybráno z rozhovoru s ním po vítězném utkání doma ve 22.kole 18.5. se Semicemi (2:0)
- pro www.jcted.cz (Jižní Čechy teď) – autor Pavel Pubal

LHENICE – Zkušený osmačtyřicetiletý trenér Ivo Čech, který působil dlouhá léta třeba na lavičce Jankova v
celostátní divizi, se v říjnu loňského roku vrátil do rodných Lhenic a s nováčkem soutěže je aktuálně na vynikající
druhé příčce I. A třídy, skupiny A. Na krajskou elitu se ale Lheničtí necítí, takže si užívají
povedenou sezonu.
Foto – trenér Ivo Čech
Jste spokojen s dnešním vítězstvím nad Semicemi?
Spokojeni jsme s konečným výsledkem, ale náš výkon měl velké mouchy a kluci to vědí sami.
Myslím, že máme na to předvádět pohlednější fotbal. Nedařilo se nám plnit záměr, jaký jsme
měli. Ve čtvrtek jsme se dívali na video, a když se kluci viděli, tak sami přiznali, že
nakopávaných míčů je prostě moc. Kdo viděl první půli, tak zjistil, že se nám to zase nedařilo.
Je to i o pohybu a nabídce spoluhráčů, ale nákopů v situacích, kdy mohl zůstat míč na zemi,
bylo opět zbytečně moc. Přesto bych řekl, že jsme zápas měli hlavně po přestávce celkem pod
kontrolou.
Jako nováček jste momentálně na druhém místě tabulky, takže můžete být s průběhem sezony určitě spokojeni?
To každopádně, i když máme stále na čem pracovat. Když jsem se před zápasem bavil se šéfem klubu Pavlem
Boškou, tak jsme si zrovna říkali, že sezona nebude neúspěšná, ať už ji dohrajeme jakkoliv. Při vší úctě k
dosavadním soupeřům nás teď čekají ti náročnější z vyšších pater tabulky, což se potvrdilo hned dneska. Semice
přijely bez dvou, tří stabilních hráčů, což bylo na jejich výkonu trochu znát, ale přesto nehrály špatně.
Je do budoucna snem nebo snad cílem postup se Lhenicemi až mezi krajskou elitu?
Já si myslím, že I. A třída naprosto odpovídá našim místním podmínkám. Naopak bych byl rád, kdyby se Lhenicím
podařilo zabydlet v této soutěži, na krajský přebor vůbec nemyslíme. Základna tady není taková a máme hrozně
těžké přivést někoho z okolí, takže je kádr takový, jaký je. Jsem rád, že to tu děláme tak, jak to děláme, ale když si
nemůžete sáhnout do mládeže nebo si kluky připravit a ohrát, tak na vyšší soutěž nemáte nárok. Bereme to, jak to je,
jsme holt vesnice. Krajský přebor by pro nás byl úplný nesmysl, kluci mají své pracovní povinnosti a trénují v rámci
možností. Vyzkoušeli jsme si to v zimní přípravě proti Katovicím a Jankovu, odkud tuto soutěž sám dobře znám, a
fotbal ve vyšší soutěži je úplně jinde.

Z klubové společenské kroniky
JENDA VESELÝ „70“
Bývalému hráči, dlouholetému trenérovi mládeže i mužů, kteří pod
jeho vedením 2x postoupili do I.A třídy a startovali v ní, funkcionáři
a emeritnímu prezidentovi klubu přišli před zahájením mistrovského
utkání se Semicemi (18.5.) k „sedmdesátce“ s dary blahopřát a za
mnohaleté zásluhy o lhenický fotbal poděkovat současný prezident
SK Pavel Boška s členy výboru, jakož i hráči nastoupení k zápasu.
K blahopřání a poděkování i za členy a příznivce našeho
lhencikého SK se s přáním zejména pevného zdraví i do dalších let
připojujeme i my.
Jendo, děkujeme !
JB, JM
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A tým SK Lhenice – I.A třída sk.A – sout.roč. 2018/19
v nových dresech pro mistrovské jaro
v červenobílých klubových barvách určených pro zápasy doma

Rozestavení hráčů na
fotu:
v horní řadě zleva –
F.Funda, R.Iliev,
M.Mahák, P.Vincik,
P.Prenner ml.,
J.Beran, M.Chromý;
v řadě uprostřed
zleva - Dom.Kiš,
D.Lukač, Dav.Kiš,
T.Tůma, J.Málek,
Vl.Burda, P.Starý;
sedící zleva –
J.Dvořák, L.Kopf,
I.Čech – trenér,
P.Boška – prezident
SK, P.Prenner st. –
asistent trenéra,
P.Bumba, D.Rapčan.
Z kádru A týmu
chybějí: R.Pořádek,
D.Trojan, T.Balica,
J.Schön, J.Pokorný

INZERCE
● PRODÁM DŘEVĚNÉ ŽEBŘÍKY na ovoce různé délky. Každý špršel podrádlovaný. Cena dohodou.
Tel. kontakt: 728 648 015
● 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
„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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