MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 11, cena 9,- Kč

LISTOPAD 2019

Pozdní podzim vstoupil na Lhenicko
- naše městečko v ranním mlžném oparu před východem slunce - 26.10.2019

LISTOPAD

Nahaté stromy rukama lomí:
Zrníčko v hlíně leží si líně
„Zbyla nám ještě jablíčka!“
a stěžuje si na zimu,
V trnové síti co se třpytí?
než paní Zima a Meluzína
Šípková spící sluníčka.
na pole hodí peřinu.
„Ze Šumavy špalíček pohádek a básniček“ - O. Fibich – P. Štěpán

Z LISTOPADOVÝCH PRANOSTIK

Listopadová mlha zhasíná slunce.
Když na „Dušičky“ jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje – 2.11.
Radost Martina – husa a džbán vína -11.11.
Na svatou Kateřinu zalez pod peřinu - 25.11. –
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho leží - 30.11.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
letošní podzim je zatím velmi krásný, teplý, ale i skoupý na déšť, takže sucho stále trvá. Nicméně
s příchodem chladnějšího počasí posledních dnů se rozběhla topná sezóna již naplno. Bohužel
s topnou sezónou se i u nás zhoršuje kvalita ovzduší. Nejvíce se to projevuje při inverzi, kdy kouř
z komínů míří k zemi a ne a ne se zvednout. Každý chce mít doma příjemné teplo a chce, aby ho to
stálo co nejméně. Nemají všichni moderní kotel, který splňuje přísné emisní limity pro vypouštění
spalin do ovzduší a všichni netopí ekologickými palivy. Emisní limity a další povinnosti ukládá zákon
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a další vyhlášky. To, že kotel nefunguje dobře nebo se v něm
spaluje něco špatného, je vidět na kouři, který se valí z komína a samozřejmě je cítit v ovzduší.
Takové topeniště může být předmětem kontroly ze strany úředníků Odboru životního prostředí na MěÚ Prachatice a majiteli
může být uložena i pokuta za znečišťování ovzduší. Ono není moc příjemné, když chcete vyvětrat a z komína od sousedů
se valí nepříjemný dusivý kouř. A jak tedy správně topit? Především bychom měli mít v pořádku kotel a spalinovou cestu,
kterou by měl zkontrolovat kominík a vydat revizi o provedené kontrole. Dále byste se měli vyvarovat spalování odpadů,
např. plastů, polystyrenu, PET lahví, nápojových kartonů, celobarevných časopisů a letáků atd. Při jejich spalování odchází
do ovzduší mnoho nebezpečných látek. Naopak tyto odpady můžete vytřídit a odevzdat v barevných pytlích ve sběrném
dvoře nebo je nechat vždy první pondělí v měsíci odvézt našimi pracovníky. Také spalování uhlí má svá úskalí, a pokud
máte starý kotel, který nesplňuje emisní třídu, do ovzduší může odcházet také mnoho látek s negativními důsledky na lidský
organismus. Chtěla bych touto cestou apelovat, abyste v nadcházejícím zimním období měli ve větší míře na mysli, jak
a čím topíte. Každý z nás může přispět ke zkvalitnění ovzduší, vždyť ho dýcháme úplně všichni včetně našich dětí a tak by
nám to nemělo být jedno. Buďme k sobě a životnímu prostředí ohleduplnější a zodpovědnější.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi pozvat Vás na akce spojené s oslavou 30. výročí demokracie v našich novodobých
dějinách… V neděli 17.11. si budeme připomínat listopadové události z roku 1989. Akce spojené s tímto výročím najdete na
plakátech a na webových stránkách městyse i na pozvánce v tomto zpravodaji. Vrcholem oslav bude koncert Ivana Hlase
v úterý 19.11. od 19.hodin v místním kině. Demokracie není samozřejmostí a musíme ji stále pěstovat a bojovat o ni.
Přeji Vám krásný podzim.
Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 11

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 03.10.2019
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
Přítomni: F. Bláha, DiS., P. Boška, Mgr. M. Grillová, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová, Ing. V. Michálek,
I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Omluveni: Mgr. K. Bican, Ing. M. Hölcl
Host: Ing. Josef Vincik – zástupce Státního pozemkového úřadu, Pobočka Prachatice
Zapisovatelka: O. Ambrožová

Přijatá usnesení:

Ad 1) Usnesení č. 132/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
9 PRO
Ad 3) Usnesení č. 133/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Plán společných zařízení zpracovaný v rámci
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vodice u Lhenic a části k.ú. Hrbov u Lhenic.
9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 134/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
9 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 135/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej pozemků parc.č. st. 5 o výměře 27 m2
a parc.č. 1102 o výměře 289 m2, k.ú. Dolní Chrášťany p. V. P., Praha za cenu 40,--Kč/m2 + náklady s tím spojené. 9 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 136/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice odkládá projednání bodu týkajícího se Záměru č. 15/2019
do dalšího jednání zastupitelstva po seznámení se s využitím části pozemku parc.č. 1360/3, k.ú. Lhenice
9 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 137/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht pozemků parc.č. 1528 o výměře 9.918 m2, parc.č. 1534 o výměře 10.234
m2 a parc.č. 1542 o výměře 11.015 m2, k.ú. Dolní Chrášťany se Zemědělsko-obchodním družstvem se sídlem v Němčicích,
Němčice za cenu 3.500,--Kč/ha/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ke konci hospodářského roku
b) doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht pozemků parc.č. 1178 o výměře 707 m, parc.č. 1220 o výměře 16.382
m2, parc.č. 1287 o výměře 5.476 m2, parc.č. 1322 o výměře 2.738 m2, parc.č. 1348 o výměře 15.915 m2, parc.č. 1408
o výměře 40.160 m2, parc.č. 1422 o výměře 3.733 m2, parc.č. 1449 o výměře 26.768 m2, parc.č. 1454 o výměře 184 m2,
parc.č. 1472 o výměře 10.404 m2, parc.č. 1550 o výměře 16.393 m2, parc.č. 1554 o výměře 1.456 m2, parc.č 1555
o výměře 24.301 m2 a parc.č. 1564 o výměře 20.188 m2, k.ú. Dolní Chrášťany s EkoFarmou Horní Chrášťany s.r.o., Horní
Chrášťany za cenu 3.500,--Kč/ha/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ke konci hospodářského roku
c) doporučuje pozemek parc.č. 1527 o výměře 3.633, k.ú. Dolní Chrášťany nabídnout neuspokojenému zájemci
9 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 138/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice sídliště SNP, výměna olej.kabelu“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové
vedení NN, kabelová skříň a uzemnění) na pozemcích parc.č. 808/5 a 808/14 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene
vymezuje Geometrický plán č.: 1063-497/2019 zhotovený firmou Ging 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 24.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 139/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice – kabel NN, Morozov“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení NN)
na pozemku parc. č. 1414/11 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 1064-498/2019
zhotovený firmou Ging s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč bez DPH. K této
částce bude připočítána platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 140/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice kabel NN, Motzová“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění kabelů NN,
uzemnění) na pozemcích parc.č. 1360/3 a 1361/32, k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen
v geometrickém plánu vyhotoveném po umístění distribuční soustavy. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené
a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,--Kč.
9 PRO
Ad 6d) Usnesení č. 141/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Horní Chrášťany – posílení sítě NN“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení
NN, kabelová skříň, sloup NN, uzemnění) na pozemcích parc.č. 1450, 1554, 1555, 1557 a 1632 v k.ú. Dolní Chrášťany a na
pozemku parc.č. 740/1 v k.ú. Horní Chrášťany. Rozsah věcného břemene vymezují Geometrické plány č.: 132-272/2019 a
149-273/2019 zhotovené 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 3.600,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 6e) Usnesení č. 142/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Hoříkovice – kabel NN, naproti čp. 12“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové
vedení NN) na pozemku parc.č. 283/1 v k.ú. Hoříkovice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 61574/2019 zhotovený firmou Ging s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v
případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč bez DPH.
K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 6f) Usnesení č. 143/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Směnnou smlouvu o převodu vlastnického práva
k nemovitosti mezi Městysem Lhenice a p. V. J., Lhenice na směnu pozemků.
8 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE (Janota)
Ad 7) Usnesení č. 144/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu z 3. jednání kontrolního výboru ze
dne 16.09.2019.
9 PRO
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Ad 8) Usnesení č. 145/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu z jednání stavební komise ze dne
25.09.2019.
9 PRO
Ad 9c) Usnesení č. 146/11/2019: Zast.městyse Lhenice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova do
Výzvy 8.6.1. – Technika a technologie pro lesní hospodářství na pořízení traktoru pro lesní hospodářství.
9 PRO
Ad 9d) Usnesení č. 147/11/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí prodej některých sortimentů dřeva pod
výrobními náklady v důsledku kůrovcové kalamity a stavu nízkých cen na trhu se dřevem.
9 PRO

Výpis ze zápisu č. 12

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 29.10.2019
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
Přítomni: Mgr. K. Bican, Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová, Ing. V. Michálek, I. Pavličová,
P. Pořádek, P. Trnka
Omluveni: F. Bláha, DiS., P. Boška
Zapisovatelka: O. Ambrožová

Přijatá usnesení:

Ad 1) Usnesení č. 148/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
8 PRO
Ad 3) Usnesení č. 149/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Lhenice k datu jejího ukončení, tj. k 31.07.2019
b) schvaluje zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31.07.2019
8 PRO
Do jednání se dostavil P. Trnka.
Ad 4) Usnesení č. 150/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí 2019.
9 PRO
Ad 5) Usnesení č. 151/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v položkách 1 – 7.
9 PRO
Usnesení č. 152/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 ze dne 01.07.2019
a rozpočtové opatření č. 4 ze dne 08.07.2019.
9 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 153/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí doporučení komise pozemkové
a životního prostředí k žádosti o odkoupení části pozemku č.j. 795/2019.
9 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 154/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č.
1203 o výměře 2.228 m2, k.ú. Dolní Chrášťany za minimální nabídkovou cenu 40,--Kč/m2 + náklady s tím spojené. 9 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 155/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemku parc.č.
1101 o výměře 318 m2, k.ú. Dolní Chrášťany za údržbu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO
Ad 6d) Usnesení č. 156/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku
parc.č. 117 o výměře 213 m2, k.ú. Lhenice za údržbu rybníka a veřejné zeleně v okolí na pozemku parc.č. 1414/11, k.ú.
Lhenice včetně parčíku v křižovatce na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO
Ad 6e) Usnesení č. 157/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku
parc.č. 288 o výměře 140 m2, k.ú. Hoříkovice za minimální cenu 250,--Kč/rok na dobu určitou do 31.12.2021.
9 PRO
Ad 7) Usnesení č. 158/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu z jednání komise pozemkové
a životního prostředí ze dne 22.10.2019.
9 PRO
Jednání opustil P. Pořádek.
Ad 8) Usnesení č. 159/12/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Směnnou smlouvu o převodu vlastnického práva
k nemovitosti mezi Městysem Lhenice a p. R. K., Praha na směnu pozemků.
7 PRO 0, PROTI 1,ZDRŽEL SE (Grillová)
Ad 9a) Usnesení č. 160/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu
OPŽP PO5 v oblasti instalace nového zdroje tepla a IRC regulace vytápění na výměnu stávajících kotlů za kondenzační
plynové kotle v Základní škole Lhenice.
8 PRO

INFORMACE OBČANŮM
OZNÁMENÍ OBČANŮM
Městys Lhenice ve spolupráci se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) dokončil projekt
„Domácí kompostéry II.“. V loňském roce proběhl průzkum reálných potřeb v naší obci, kdy se do projektu hlásili žadatelé
o výpůjčku domácího kompostéru. Nyní jsou kompostéry připraveny k vyzvednutí ve sběrném dvoře ve Lhenicích.

Žádáme přihlášené zájemce o domácí kompostéry, aby se co nejdříve osobně dostavili na úřad městyse
(podatelna v přízemí úřadu) k podepsání smlouvy o výpůjčce. K sepsání smlouvy je potřeba vzít
s sebou občanský průkaz a potřebnou finanční částku, která činí 523,-- Kč za malý kompostér nebo
599,-- Kč za velký kompostér. Po úhradě příslušné částky obdrží zájemce doklad o zaplacení a smlouvu, na
základě kterých mu bude fyzicky kompostér vydán ve sběrném dvoře v pracovní době
PO, ČT, SO 13,00 – 17,00 hod.
Bližší informace budou poskytnuty na č. tel. 388 321 497 nebo na podatelně úřadu.

Informace od ZEMI a.s. Mičovice

Vážení majitelé pozemků, vážení spoluobčané,
Je nám velkou ctí, že se s Vámi můžeme podělit o velmi důležitou informaci, která Vás jistě velmi potěší.
Regionální zemědělská firma ZEMI a.s. Mičovice se rozhodla přejít s celou zemědělskou výrobou (jak rostlinou tak i
živočišnou) do ekologického hospodaření se známou značkou BIO.
Tento přechod na ekologicky příznivější hospodaření v krajině je charakterizován a řídí se Evropským nařízením rady ES č.
834/2007 a dále českými právními předpisy pro ekologickou produkci.
V rámci tohoto typu hospodaření se již nebudou na našich pozemcích aplikovat žádné chemické přípravky (hnojiva,
pesticidy, herbicidy aj…), ale pouze hnůj, kejda a další hnojiva přírodního charakteru schválená pro ekologické zemědělství.
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V dokumentech ke stažení na našich internetových stránkách naleznete „Příbalové letáky aktuálně používaných přírodních
hnojiv“.
Důvodem našeho rozhodnutí je stále se zvětšující sucho a vymírání drobného hmyzu, žížal a následného devastujícího
dopadu na půdu, vzduch, vodu - v důsledku používání chemických a průmyslově vyráběných hnojiv a postřiků, které jsou již
v zahraničí dávno zakázané (roundup, aj.).
Chceme alespoň na námi obhospodařovaných pozemcích vrátit harmonii do celého ekosystému, vrátit se k hospodaření
našich předků – bez zbytečné chemie a průmyslových hnojiv. Zpět vrátit původní osevní postupy, kde se nepěstuje řepka
olejná ani kukuřice na siláž a pod…
Doufáme, že v tomto typu šetrného hospodaření vidíte také smysl jako my a společně můžeme udělat naši krajinu zdravější
a lepší pro další generace.
S úctou k tradicím - Jan Melichar, předseda představenstva Zemi a.s. Mičovice

Slavnosti plodů 2019, Truskovice –
Jarmark, slavnosti - sobota 19. 10. 2019 - od 9,30 hod.
a vyhlášení vítězů na pódiu ve 13,30 hod.

Výsledky soutěží: (Pouze tři první místa)

Cukrářský výrobek:1. Bártová Pavlína, Mičovice - maková roláda; 2. Fesslová Kamila, Mičovice – Obrácený jablkový koláč
s mascarpone; 3. Šídlová Blanka, Vodňany – Jablečný zákusek sedmé nebe
Pekařský výrobek: 1. ZŠ a MŠ Lhenice – Hraběnčin koláč; 2. Cinádrová Anna, Truskovice – Štrůdl s pudingem a jablky;
3. Pintrová Monika, Mičovice – Hruškový koláč
Jablko:1. Petrášek Stanislav, Krtely – Rubinola; 2. Robert Gregora, Lhenice – Rubinola; 3.Leber Petr, Rubinola –
Lhenice
Ostatní destiláty: 1. Iral Jiří, Chelčice – třešeň; 2. Iral Jiří, Chelčice – kalvádos; 3. Oswald Josef, Hunding – hruška 25%
Slivovice: 1. Pintr Radek, Mičovice; 2. Kozlovka Vl., Vlachovo Březí; 3. Plojhar Václav, Poděřiště
Našim, lhenickým občanům děkujeme za účast v soutěžích a zejména BLAHOPŘEJEME k úspěšnému umístění.

JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky – ve Lhenicích
V měsíci říjnu se děti ze třídy Žabiček a Rybiček vydaly autobusem na návštěvu do Prachatic na
výstavu Lega s názvem Svět kostiček v Prachatickém muzeu. Po příchodu do muzea se děti rozdělily
do dvou skupin. Jedna skupina obdivovala výtvory z lega. Děti nejvíce zaujaly především pohyblivé
modely pouťových atrakcí a vláčků. Druhá skupina s paní průvodkyní procházela expozici Zlatá
stezka. Děti se dozvěděly o dovážení soli, soumarech i nebezpečných loupežnících. Po skončení
prohlídky si kluci i děvčata pohráli s Lego kostičkami a vytvořili plno vlastních staveb.
Po návštěvě výstavy se pak děti v dalších dnech věnovaly v centrech aktivit stavebnici Lego a hledaly možnosti dalšího
využití kostiček, např. hraní scének s Lego panáčky či zkoušely obtiskovat kostičky lega a vytvořily z nich krásné podzimní
stromy.
Nejmenší Motýlci se hravou formou učili třídit ovoce a zeleninu a poznávali kouzla nadcházejícího podzimu v přírodě, na
poli, v sadu či na zahrádkách. Ze spadaného listí udělali vlastnoručně velkou stonožku, která zdobí naší nástěnku ve školce.
V tomto měsíci děti zdobily ve svých třídách mětýnky a povídaly si o posvícení. Motýlci
dostali mětýnky a posvícenský koláček upečený od svých paní učitelek a chůvy, Žabky a
Rybičky zas mětýnky, které pro ně paní učitelky doma upekly, ozdobily. V neposlední řadě
paní učitelky s dětmi připravovaly a instalovaly dětské práce a výrobky na výstavu, která
byla ke shlédnutí v Truskovicích, v rámci Slavnosti plodů.
V posledním říjnovém týdnu školku navštívila Mgr. Leona Červinková , speciální pedagog
– logoped ze SPC pro vady řeči v Prachaticích, která zde již druhým rokem zajišťuje
logopedickou prevenci. Pod jejím
vedením s našimi dětmi pracují
logopedické asistentky – paní učitelky v
MŠ.
Měsíc říjen byl v naší školce rozmanitý
a pestrý a již nyní se těšíme na
strašidelný
týden
a
strašidelnou
diskotéku, která nás čeká v novém
měsíci a o jejímž průběhu vás budeme
s radostí informovat příště.
Za MŠ Aneta Ševčíková, Marie Zámečníková

Zprávičky od třídy Broučků za kopcem – v Mičovicích
Celý říjen jsme se měli podzimově. Chodili jsme na procházky pozorovat měnící se přírodu, hráli si a vařili v lese z přírodnin,
sbírali houby, vyjeli za pohádkovými skřítky do knihovny v Prachaticích, tvořili na Slavnosti plodů a měli nevšední návštěvu,
ježečka v naší broučkové třídě. Prostě jsme toho stihli moc a moc a měli se dobře. A protože se blíží Dušičky, tak jsme
poslední říjnové dny prožili ve znamení strašení. Nejenže jsme napekli strašidelné sušenky a převlékli se za strašidélka, ale
ve školce byla pro nás s rodiči připravena strašidelná stezka se zajímavými úkoly. Již samotné otevření dveří školky chtělo
odvahu a tak jsme pyšní, že jsme to zvládli. Sice jsme se trochu báli, když se za dveřmi ozývalo vytí vlka, kvílení meluzíny a

4

další strašidelné zvuky, ale svůj strach jsme nakonec překonali a stezku plnou úkolů si spolu s rodiči užili. Co myslíte, zvládli
byste také rozmotat strašidélku stočený jazyk pomocí kouzelné frkačky? Porazili byste čarodějnici mocným hodem do jejích
úst? Pomohli byste vyléčit nemocného Ducháčka tím, že mu z bříška vytáhnete něco měkkého, něco tvrdého a něco pro vás
„na zub“? A co mu poradíte k snědku napříště, aby jedl, když má v bříšku kartáček na zuby, kámen, houbičku na nádobí a
samé bonbóny? A dokážete jako pavouk snovat podzimní pavučinku tím, že protáhnete mezi provázky proužky látek?
Vyndáte z jeho pavučin pomocí kleští nejen zapadlé bonbóny ale i ostatní předměty? Zvládnete sledovat a jít po kouzelných
značkách cestou po schodech a poznat, kterých značek bylo nejméně (duchů, dýní nebo netopýrů) ? Ano? Tak přesně
tolikrát zatleskejte. A nakonec…Vyfotíte se s maminkou nebo s tatínkem ve strašidelném rámečku? Že to zvládnete? No,
samozřejmě, to jsme čekali. Jste stejně šikovní jako my. Tak si k nám, k Broučkům, určitě přijďte pro diplom za zvládnutí
Strašidelné stezky. A sušenky a pohoštění, co jsme si upekli a rodiče nám také donesli, to už nemáme. To už skončilo v
našem bříšku a bylo výborné! A tak přijďte jindy, my zase napečeme a dobře vás pohostíme.Vždyť už toho trochu známe a
něco už dovedeme….
Ale už jako správní broučci musíme letět dál, my totiž nikde nevydržíme moc dlouho. A tak k vám za kopec posíláme po
studeném větru podzimní pozdravení…. Zuzana Bromová

Fota – ze „Strašidelného reje“ MŠ Mičovice

Základní škola
Říjnové kalendárium
1.10. - 30.10. - projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ - tentokrát na téma „List za listem - baví
mě číst“ - za spolupráce se slovenskou spřátelenou školou v Budči – se vzájemnou
výměnou vyrobených záložek – zapojeni žáci 2. až 5. třídy
4.10. - „Práce s třídním kolektivem – ve spolupráci s PPP (Pedagogicko-psychologickou
poradnou) v ČB – pro žáky 4. třídy
7.10. - návštěva interaktivní expozice „Kláštery“ v Č. Krumlově – pro žáky 7. třídy
9.10. - 11.10. - „Zážitkový kurs v Zátoni“ - pro žáky 6. třídy (viz článek níže).
9.10. - beseda na téma „Bezpečně po vlnách a po drátě“ - ve spolupráci s prachatickým „PHENIXEM“ - pro žáky 4. třídy
9.10. - beseda S Mgr. Jindřichem Vágnerem na téma „Irán“ - pro žáky 8. a 9. třídy
14.10. - exkurze do Planetária v ČB – pro žáky 2.A třídy
14.10. - 25.10. - výstavka „Naše posvícení – lhenické mětýnky“ - ve vestibulu školy
15.10. - 28.10. - soutěž „Přírodovědný klokan“ na škole – viz článek níže
15.10. - exkurze do Planetária v ČB – pro žáky 2.B třídy
16.10. - divadelní představení „Divadla HK“ pro žáky 1. stupně ZŠ - „Poklad kapitána Baltazara“ - pro žáky 2. stupně
„Romantismus není jen romantika“ - v sále lhenického kina
16.10. „Práce s třídním kolektivem“ - ve spolupráci s PPP v ČB – pro žáky 8. třídy
17.10. - pečení ovocné dobroty „Hraběnčin koláč“ na Slavnosti plodů“ v Truskovicích – ve školní kuchyňce žáky 9. třídy (viz
článek + foto níže)
17.10. - třídní schůzka pro rodiče žáků 9. třídy k volbě povolání
18.10. - „Hvězdná noc“ - s večerní hrou a přespáním ve škole – pro žáky 2.A třídy
21.10. - návštěva prachatické „Dřípatky“ s tématickým zaměřením „Jakou vůni má podzim“ – pro žáky 2.A třídy
21.10. - 23.10. - sběr tříděného odpadu na škole (viz článek níže)
22.10. - členská schůze SRPŠ – pro rodiče žáků ve školní jídelně
23.10. - podzimní vycházka do okolí Lhenic – pro žáky 1. třídy
23.10. - v rámci probíhajícího projektu na škole „Učíme se venku“ - tentokrát při výuce prvouky a výtvarné výchovy
24.10. - beseda na téma „Bezpečně po vlnách a po drátě“ - ve spolupráci s prachatickým „PHENIXEM“ - pro žáky 3. třídy
24.10. - „Dýňodlabání“ - s následnou výstavkou výrobků k „HALLOWEENU“
25.10. - akce „Zachraňme naše lesy“ - výsadba stromků v obecních lesích – účast žáků 2.A a 2.B třídy
29.10. - 30.10. - Podzimní prázdniny

Oznámení pro rodiče a zákonné zástupce dětí v MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, oznamujeme Vám, že ve dnech

vánočních prázdnin 23.12.2019 – 3.1.2020
nebude mateřská škola v provozu.
Toto rozhodnutí bylo projednáno se zřizovatelem.
Mgr.Vladimíra Trnková
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Úspěchy žáků naší školy a jejich účast v soutěžích
Gratulujeme žákům 9. ročníku,
kteří získali ocenění za 1. místo
v kategorii "Ovocná dobrota"
na letošních

Slavnostech plodů v Truskovicích!
Vítězný výrobek vznikl pod vedením
p. uč. Vejvodové.
Foto vlevo – vítězný pekařský výrobek „Hraběnčin koláč“ – vpravo zástupci deváťáků s paní starostkou Ing.M.Kabátovou
při předávání cen v Truskovicích

Soutěž „Přírodovědný klokan“ - 17.10. 2019 na naší ZŠ

Kategorie KADET - 8. + 9. ročník
1. místo:
J. Šlesinger (8. roč.) - 49 bodů
2. místo:
K. Gregora (8. roč.) - 45 bodů
3. místo:
A. Brom (9. roč.) - 44 bodů
Celkem se účastnilo 17 soutěžících z 8. a 9. ročníku.

Zážitkový kurz žáků 6. třídy – Zátoň 9. - 10.11. 2019
Ze žákovských prací:
- „Na zážitkovém kurzu jsme hodně často hráli nějaké hry, abychom se více spřátelili a seznámili. Ale o několik her jsme
přišli, protože jsme museli řešit nějaké neshody.“
- „Na zážitkovém kurzu jsme hráli různé hry. Většinou mě bavily a jídlo také nebylo špatné. Akorát bych vytkla to, že někteří
nedokázali respektovat druhé. Ale na druhou stranu jsme podle mne pokročili hlavně v kamarádství.“
- „Na zážitkovém kurzu jsem si moc užila. Více jsem se seznámila se spolužáky z naší třídy. Hráli jsme různé hry a
vymysleli jsme si pravidla, která musíme dodržovat. Také jsme šli malou stezku odvahy a na konci jsme potvrdili svým
otiskem ruky, že budeme pravidla dodržovat. Kurz v Penzionu pod Pralesem se mi moc líbil.“

Podzimní sběrová akce na naší škole - proběhla ve dnech 21.10. až 23.10.

Celkem bylo na naší škole sebráno 2.113 kg
A jak aktivní byly jednotlivé třídy?
1.místo – 3.třída – 516 kg; 2.místo – 7.třída – 407 kg; 3.místo – 2.B a 4 třída – 262 kg; 4.místo – 5.třída – 234 kg; 5.místo –
6.třída – 150 kg; 6.místo – 1.třída – 127 kg; 7.místo – 2.A třída – 98 kg; 8.místo - 8.třída – 57 kg.

Pozvání na tradiční „Vánoční školní jarmark“
ZŠ a MŠ Lhenice Vás srdečně zvou na 13. VÁNOČNÍ JARMARK,
který se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2019
od 16 hodin do 17:30 hodin na nádvoří školy. Těšíme se na vás!

Ze školních aktivit ve fotografiích

Více snímků ve fotogalerii na webových stránkách školy

Fota zleva: badatelé – cukrová duha; dýňové dlabání; přírodovědné práce
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Průtah středem našeho městyse zprovozněn a zkolaudován.
Roční jeho rekonstrukce, pod pracovním označením „Silnice II / 122 – průtah Lhenice“, probíhající v Krumlovské ulici, přes
náměstí i v ulici Netolické, byla ke konci měsíce října dokončena za provedených prací na položení asfaltového povrchu na
vozovku i s výměnou některých inženýrských sítí pod ní, v návaznosti s tím i v jejím bezprostředním okolí s položením
chodníků, se zbudováním parkovacích míst a ostrůvků s trávníky, s výměnou veřejného osvětlení s novými úspornými
svítidly, se vsazením dopravních a informačních značek, rovněž i za provedení elektrických přípojek k domům a sejmutí
drátového elektrického rozvodu. Tím tak pro nás skončil nepříjemný časový úsek s objížďkami a i jiným omezováním, aby
tak celá tato rozsáhlá zrealizovaná akce přispěla nejen ke zlepšení dopravy na této průtahové komunikaci, ale i ke zvelebení
středu našeho městečka.

Fota: dopravní průtah Lhenicemi s upraveným jeho okolím – zleva Krumlovskou ulicí, náměstím a Netolickou
ulicí – po jeho rekonstrukci.

Nezapomínáme památky našich blízkých zamřelých
Na den 1.11. připadá „SVÁTEK VŠECH SVATÝCH“ a den na to ( 2.11.) „PAMÁTKA ZESNULÝCH- DUŠIČEK“. V tyto dny
vzpomínáme na své zemřelé příbuzné i přátele, známé. Přicházíme na hřbitovy, kde pokládáme věnce, květiny a
zapalujeme svíčky, abychom tím tak v tichosti s modlitbou vyjádřili, že ve vzpomínkách a v našich srdcích zůstávají s námi
nadále. Tak tomu bylo i letos i na našem lhenickém hřbitově. Lidé zblízka i daleka přicházeli na toto pietní místo uctít
památku svých blízkých. Někteří již dříve k tomu využili prodlouženého víkendu o státním svátku ( 28.10.), aby ti další tak
učinili přímo ve sváteční dny 1.a 2. listopadu o týden později.

Foto: „Dušiček 2019“ na našem lhenickém hřbitově.

Provoz mateřského centra zahájen
Ve středu 23.10. jsme se v MC sešly poprvé v tomto roce, většina z nás zde byla vůbec
poprvé. V příjemné atmosféře, při kávičce a malém občerstvení (které si velmi užilo i všech 5
dětí ) jsme si popovídaly o provozu mateřského centra a dohodly se na pravidelném
setkávání.
To bude probíhat již od 29.10. každé ÚTERÝ MEZI 9.-12.hod. (přijít a odejít může
samozřejmě každý podle svých potřeb).
Další aktivity budeme společně plánovat, uvítáme rády i další příchozí a nové nápady
Lenka Krátká
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Akce „Zachraňme naše lesy“ – i ty naše obecní

Městys Lhenice požádal veřejnost o pomoc při výsadbě nových stromků ve dnech 25. a 26.10.2019 – na
obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Akce proběhla úspěšně. Pomoc s výsadbou stromků vyslyšely naše spolky
a organizace, zapojili se i zaměstnanci úřadu městyse, žáci naší školy a i další místní občané…
Přinášíme vyjádření lhenického hajného:
„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účastníkům akce na sázení stromků a úklid
větví po těžbě stromů, která se uskutečnila ve dnech 25. a 26. října. Do této akce se v
průběhu dvou dnů zapojilo přes šedesát účastníků. Bylo vysazeno 1900 sazenic jedlí,
buků,douglasek a byly sházeny větve na ploše přibližně půl hektaru. Dále děkuji
lhenickým hasičům, důchodcům, myslivcům, sportovcům a turistům, kteří se zapojují do
prací v lese v individuálních termínech.
Díky této pomoci se snad podaří rychleji znovu obnovit lesy v okolí Lhenic.
Děkuji - Lesní správce Vladimír Filip“

Fotokoláže z výsadby stromků v obecních lesích

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ

JB, JM

I Lheničtí na vikariátské pouti a tradiční „lampioňák“ ve Vadkově

Vlevo: třicet osm lhenických poutníků podpořilo vikariátní pouť rodin na Kvildu, jejíž letošní
téma bylo "Odvaha pro budoucnost" (5.10.) - vpravo: lampiónový průvod ve Vadkově – 2.11.

„ Hyzdič“ vjezdu do našeho městečka již zmizel
V souvislosti s rekonstrukcí Krumlovské ulice bylo na jejím počátku (naproti památné lípě) odstraněno dřevěné sloupoví ve
tvaru „áčka“ původně sloužící jen lince pro pevné telefonní stanice, jakož poté i místnímu rozhlasu, od něhož z tohoto
důvodu vedl ledabyle natažený drát (v podobě šňůry na prádlo) k dalšímu dřevěnému sloupu s tlampačem, by zprávy z obce

8

se dostávaly i k obyvatelstvu žijícímu „ Na Sušárně“ . Ač tento rozvod pro telefony dávno již kabelem zmizel v zemi, pro
místní rozhlas byl využíván dosaváde, svým provedením spíše připomínající zaváděné obecní rozhlasy pro agitaci při
kolektivizaci zemědělství v padesátých létech minulého století. Nyní nastala přec doba, kdy i toto nevzhledné rozhlasové
vedení rovněž kabelem zmizelo do země a přestalo hyzdit toto místo, ač ponovu se jeho prostřednictvím zatím
„Sušárenským“ obecních zpráv a oznámení nedostává. Snad se jich vbrzku dočkají… Již za starých časů byly u nás zdejším
občanům obecní zprávy a sdělení rovněž předávány, i když k tehdejším technickým možnostem jinou cestou, než je tomu
dnes, jak dokazuje článek níže.

Šíření obecních zpráv za bubnování

„Jako kluci jsme pobíhali po Chrastovně, bojovali s Vejrováky a tropili i jiné rošťárny, v době, kdy
končily různé, dnes již téměř zapomenuté tradice, o nichž dnes jen občas vyprávějí dědečkové a
babičky svým vnoučatům.
Jednou z těchto zaniklých tradic nebo událostí bylo předávání obecních zpráv
spoluobčanům za pomoci obecního bubeníka pana Šímy, k nimž se říkávalo k „Pulicajtům“. Bylo to
v době, kdy ještě nebyl místní rozhlas a tak se využíval uvedený způsob, který určitě přetrvával
z období I. republiky, ne-li dále. V městečku byla stanovená určitá místa, na nichž pan Šíma
zabubnoval na bubínek, lidé se sešli, on přečetl zprávy a pokračoval na další místo. Stále to před
sebou vidím, jak na Chrastovně, na jednom z těchto míst, pod rybníčkem před Máčalů ( Stehlíků )
pan Šíma – doprovázen dětskou drobotinou – začíná na malý bubínek bubnovat, čímž svolával lidi
a když se sešli, vyjímá ze šosu kabátu složený úřední list, který rozloží a přečte z něj důležité
zprávy obecního úřadu. Po přečtení tento znovu pečlivě složí, zasune zpět do šosu, odbubnuje konec, lidé se rozcházejí a
on pokračuje na další místo. Malý bubínek měl zavěšený na háčku řemenu směřujícím z pravého ramena na levý bok, na
prsou byla v řemenu dvě poutka, v nichž byly zasunuty paličky. To byla poloha tak zvaná cestovní, když přicházel z jednoho
místa na druhé. K vlastnímu bubnování posunul řemen s bubínkem před sebe, z poutek vyňal dřevěné paličky a začal
bubnovat svolávání. Po skončení posunul bubínek zpět na levý bok, přečetl zprávu a pokračoval na další místo.
K poslechnutí zprávy přišlo z okolí dost lidí, skoro z každého domu někdo a těm, kteří doma nebyli, přítomní pak obsah
zpráv řekli. Pan Šíma pokaždé vlastní čtení zpráv přednesl s velkou vážností a vystupoval jako důstojný reprezentant místní
radnice. Patřil ke koloritu té doby. S rodinou bydlel v bytě přímo na radnici a jistě plnil i další úkoly radnice. Říkalo se k nim k
„Pulicajtům“, a proto dříve mohl být i obecním strážníkem, ale to nemohu potvrdit. Snad na závěr ještě tolik, že někdy i můj
dědeček v bubnování pana Šímu v naléhavých důvodech zastoupil, protože byl vojenským tamborem ( bubeníkem ) za c. k.
Rakouska – Uherska, malý bubínek měl doma a dodnes mám ve své sbírce jeho řemeny s paličkami. Se zavedením
místního rozhlasu tato tradice zanikla a dnes v moderní době zůstává jen vzpomínkou na časy minulé, proto jsem ji chtěl
tímto článkem připomenout a také vzpomenout na pana Šímu, čestného a obětavého člověka.
Jan Houška - lhenický rodák – pro ML v roce1999.
Redakční dodatek k článku
Tomáš Šíma se narodil 26.11.1898, bydlel na náměstí, v přízemí domu čp. 125 (stará radnice) a zemřel 3.1.1985. Pan Šíma
skutečně byl obecním policajtem a po otci ševcem. Místní rozhlas byl v naší obci zaveden v roce 1954.

Fota: vlevo sloup „ áčko“ hyzdící vjezd do našeho městečka – uprostřed a vpravo likvidace starého
rozhlasového vedení „Na Sušárnu“
JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

ke 110.výročí založení Sokola ve Lhenicích
1909 – 2019
(pokračování)

Na křídlech Sokola v těžkých časech
Na obranu republiky před německou hrozbou

I ve lhenické jednotě sokolské probíhá v roce 1937 nácvik na 10. všesokolský slet v Praze roku 1938, jehož se někteří z
našich bratří a sester účastní. Především na něm předvedená skladba “Přísaha republice”, v provedení třiceti tisíc cvičenců,
se stala velkou manifestací odhodlání bránit republiku. V témže roce i muži z řad lhenických sokolů jsou mobilizováni na
obranu vlasti do čs. armády, jejímž vojákům je v této době poskytnuta sokolovna jednoty k ubytování. (Podle lhenické
kroniky sokolské)
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Foto: vlevo a vpravo - plakát na 10. všesokolský slet v Praze v roce 1938 - uprostřed foto z jeho průběhu
na strahovském stadionu - především skladba mužů “Přísaha republice” se stala mobilizací k její obraně.

Léta okupace
Likvidace sokolského odboje
Po vzniku protektorátu se Sokol
oficiálně věnuje pouze tělocvičení,
kultuře a osvětové činnosti, by tím
skryl
odboj
“Obce
sokolské”.
Okupační moc ji přesto považuje za
nepřátelskou a narušující začlenění
protektorátu do říše, a tak se na konci
jara 1939 počíná o sokoly, především
o jejich “špičky”, zajímat gestapo,
které v rámci likvidace odbojové
organizace “Obrana národa” zjišťuje,
že řada členů Sokola je v ní zapojeno.
A tak 1. září 1939 K. H. Frank
zahajuje
pod
krycím
názvem
“Aktion Albrecht der Erste” zatýkání
představitelů
českého
veřejného

života (2000 osob) a též rušení
sokolských žup a jednot. Po
pokračujících zprávách o nárůstu
sabotáží, protektorátní rezistenční
činnosti,
stávek
atd.
je
R.
Heydrichem”, zastupujícím říšským
protektorem,
rozpoutána
“Akce
Sokol”, a to v noci ze 7. na 8. října
1941, v níž je pozatýkána zbylá
většina
funkcionářů
na
všech
stupních. Celkem zatčeno 1500
Sokolů a ve většině hned odvlečeno
do Malé pevnosti v Terezíně, poté
deportováno
do
koncentračního
tábora v “Osvětimi”, za týrání a
mučení.
Téměř 93% vedoucích

sokolských pracovníků se již po válce
na svá místa nenavrátilo. (Na paměť
Heydrichovy likvidační “Akce Sokol”
byl v letošním roce 2019 8. říjen
prohlášen “Památným dnem sokolstva
- poznámka redakce). Následně, po
atentátu na Heydricha 4.6. 1942 a
vyhlášení výjimečného stavu
nad
celým
územím
protektorátu
a
zahájené “heydrichiádě”, byly rozbity
ilegální sokolské odbojové skupiny s
dalšími
persekvovanými
sokoly
vězněnými a s mnohými i s celými
rodinami umučenými.
(Podle Wikipedie)

Obětí odboje i vzorný sokol, rodák z našeho Lhenicka
Sokolská kronika, zavedená u příležitosti otevření lhenické sokolovny 18.8. LP 1935, uvádí: „U příležitosti květnových oslav
osvobození roku 1948 odhalena v sokolovně pamětní deska hrdinovi odboje za okupace, bratru Romanu Čarkovi, rodáku
z Třebanic, vzornému Sokolu, který zemřel v Terezíně 14.5.1945 jako oběť nacismu. Tehdy vsazená pamětní deska se
nalézá ve vestibulu lhenické sokolovny – viz foto.
Fota: Roman Čarek - foto z roku 1942
- foto pamětní desky v sokolovně

Kdo byl Roman Čarek
(podle podkladů poskytnutými Filipovými z třebanického mlýna pro ML v roce 2005)
Třebanický rodák (nar. 5.2.1893 – Třebanice, čp.17), rotmistr českého dělostřeleckého pluku, jeho manželka Marie
pocházela z třebanického mlýna, spolu měli dvě děti (dvojčata), které zemřely a další již neměli. Působil co voják z povolání
na Slovensku v Nitře, odkud spolu s ostatními státními zaměstnanci byl v roce 1939 nucen navrátit se do Čech a to do
Prahy, na Žižkov (Slovensko se odtrhlo, vznikl „Slovenský štát“). Zde se zapojil do protiněmecké ilegální sokolské činnosti.
Odbojová skupina byla odhalena. Pro tvorbu a šíření letáků byl spolu s ostatními zatčen, nejprve vyslýchán a vězněn na
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Pankráci, poté byl přemístěn do koncentračního tábora v Terezíně, kde po útrapách zemřel v karanténě na tyfus, vlastně již
v mírových dnech, týden po válce…
Čest jeho památce!
Manželka Marie Čarková (nar.15.3.1900) se na stáří navrátila na rodný třebanický mlýn, kde v r.1983 zemřela. Příbuzní na
mlýně vzpomínají na její vyprávění o těžké a bolestné době věznění jejího manžela, na motáky ze žaláře, které se k ní
různými cestami dostávaly, na zakrvácené jeho ošacení, které přišlo domů po vyšetřování na Pankráci…

Foto: Roman Čarek mezi pražskými sokoly (čtvrtý sedící zleva).

Zastavení činnosti Sokola , posléze jeho rozpuštění
Přípisem říšského protektora Konstantina von Neuratha z 12.4. 1941 zastavena činnost sokolského svazu, jeho žup i jednot,
jakož i připojených spolků. Následně v rámci “Akce Sokol”, výnosem R. Heydricha z večera 7.10. 1941, spolek “Česká obec
sokolská“ se sídlem v Praze úředně rozpuštěna s propadnutím veškerého sokolského majetku. (Podle Wikipedie)

Lhenická kronika sokolská k tomu uvádí

“V době německé okupace u nás Sokol zakázán, a to na základě výměru Okresního úřadu ve Vodňanech (č.j. 1459) ze dne
13.4. 1941, jmění jeho zabaveno, četnická stanice ve Lhenicích přebrala veškeré sokolské písemnosti.”
Dále v ní uvedeno:
“Činnost jednoty trvá až do roku 1941, kdy dochází k jejímu zastavení. Začátkem května tohoto roku při odpoledním
divadelním představení přicházejí do sokolovny zástupci protektorátního úřadu a zástupci okupačních orgánů s občanem
německé národnosti, jemuž byla okupačními úřady též dána pravomoc, úloha sledovat místní bývalé činovníky jednoty
sokolské, dozírat na sokolovnu a dění v ní, a to i nad provozem kina. Večerní představení téhož dne pak jest poslední akcí
Sokola, tak jimi přikázáno. Sokolovna následně slouží jen k povolenému provozování bia s dohledem. Naštěstí zmíněný
německý občan, rodák vídeňský a starý usedlík lhenický, jako německý vedoucí v místě, spíše obhajoval místní “podezřelé”
občany, kterým ve více případech i pomohl, takže u nás nedošlo k zatýkání.” (Byl jím pan Vilém Mayer –
poznámka redakce)

Závěrem

Zákazy činnosti Sokola, ba i jeho rozpuštění nevedly k likvidaci ušlechtilých jeho myšlenek, neboť hned po ukončení války a
pádu protektorátu byl i u nás s velkým nadšením opět obnoven. Není s podivem, že právě Sokol stával se pro totalitní
režimy nepřátelským, naprosto nepřijatelným.

JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
POZVÁNKA DO KINA
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU – 29. 11. 2019 začátek od 16:00, délka 135 minut
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi.
Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají
na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů
vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou
zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec,
s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi,
s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční
návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK - 13. 12. 2019
začátek od 16:00, délka 100 minut

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl
chlapeček Andy nebo holčička  onne. Když však  onne přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře
se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.
IR
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KINO KLUB LHENICE
ZTRATILI JSME STALINA - Historick ý / Komedie / Drama – 16.11. od 19.00 hod.

Velká Británie / Francie / Belgie / Kanada / USA, 2017, 107 min
Režie: Armando Iannucci Hrají: Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Simon Russell Beale, Jason Isaacs, Andrea Riseborough,
Michael Palin, Olga Kurylenko, Rupert Friend, Paddy Considine, Adrian McLoughlin, Paul Chahidi
5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho skonu vypuká v řadách jeho nejbližších naprostý zmatek a
panika. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud báli jen pomyslet. Vždyť Lenin byl, je a bude vždy živý. Proč by
nemohl i Stalin? Během jeho života se soustředili především na to, jak jej přežít. A teď se začnou naplno projevovat
absurdní a pokřivené charaktery všech těchto Stalinových pohrobků. Začíná boj o veškerou moc nad komunistickou říší,
která do této chvíle patřila jen a pouze brutálnímu diktátorovi.

PARAZIT - Drama / Komedie / Thriller – 28.12. od 19.00 hod.

Jižní Korea, 2019, 132 min
Režie: Pon Džun-ho Hrají: Kang-ho Song, Seon-gyoon Lee, Yeo-jeong Jo, Hye-jin Jang, Woo-shik Choi, So-dam Park,
Myeong-hoon Park, Seung-min Hyeon …..
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se
rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají dva tak odlišné světy?
Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký
zážitek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se tak stal nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes
od dob Pulp Fiction.
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Opustili nás
Páter Piotr Pytel
1972 † 2019
Zpráva z nejsmutnějších dolétla i k nám z polské obce
Orzech (pošta Swierklainec) o tom, že ve věku 47 let zemřel
páter Piotr Pytel za posledního rozloučení
s ním 30. října 2019.
Jako duchovní pastýř nastoupil na lhenickou farnost
1.1.2001, aby poslední mši svatou v našem svatém Jakubovi
odsloužil 12. října 2008 a poté se navrátil
do svého rodného Polska…
Za svého osmiletého působení u nás se postaral o zvelebení
kostela a fary ve Lhenicích, též kostela ve Vitějovicích,
vyučoval náboženství ve zdejší škole. Vedle svého hlavního poslání se zapojoval i do
veřejného života v našem městysi, ve volném čase se věnoval mládeži. S dětmi např.
vyjížděl na lyžování na Šumavu, v místním fotbalovém klubu vedl žákovské družstvo.
V této souvislosti až dojemně tehdy působilo občasné vyčkávání věřících žen návratu
jejich pana faráře ve svatém Jakubovi z utkání s přímluvami s motlitbou za úspěch
jemu svěřených malých fotbalistů.
Páter Piotr Pytel zůstává v našich vzpomínkách jako u nás oblíbený, agilní farář
s pokrokovým smyšlením.
Čest jeho památce!

Na výuku náboženství a čas strávený s Páterem P.Pytlem zavzpomínala s láskou Kamilka Podlahová:
„…Koupil nám na faru dva pejsky, po náboženství jsme před farou hráli fotbal a volejbal a bylo nám tak
hezky, že nikdo nechtěl domů.
Žádný náš hřích nebyl větší, než jeho obrovské srdce. Dokonce nám přivezl kamarády z polské farnosti
a učil nás polsky. V polštině jsme zpívaly i písně, my děti. Nikdy nás nenutil milovat Boha, ale díky němu
jsme se ho naučili milovat s ním…“
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Celkem pět jeho družstev v novém soutěž. ročníku 2019/20 již naplno rozehrálo zápasy ve svých příslušných
soutěžích výkonnostně odstupňovaných a v nich za startů hráčů a hráček dle soupisek, které byly otištěny v této
rubrice v minulém říjnovém vydání ML.
Starty družstev lhenického Sokola v utkáních v měsíci říjnu a v samém počátku listopadu
s umístěním v přináležejících tabulkách soutěží.
Družstva žen v divizi – za účasti tří družstev – Sokola Lhenice, KST ZŠ Vyšší Brod a Sokola Č. Budějovice –
doposud k 31.10.2019 nesehrána žádná utkání
A družstva v krajské soutěži ve skupině A za 14 účastníků
2. kolo – 12.10. - Calofrig Borovany A – Sokol Lhenice A 9:9
3. kolo – 7.10. – Dolní Třeboníň A – Sokol Lhenice A 8:10
7. kolo – 1.11. – Sokol Lhenice A – Slovan Český Dub 8:10.
Postavení v tabulce Sokola Lhenice A k 3.11. 2019:
5. místo – 4 zápasy – 2 výhry, 1 remíza, 1 prohra – 37:29 – 9 bodů
B a C družstva v RP – I (regionálním přeboru Prachaticka) za 10 účastníků
B družstva
2. kolo 5.10. – Sokol Lhenice B – TJ Netolice A 6:12
3. kolo 19.10. – Sokol Lhenice B – Šumavan Vimperk B 5:13
4. kolo 3.11. – Ederstav PT – Sokol Lhenice B 14:4.
Postavení v tabulce Sokola Lhenice B k 3.11.2019:
10. místo – 4 zápasy – 0 výher, 0 remíz, 4 prohry – 22:50 – 4 body
C družstva
2. kolo 5.10. - TTC Libín PT – D – Sokol Lhenice C 5:13
3. kolo 19. 10. - TJ Netolice A – Sokol Lhenice C 6:12
4. kolo 26.10. - Sokol Lhenice C – TJ Křišťál Lenora A 6:12.
Postavení v tabulce Sokola Lhenice C k 3.11.2019:
5. místo – 4 zápasy – 3 výhry, 0 remíz, 1 prohra – 42:30 – 10 bodů
D družstva v RP – II Prachaticka za 10 účastníků
1. kolo 5.10. – Šumavan Vimperk C – Sokol Lhenice D 13:5
2. kolo 12.10. – Slavia PT – B – Sokol Lhenice D 15: 3
3. kolo 26.10. – TTC Libín PT – E – Sokol Lhenice D 11:7
4. kolo 2.11. – Sokol Lhenice D – SPV Strunkovice A 9:9.
Postavení v tabulce Sokola Lhenice D k 3.11.2019:
9. místo – 4 zápasy – 0 výher, 1 remíza, 3 prohry – 24:48 – 5 bodů
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
U týmu startujícím v I.A třídě ve skupině A
Ani s blížícím se závěrem mistrovského podzimu se nijak jeho bodový zisk výrazně nezvýšil. Od počátku října
(od 9.kola 5.10. po 13.kolo 2.11.) získal v pěti zápasech pět bodů, a to za výhru v 10.kole (13.10.) v Nové Vsi u
ČB 0:1 a za dvě remízy – doma v 9.kole (5.10.) se Sousedovicemi 1:1 a ve 12.kole (26.10.) ve Vodňanech 2:2,
v dalších dvou doma nebodoval – v 11.kole (19.10.) se Semicemi 1:3 a ve 13.kole (2.11.) s Trhovými Sviny 2:4.
Ani jeho střelecká produktivita, vleklá to bolest, se v těchto pěti utkáních, se sedmi vsítěnými brankami, nijak
nezvýšil (s průměrem na zápas 1,4 branky), v nich pak s o něco horším počtem deseti branek obdržených, než
tomu bylo v zápasech předcházejících (s průměrem na zápas 2,0 branky). Nutno dodat, že pro trenéra Ivo
Čecha vznikaly v těchto utkáních problémy se sestavou z důvodu absencí hráčů, když navíc se hráčský kádr
zúžil o J.Málka a M.Chromého, kteří jej opustili, a kdy pro pracovní vytížení absentuje T.Balica, pro zranění je
vyřazen Dav.Kiš a ze stejného důvodu se sebezapřením nastupuje k zápasům P.Bumba.
A tým se s podzimní částí soutěže rozloučí při domácí derniéře v utkání 1.kola s Velešínem (9.11.). Netřeba
k níže uvedenému umístění v tabulce upozorňovat, jak je mu třeba v něm bodů, aby se odpoutal z chvostu
vyrovnané tabulky a přezimoval klidněji (zápas s Velešínem byl sehrán po uzávěrce ML k 3.11.).
Postavení A týmu SK Lhenice v tabulce I.A třídy skupiny A (za 14 účastníků) k 3.11.:
13.místo – 12 zápasů – 2 výhry, 4 remízy, 6 proher – skóre 14:23 – 10.bodů.
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U B týmu startujícím v OP Prachaticka ve sk.A
I když měl v měsíci říjnu a v samém počátku listopadu v pěti zápasech vcelku slušné výsledky (od 9.kola 5.10.
po 13.kolo 3.11.), získal v nich při třech výhrách a dvou prohrách 9 bodů (viz přehled zápasů níže),
zkomplikoval si postup do jarní nadstavby OP, do jeho „elitní“ skupiny, a to především kvůli čtyřem zbytečným
plichtám v řadě na domácím hřišti (ve 4.kole s Netolicemi B 2:2, v 5.kole s Nebahovy 2:2, v 7.kole s Vitějovicemi
0:0, v 8.kole se Strunkovicemi B 2:2). V posledním podzimním utkání 14.kola u fotbalových sousedů ve
Vitějovicích musí zabojovat o ještě nějakou šanci na postup (bylo sehráno po uzávěrce ML 3.11.). Paradoxem
je, že se v něm s 19 body „na dálku“ utká z nepostupového 5.místa v tabulce s Dubem s 22 body na postupové
čtvrté tabulkové příčce (co hraje doma s Netolicemi B), jehož 2x výrazně porazil za zisku 6 bodů při skóre 14:0
(doma ve 2.kole 8:0, v 9.kole v Dubu 0:6).
Postavení SK Lhenice B v tabulce OP Prachaticka skupiny A (za 8 účastníků) k 3.11.:
5.místo – 13 zápasů – 5 výher, 4 remízy, 4 prohry – skóre 36:16 – 19 bodů.
U přípravky starší startující v OP Prachaticka
Naši fotbaloví benjamínci mají podzim v této soutěži, jako nováčci v této věkově vyšší kategorii, již odehraný a
jak dokazují výsledky jejich posledních zápasů, již se v ní aklimatizovali a vedou si dobře (viz přehled jejich
zápasů níže).

Výsledkový servis

zápasů týmů lhenického SK v měsíci říjnu a v počátku listopadu

I.A třída sk.A
9. kolo – So 5.10. – Lhenice A – Sousedovice 1:1 ( 0: 0 ) – br. za Lh: M. Mahák
10. kolo – Ne 13.10. – Nová Ves u ČB – Lhenice A 0:1 ( 0: 0 ) – br. za Lh: R. Pořádek
11. kolo – So 19.10. – Lhenice A – Semice 1:3 ( 1: 1 ) – br. za Lh: P. Prenner
12. kolo – So 26.10. – Vodňany – Lhenice A 2:2 ( 1: 2 ) – br. za Lh: P. Prenner z 11, R. Iliev
13. kolo – So 2.11. – Lhenice A – Trhové Sviny 2:4 ( 0: 2 ) – br. za Lh: P. Prenner, M. Mahák
1. kolo – So 9.11. – Lhenice A – Velešín 3:3 (3:2) – br.za Lh.: F.Funda, R.Ryšánek,M.Mahák
– po uzávěrce ML
OP Prachaticka – sk. A
9. kolo – So 5.10. – Dub – Lhenice B 0:6 ( 0: 4 ) – br. za Lh: P. Vincik 2 ( 1 z 11 ), V. Wimberský, J. Pokorný,
R. Sura, D. Lukač
10. kolo – Ne 13.10. – Lhenice B – Zbytiny 7:1 ( 5: 0 ) – br. za Lh: P. Vincik 2 ( 1 z 11 ), Vl. Bruda 2, D. Lukač,
V. Pilát, P. Lukšovský
11. kolo – So 19.10. – Netolice B – Lhenice B 0:3 ( 0: 0 ) – br za Lh: Vl. Burda, P. Vincik z 11, P. Lukšovský
12. kolo – So 26.10. – Nebahovy – Lhenice B 3:0 ( 0: 0 )
13. kolo – Ne 3.11. – Lhenice B – Vlachovo Březí 0:1 ( 0: 0)
14 kolo – So 9.11. – Vitějovice – Lhenice B 1:1 (1:0) – br. Za Lh.: P.Vincik – po uzávěrce ML
OP Prachaticka – přípravky starší
6. kolo – Čt 3.10. – Lhenice – Vl. Březí 9:12 ( 6: 8 ) br. za Lh: T. Trnka 5, M. Schwinger 3, K. Muška 1
7. kolo – Ne 13.10. – Čkyně – Lhenice 9:3 ( 3: 1 ) br. za Lh: T. Trnka 2, E. Hůrský 1
8. kolo – Čt 17.10. – Lhenice - Prachatice B 5:7 ( 3: 3 ) – br. za Lh: T. Trnka 2, K. Muška 1, M. Schwinger 1,
P. Jakl 1
9. kolo – So 26.10. – Netolice – Lhenice 2:8 ( 1: 5 ) br. za Lh: T. Trnka 3, E. Hůrský 3, K. Muška 2
10. kolo – Čt 31.10. – Lhenice – Volary 8:6 ( 0: 0 ) br. za Lh: T. Trnka 3, K. Muška 2, E. Hůrský 2, K. Trnka 1
11. kolo – So 2.11. – Husinec / Lažiště – Lhenice 7:7 ( 3: 2) br. za Lh: T. Trnka 4, K. Muška 3

Fota: ze zápasů – vlevo z utkání I. A tř. sk. A – Lhenice A – - Trhové Sviny 2:4 ( 2.11. ) – vpravo z utkání Lhenice A – FC
Velešín 3:3 (9.11.) . Více snímků ze zápasů A i B týmu ve fotogalerii na webových klubových stránkách lhenického SK
JB, JM
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INZERCE
PRACOVNÍ NABÍDKA
Zeelandia rozšiřuje výrobu! Do naší provozovny v Chelčicích u Vodňan, kde vyrábíme vařené ovocné a
zeleninové náplně, proto hledáme nové kolegy a kolegyně
· na dělnické pozice: OPERÁTOR VÝROBY, VAŘIČ, PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY;
· na vedoucí a specializované pozice: VEDOUCÍ ÚDRŽBY, ÚDRŽBÁŘ – ELEKTRIKÁŘ, PROVOZNÍ
KVALITÁŘ.
Pro získání bližších informací o podmínkách se obracejte na personální oddělení: Ing. Michala Raganová,
prace@zeelandia.cz / +420 381 791 824
Informace o zpracování osobních údajů kandidátů naleznete na našich webových stránkách www.zeelandia.cz.

• Provádím klempířské, pokrývačské a tesařské práce, opravy střech
- Miloslav Špán č.tel. 607242463
● Oblečení pro celou rodinu za super ceny – originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka,
krycí plachty a drogerie za super ceny – naproti prodejně Coop (tzv.u Kloboučníků) - Lhenice.
● 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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