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BŘEZEN 2020

Masopust v Jámě – vesnička pod „Doubravou“ je jedním z mála míst, kde
tato tradice je ještě dodržována přímo v den na „masopustní úterý“, a to
s průvodem maškar po vsi s muzikou a dalším masopustním veselím.
Tentokrát se jej zúčastnily i děti z naší lhenické mateřinky, včetně těch
z mičovické třídy „Broučků“ – letos tak tomu bylo v úterý 25.2.2020.

BŘEZEN

OTVÍREJTE, LIDÉ, VRÁTKA,
Z PUPENŮ SE SOUKÁ LISTÍ,
BUDEM ČEKAT NA JEHŇÁTKA,
POTOK SVOJE BŘEHY ČISTÍ.
OVEČKY I BERÁNKY
PAK NAJDEME U PLOTU
ODEMKNEME STUDÁNKY.
MALOU BÍLOU SOBOTU.
„Ze Šumavy špalíček pohádek a básniček“ – O.Fibich, P.Štěpán

Z významnějších dat z našeho Lhenicka vztahujících se k měsíci březnu
7.březen roku 1850 – narození T.G.Masaryka – prvního československého prezidenta – osvoboditele – za I.republiky i ve
Lhenicích oslavně připomínáno tohoto data – zejména místním Sokolem a školou.
15.březen roku 1939 – zbylá část republiky okupována Němci – i Lhenicko obsazeno německým vojskem – o den později
(16.3.) vyhlášen protektorát Čechy a Morava – se vznikem na Lhenicku tří protektorátních celnic s Německem
JB, JM

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
po velmi teplé zimě se připravujeme na práce venku, které se s jarem otvírají.
Především bychom chtěli začít úklidem městyse. Budeme objednávat zametací vůz, který
projede ulicemi, a tak bych Vás chtěla požádat, abyste respektovali v maximální míře výzvu a
neparkovali v dané dny v ulicích. O termínu Vás budeme samozřejmě informovat s
předstihem.
Ve spojitosti s tím se musím ale
zmínit ještě o jedné věci - začala se nám opět
rozmáhat tzv. odpadková turistika. Co to znamená?
Někteří s cílem ušetřit na známce za popelnici
neodnesou domovní odpad do své popelnice, ale do
obecních odpadkových košů. To má pak za
následek, že po pátečním svozu odpadků z košů
jsou v pondělí některé z nich opět plné a to i v době,
kdy je minimální pohyb obyvatel po obci. Budeme
muset instalovat po obci kamery? Nebo by bylo
lepší, aby si každý svůj domovní odpad vytřídil a
zbytek odložil do své popelnice? Odpadkové koše
na ulicích neslouží jako náhradní popelnice. Odpady
nás budou trápit i do budoucnosti. Už v letošním
roce došlo k navýšení ceny za jejich svoz.

Od příštího roku se bude každoročně navyšovat
poplatek za skládkování komunálního odpadu,
připravuje se nový zákon o odpadech, který má za
cíl ještě více třídit. Bohužel, v současné době je
velkým problémem zobchodovat vytříděný odpad, a
tak se stává, že nás vytříděný odpad stojí nemalé
finanční prostředky a budoucnost není růžová.
Například vytříděný papír se stává nechtěnou
druhotnou surovinou. V době kůrovcové kalamity a
nadbytku dřeva papírenský průmysl sáhne raději po
prvotní surovině, tedy dřevu, protože je jeho
zpracování jednodušší a levnější. Na druhou stranu
bych chtěla poděkovat všem, kteří třídí, protože
jsem přesvědčena o tom, že to má smysl a ještě
větší smysl má předcházet vzniku odpadů.
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Další problém, který je stálým evergreenem, jsou volně pobíhající psi. Ve většině případů jde o stále
stejné psy a stále stejné majitele. Jen výjimečně k nám zaběhne pejsek ze sousední vesnice. Jak už jsem
zmínila, nejčastěji se stává, že majitel nezabezpečí svého psa, čímž porušuje zákon č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání. Pokud chovatel psa (zvířete) nezabrání jeho úniku, dopouští se přestupku a může
mu být uložena pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Takové případy řeší obec s rozšířenou působností
v Prachaticích. Odchyt volně pobíhajícího psa je velice problematický, měla by ho provádět odchytová služba,
která je nejblíže v Českých Budějovicích nebo osoba, která je odborně proškolená. V této souvislosti bych Vás
chtěla vyzvat, pokud byste někdo měl zájem v této oblasti pomoci, zejména ti z vás, kteří máte zkušenosti se
psy a máte rádi zvířata, prosím, přihlaste se na úřadě městyse na náš inzerát (viz níže - rubrika “Informace
občanům”).
V neposlední řadě bych Vás chtěla požádat, abyste v současné době, kdy svět čelí rozšíření koronaviru
COVID-19, nepodléhali panice, ale zároveň prosím, sledujte a dodržujte pokyny epidemiologů, lékařů a
hygieniků. Doufám, že vše zvládneme bez vážnějších komplikací a tento virus s jarem oslabí stejně jako
chřipková epidemie.
Bohužel, oslabení nečekáme u šíření kůrovce a i v letošním roce budeme muset bojovat s jeho
napadením dalších porostů. Také letošní silné vichry ve třech vlnách napáchaly škody v už tak zdecimovaných
lesích. V sobotu 14.3. pořádáme opět brigádu v lese – budete-li se chtít zapojit do úklidu větví, rádi Vás tam
uvidíme. Ze stejného důvodu bude v pátek 13.3. uzavřen úřad městyse, kdy zaměstnanci budou pracovat
v lese. Přeji vám krásné jarní dny,
Marie Kabátová, starostka

INFORMACE OBČANŮM
Máte vztah k psům a zvířatům obecně? Ozvěte se. Městys Lhenice hledá
pracovníka na DPP – odchyt volně pobíhajících psů (zvířat). Zajištění odborného
proškolení a poskytnutí ochranných a pracovních pomůcek, 150,- Kč/hod.
Bližší informace na tel.: 775 321 291, 388 321 297

VÝZVA PRO VEŘEJNOST – ÚKLID VĚTVÍ PO TĚŽBĚ PO KŮROVCOVÉ KALAMITĚ
Městys Lhenice si dovoluje požádat veřejnost o pomoc při úklidu větví po těžbě po kůrovcové kalamitě ve dnech
13. a 14.03.2020. Sraz účastníků bude dne 13.03. v 8,00 hodin u Velké kaple v Brabcích a dne 14.03. v 8,00
hodin v lokalitě „Na vyhlídce“. Vhodné oblečení a pracovní rukavice s sebou. Občerstvení bude zajištěno.
Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 388 321 297, 775 321 293 nebo e-mail: obec@lhenice.cz.
V pátek 13.03. bude uzavřen Úřad městyse Lhenice z důvodu účasti všech zaměstnanců na této akci.

OZNÁMENÍ OBČANŮM – VÝPŮJČKA KOMPOSTÉRŮ
Městys Lhenice ve spolupráci se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) oznamuje, že v rámci
projektu „Domácí kompostéry II.“ jsou k zapůjčení volné kompostéry – velký o objemu 1100 l (spoluúčast
599,- Kč) a menší o objemu 500 l (spoluúčast 523,- Kč).
V případě zájmu se osobně dostavte na podatelnu úřadu(v přízemí budovy úřadu městyse) k podání žádosti a
následnému sepsání smlouvy o výpůjčce v termínu nejpozději do 20.března 2020. Po tomto datu budou
kompostéry nabídnuty jiným obcím, které byly také v projektu zapojeny.
Bližší informace budou poskytnuty na č. tel. 388 321 497 nebo na podatelně úřadu.

INFORMACE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

Koronavirus - COVID -19 - vir, který způsobuje méně závažná i vážnější respirační onemocnění, které se projevuje
kašlem, teplotou, zhoršeným dýcháním, dušností.....
Nejdůležitější prevencí jsou maximální hygienická opatření - časté a důkladné mytí rukou mýdlem popř. dezinfekčním
prostředkem na bázi alkoholu, kýchání nebo kašlání do papírového kapesníku, nikoliv do dlaně.
Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích (KHS) na stránkách
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016 uveřejnila postup, jak se chovat v případě, že:
BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a NEMÁM projevy respirační infekce
BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a MÁM projevy respirační infekce
a zároveň telefonní čísla pro občany s cestovatelskou anamnézou (byl jsem v zasažené oblasti) a nevykazující příznaky
nemoci na epidemiology KHS.
387 712 326

387 712 212

387 712 380

387 712 321

387 712 310

387 712 320

387 712 211

387 712 312

387 712 210

Jihočeský kraj zřídil i informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin
včetně víkendů. Z důvodu četnosti dotazů mohou být telefonní linky přetížené.
Petra Popová, vedoucí provozního oddělení krizové řízení

2

ZÁSILKOVNA
BYLA OTEVŘENA VE LHENICÍCH
na adrese Náměstí 125 (stará radnice)
- otevírací doba 10.00 -16.00 hod.
https://www.zasilkovna.cz/pobocky/lhenice-namesti

Chcete odeslat své zásilky bez front, dlouhého čekání a za
cenu od 65 Kč? Pak využijte naši službu MEZI NÁMI !
Stačí vám k tomu pouze mobilní telefon a online
platební karta. Rádi Vám pomůžeme!

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Únorové zprávičky z naší lhenické školičky - třídy Motýlků, Žabek a Rybiček
Ve školce jsme se sešli až po jarních prázdninách, které se změnily v chřipkové. Velkou
radost nám v únoru dělali Motýlci, kteří již krásně pracují v centrech aktivit, která jsou pro náš
vzdělávací program tak důležitá. Pro předškoláky a jejich rodiče byla určena akce Učíme se
společně. Sotva jsme se rozhýbali na grafomotorických prvcích, pozvaly nás paní učitelky z I. stupně
do současné 1. třídy, kde si děti mohly vyzkoušet práci s pracovními listy přímo ve školních lavicích.
Na řadu přišly i úkoly na interaktivní tabuli a také jsme si společně zazpívali. V měsíci březnu se
chystáme na druhou takovou schůzku. S ekoprogramem Putování s kapříkem Metlíkem přijel
dokonce i živý jeseter a rak říční, to se všem moc líbilo! V neděli 23.2. jsme v nové obřadní síni na
našem obecním úřadě přivítali nové občánky naší obce. A v březnu nás čeká ještě jedno „vítání“. Děkujeme rodičům, kteří
nám vystupování umožňují. Na masopustní úterý jsme se v průvodu masek a za doprovodu harmonik došli podívat do školy
za kamarády z I.stupně . Zahráli jsme si pak ve třídě masopustní hry, zazpívali, zatančili, ale odpočívat jsme nešli. Kdepak.
Naopak, vydali jsme se linkovým autobusem do Jámy,
kde jsme se sešli se třídou Broučků. Ti nás do Jámy na
masopust pozvali. A jak jsme se tam měli? Moc dobře.
V hospůdce jsme dostali výborný čaj a spoustu
vynikajících koblih, potom jsme šli s průvodem masek
od chalupy k chalupě a u každé jsme dostali nějakou
dobrotu, zpívali jsme a tančili, vždyť jsme také byli v
maskách. Moc děkujeme všem, co se o nás tak pěkně
postarali! 27.2. proběhla beseda s psycholožkou Mgr.
Leonou Tomanovou o školní zralosti, která byla prioritně
určena rodičům předškoláků, ale byla i pro další
zájemce. Přišli 4 rodiče. Bylo nám líto, proč takové
skvělé nabídky a možnosti dozvědět se víc o
připravenosti svého dítěte na školu nevyužilo víc rodičů.
Ti, co tam byli, vám jistě potvrdí, že to nebyl zbytečně
strávený čas. Eva Rajtmajerová
Fota – v našich centrech aktivit

Únorové zprávičky od třídy Broučků za kopcem – v Mičovicích
Zima se nám ne a ne usadit na svém trůnu a my děláme co můžeme, abychom dětem zimu připodobnili. Je to ale
mnohdy těžké. Ráno nám sněží, v poledne za oknem taje a odpoledne tu máme jarní počasí. A tak se snažíme, když se
počasí tváří zimně a nadělí nám sníh, zimu si užít, co to jde. Kopec za školkou je schovaný pěkně ve stínu, tak nám tu sníh
drží delší dobu než na louce za vsí. Jezdíme sami nebo ve dvojicích, aby si správné zimní radovánky užili i ti menší
kamarádi. Vlastně je to takové poslední loučení se zimou. Únor se nám chýlí ke konci, a tak už moc sněhu nečekáme, proto
bobujeme, „co se dá“.
Abychom se ale nestarali jenom o sebe a svoji zábavu, vyrážíme s taškou plnou dobrot na konec vesnice. K plotu
ohrady se tu snažíme nalákat na kaštany a jablíčka několik daňků. A že je plot příliš vysoký nám nevadí, kaštany přes něj
přehodíme raz dva. Moc se nám teď hodí, že jsme si je na podzim nasbírali a že nám ještě další várku donesl do školky
Lukášek. A kdyby žádné nezbyly, víme, kde je najít zase na podzim.
Ani jsme se „neotočili“ od daňků a hned další den „vyrážíme“ do lhenické školky. Pohádka O kapříkovi Metlíkovi
nás zavedla do vodní říše mezi kapry, sumce, úhoře, karase a další ryby, které jsme se učili poznávat. A nejen to,
neposední jeseteři v kádi a několik raků nám ukázalo, jak dobře jim je ve vodě, rakům i na suchu, a co všechno dokáží.
Někdo se odvážil si na ně sáhnout, jiný je raději okukoval z povzdálí. A my? My jsme vše obhlédli a vydali se, jako už
tradičně, pěkně po svých přes kopec zpátky do Mičovic.
V dalším týdnu jsme měli v plánu návštěvu prachatické knihovny. V poznání tohoto prostředí jsme opět o krůček
blíž. Zase a přece jinak. Pohádkové básničky, barevné puzzle a hádanky nás nabádaly hledat rýmy, odhalit legraci nebo
nesmysl ve větě či na obrázku nebo dokončit započatý verš správným slovem. Pomáhali jsme si v sestavování puzzle a
vymýšleli jsme název pohádkové postavičky.
Pohádková nálada nás provázela i do dalšího dne, do MASOPUSTNÍHO ÚTERÝ. To jsme „vyjeli“ autobusem do
Jámy, kde masopustní veselí vrcholilo. Začalo sladce, výbornými vdolky a čajem v jamské hospůdce a pokračovalo
společně s průvodem. Jako masky jsme šli dům od domu a u každého stavení jsme tancovali kolečko, ochutnávali výborné
pohoštění a domů jsme se sotva valili. Na některých dětech bylo vidět, že měly velké oči a s ochutnáváním dobrot to
neodhadly. Ale to se po chvíli spravilo.
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To, že jsme se do Jámy vypravili, bylo to nejlepší, co jsme z masopustu mohli dětem ukázat. Nemusíme jim nic
vyprávět a předávat zprostředkovaně. Kdo tam s námi byl, asi nezapomene tu nádhernou atmosféru, kterou jsme v Jámě
zažili. Za rok se chceme přijet podívat zase. A co Vy?
S díky všem „JAMSKÝM“ !
Zuzana Bromová

Fota: vlevo - zimní radovánky na bobech – uprostřed a vpravo - na masopustu v Jámě

Základní škola
Únorové kalendárium
3.2. – 7.2. – Jarní prázdniny
10.2. – návštěva „Planetária“ v ČB – pro žáky 5.třídy
11.-2. – školní kolo „Biologické olympiády“ - kat.C a D – viz článek níže
12.2. – návštěva „Planetária“ v ČB - pro žáky 1.a 3.třídy
12.2. – účast na okresním kole soutěže „Konverzace v německém jazyce“ v PT – viz článek níže
12.2. – matematická soutěž „Pythagoriáda“ – školní kolo – pro žáky 5.až 8,ročníku – viz článek níže
13.2. – „Skype“ se žáky z Francie v angličtině – pro žáky 9.třídy
13.2. – mimořádná třídní schůzka pro rodiče žáků 9.třídy k přihláškám na střední školy
14.2. – návštěva „Planetária“ v ČB – pro žáky 4.třídy
16.2. – turnaj ve florbale v Netolicích – pro nejmenší žáky z 1.-2.třídy a též ze 3.-4.třídy
17.2. – eko-program „V rybníce“ – ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v ČB – pracovištěm ve Vodňanech – proběhnuvší
na naší škole – pro žáky 2.A a 2.B třídy
18.2. – návštěva Malého divadla v ČB na představení „Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli, ale my vám to stejně
řekneme“ – pro žáky 2.A třídy
18.2. – zahájení plaveckého výcviku v „Plaveckém stadionu“ v PT – s 10 lekcemi vždy v úterý – pro žáky 3.a 4.třídy
19.2. – účast na okresním kole soutěže „Konverzace v anglickém jazyce“ – viz článek níže
20.2. – „Učíme se společně“ – pro předškoláky a jejich rodiče – 1x v měsíci v MŠ či ZŠ
25.2. – návštěva „Jihočeského muzea“ v ČB s geologickým programem – pro žáky 9.třídy
26.2. – účast na okresním kole „Zeměpisné olympiády“ v PT – výsledky do uzávěrky ML nedodány
26.2. – 28.2. – sběrová akce na škole (papíru) – s následným vyhlášením nejlepších sběračů – tříd i jednotlivců
27.2. – beseda na téma „Školní zralost“ s Mgr. Leonou Tomanovou – pro rodiče předškoláků v MŠ

Fota z únorových školních aktivit

Fota: vlevo a uprostřed – z návštěvy „Planetária“ v ČB prvňáky a třeťáky (12.2.), vpravo – „Skype“ deváťáků s Francouzi
v angličtině (13.2.)

Z únorových vědomostních soutěží našich žáků
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo v PT – 19.2.2020
Kategorie I A - 6. + 7. ročník - A. Kuneš (7. roč.) - 11. místo
Kategorie II A - 8. + 9. ročník - D. Mustacová (8. roč.) - 10. místo
Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo v PT – 12.2.2020
Kategorie I A (žáci do 7. roč.) - 4. místo - L. Čechová (7. roč.); 5. místo - Š. Šístková (5. roč.)
Kategorie II A (8. + 9. roč.) - 7. místo - K. Gregora (8. roč.)
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Matematická soutěž „Pythagoriáda“ – školní kolo – 12.2.2020
5. ročník - celkem 15 soutěžících - 1. místo - P. Veselá (15 bodů) - úspěšná řešitelka; 2. místo - K. Kubincová
(14 bodů) – úspěšná řešitelka; 3. místo - A. Pöschlová (11 bodů) - úspěšná řešitelka; 4. místo –
V. Gregorová (8 bodů)
6. ročník - celkem 23 soutěžících - 1. místo - A. Perglerová (9 bodů)
7. ročník - celkem 19 soutěžících - 1. místo - L. Čechová (9 bodů)
8. ročník – celkem 14 soutěžících - 1. místo - T. Dvořák (11 bodů) - úspěšný řešitel; 2. místo - J. Šlesinger
(8 bodů)
Biologická olympiáda – školní kolo – 11.2.2020
Kategorie C - 8. a 9. ročník - 1. místo - Z. Šejnohová (9. roč.) - postup do okresního kola; 2. místo - M. Hesová
(9. roč.)
Kategorie D - 6. a 7. ročník - 1. místo - L. Čechová (7. roč.) - postup do okresního kola; 2. místo - A. Pöschlová
(6. roč.) - postup do okresního kola; 3. místo - T. Kolářová (7. roč.); 4. místo –
N. Radová (6. roč.); 5. místo - L. Majerčáková (7. roč.); 6. místo - Š. Hrabětová (7. roč.)

OZNÁMENÍ

Zápis do 1.třídy školního roku 2020/21

bude v naší škole probíhat ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14 hodin do 17 hodin v učebně I. třídy (vedle ŠD).
Rodiče předloží při zápisu:
•
rodný list dítěte
•
doklad o trvalém bydlišti
•
žádost o přijetí . Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření
pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně-pedagogické centrum již nyní, a do 30. 4. 2020 přinést:
•
žádost o odklad
•
doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra
•
doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
•
Více informací k zápisu na www.zslhenice,cz – v kapitole „Pro žáky a rodiče“
K zápisu je možno se od 19. 3. 2020 předem zaregistrovat v MŠ Lhenice (tel. 388 321 115)
Mgr. Vladimíra Trnková
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Orkán „Sabine“ udeřil v Česku, Jižních Čechách, i na našem Lhenicku
Lámal a vyvracel stromy, způsoboval velké
problémy v dopravě a v dodávkách elektřiny. Byl
vyhlášen nejvyšší stupeň nebezpečí… Nejprve
pustošil západní Evropu, a tak od meteorologů přišla
pro celé naše území zavčasná výstraha před jeho
vpádem, a to na noc z neděle devátého na pondělí
desátého února, a to zejména na druhou její
polovinu, ráno a ještě i dopoledne následujícího dne
desátého. Varování se naplnilo. V Č.Budějovicích
„Sabine“ v nejsilnějších nárazech větru dosahovala
rychlosti až 105 km/hod a na našem Lhenicku tomu
bylo obdobně. Na Sněžce dokonce 180 km/hod !
Již od brzkého pondělního rána (10.2.) byli v plném
vytížení profesionální i dobrovolní hasiči, energetici,
silničáři, železničáři. Odstraňovali stržené části
plechových střech z budov a především padlé
stromy a popadané větve ze silnic a železničních
tratí,
co
v některých
úsecích
stávaly
se
neprůjezdnými, obnovovali tisíce přerušených
dodávek elektrického proudu pro odběratele.
Průběh nedělního dne 9.2. byl u nás, na
Lhenicku ještě poklidný, za skoro jasna a polojasna
s teplotou do +9°C, aby s přicházejícím večerem a
nocí při úplňku se obloha počala zatahovat, vítr

postupně sílil a po půlnoci a k ránu, dle předpovědi,
udeřil za deště v plné síle orkánu (poté za
mimořádně vysoké ranní teploty +14°C, v ČB
rekordně ještě vyšší) při pokračujících, velice silných
poryvech větru ještě i v dopoledních hodinách
nového dne. Poté, v hodinách odpoledních za
protrhávání oblačnosti a ochlazení na 5°C až 6°C,
vítr v nárazech výrazně oslaboval.
Ve Lhenicích vlivem úderu větrné bouře
nastalo bezproudí cca od jedné hodiny noční po
pondělní poledne, které způsobilo problémy
především místním provozovnám, obchodům,
jídelnám, školám. V plné permanenci byla tohoto
10.února i výjezdová jednotka našeho lhenického
SDH, jež vyrážela k zásahům celkem 3x, a to
k odstraňování stromů a větví z cest.
Vzniklé škody sčítali např. fotbalisté
z místního SK, jimž větrná smršť z jejich fotbalového
stánku odnesla přístřeší k posezení přes stržené
oplocení až na dolní asfaltové hřiště, kde skončilo
v hromadě trosek (viz fota níže), rovněž tak i úřad
městyse, z jehož budovy u jejího vchodu byla ze
zástřeší stržena a rozbita prosklená deska (viz fota).
Škody vznikly i v našich sadech.
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Vzpomínka na únorové bombardování Prahy v roce 1945 dochována i u nás
(i když již jen zprostředkovaně)
Náletu na Prahu před 75 lety věnovala únorová média dosti pozornosti. Z nich vybráno to podstatné i s patřičnými výstižnými
titulky níže. V souvislosti s tím byla naší redakcí objevena ona vzpomínka na tuto událost uveřejněná před 10 lety na našich
stránkách.

Nešťastný nálet na sto věží

Na Popeleční středu části české metropole proměněny v trosky a popel
V únoru roku 1945 spojenecké bombardovací svazy smetly Drážďany na prach. Během
druhého dne náletů na toto německé město – na Popeleční středu 14.února – navigačním
omylem 62 amerických letounů B-17 „Flying Fortress“ 8.letecké armády, náležejících do
sestavy 398. a 91. bombardovací skupiny a k 1.wingu zabloudilo nad Prahu. Nad českou
metropolí nalétly od jihozápadu krátce po poledni a během deseti minut (od 12.25 do 12.34
hodin) vysypaly na město 152 tun trhavých a zápalných bomb, a to v širokém pásu od
Radlic až téměř po žižkovské nákladové nádraží. Bombardování zasáhlo Radlice, Vyšehrad,
Zlíchov, Nové Město, Nusle, Vinohrady, Vršovice a Pankrác. Nejvíce byla poškozena oblast
od Palackého mostu přes Karlovo náměstí na Vinohrady. Následky byly děsivé. Odhady
uvádějí přibližně 700 mrtvých a 1200 zraněných v důsledku náletu, 88 osob zůstalo pohřešováno. Poškozeno bylo na 2500
pražských domů, z toho 68 zcela zničeno. Mezi nimi i významné památky, jako např. Emauzský klášter, Faustův dům,
Vinohradská synagoga, Grégovka či sochy na Palackého mostě….
Nálet nebyl očekáván, neboť nad Prahou často přelétaly spojenecké bombardovací svazy a nic podobného se
neudálo. Proto se Pražané neuchylovali do krytů. I to byl jeden z důvodů, že dílo této zkázy bylo takové.
Tolik výběr ze sdělovacích prostředků.
Ze vzpomínek již zemřelé paní Zdeňky Bumbové na nálet na Prahu 14.2.1945
V tento válečný čas, tehdy devatenáctiletá, studovala v Praze střední zdravotnickou školu a bydlela u příbuzných na
rozhraní Vinohrad a Žižkova na Praze 3.
(Podle jejího zaznamenaného vyprávění otištěném v ML, v březnovém čísle 3, ročníku 2010)
Na ulicích byl již zmatek a od lidí byla ke slyšení i místa
údajně zasažená bombardováním – mezi nimi
i Vinohradská třída, kde nedaleko odtud u tety bydlela.
V hrůzném
očekávání
věcí
příštích
procházela
„Vinohradskou“, lemovanou pobořenými a hořícími domy,
někde jen se samostatnými stěnami s okny čnícími k nebi,
jinde zase jako by v dokonalém průřezu s odhaleným
veškerým vybavením místností v jednotlivých patrech,
připomínajících pokojíčky dětí na hraní. Všude plno kouře,
prachu, křiku a zoufalství pobíhajících lidí a nářku
zraněných, všude plno hasičů, zdravotníků, domobrany,
projíždějících a houkajících hasičských aut a sanitek,
odvážejících raněné.

„Toho 14.února bylo již prý téměř jarní počasí. Právě byla
na vyučování ve škole, když kolem poledne zazněly sirény
ohlašující nálet. Mnoho vzruchu nenadělaly, neboť letecké
poplachy byly časté a ani hřmící letadla mnoho obav a
strachu nepřivodila, protože mnohokrát takto nad městem
přelétávala. Tentokráte tomu však bylo jinak. Když sirény
a zvony utichly, asi tak po pěti minutách, nastalo pro ni i
ostatní něco zatím nepředstavitelného. Obrovské rány,
detonace, dunění, hučení a drnčení oken je zahnaly do
krytu, i když opožděně a vlastně již zbytečně. Najednou
prý nastalo zvláštní ticho, než se vzpamatovali z toho, co
se právě odehrálo. Vyučování bylo následně ukončeno a
s obavami a strachem se rozcházeli do svých domovů.
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Až
posléze,
procházeje
již
klidnějšími,
přímo
nezasaženými místy, ji jako z děsivého snu probral
uspokojivý pohled na nepoškozený dům s tetiným bytem a
poté i shledání s příbuznými. Následné hodiny a dny plně
odhalily, k jakým obětem a škodám při náletu došlo na
„Vinohradské“ a jejím okolí a i v Riegrových sadech. Vedle
utrpení lidí, způsobených škod a celkové hrůznosti
následků, vnesl nálet do prožitků jejích i rodiny příbuzných
také něco málo tragikomického. Povšimli si totiž, že na

plastickém nápisu na domě, upozorňujícím na tetinu
zavedenou živnost „MANDL – PRÁDELNA“, snad
tlakovou vlnou či jinak, bylo strženo ve druhém jeho slově
písmeno dlouhé „Á“. Seznali, že poškozený poutač v této
podobě nemůže být pro jejich potencionální zákazníky
nijak vábivým a nechali ho opravit. Byla válka, život
v Praze se náletem nezastavil. Plynul dál ruchem
velkoměsta, i když bombardováním citelně poznamenán.

Je tomu již 75 let. Je proto málo pravděpodobné, že na našem Lhenicku je ještě jiného pamětníka oné neblahé události.
Nebo snad jest takového?!
Fota – následky bombardování Prahy
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Ze lhenického SDH (Sboru dobrovolných hasičů)
PERNÝ ÚNOR PRO VÝJEZDOVOU JEDNOTKU
- se šesti výjezdy k zásahům, především zapříčiněných orkánem „Sabine“, který se přehnal i
naším Lhenickem. Za operativnost při kalamitní situaci, při odstraňování následků silných
poryvů větru, lheničtí hasiči obdrželi poděkování, a to jednak od krajského ředitele
profesionálních hasičů, též od lhenické paní starostky Ing.Marie Kabátové i od velitele JSDH
Lhenice, Františka Fencla.
Přehled únorových výjezdů k zásahům:
2.2.2020 – k technické pomoci při odklízení padlého stromu přes cestu
10.2.2020 – tři výjezdy během dne k popadaným stromům větrnou smrští – jejich odstranění
23.2.2020 – výjezd k požáru komína ve Lhenicích, v čp.321
28.2.2020 – k zahoření hromady klestí ve Smědečku
PODĚKOVÁNÍ
- od paní starostky Ing.Marie Kabátové

„Děkuji všem členům naší JPO III, kteří zasahovali a odstraňovali následky orkánu Sabine, která se
přehnala přes naše území dne 10.2.2020. Většinou šlo o odstraňování padlých stromů. V těchto nepříznivých
podmínkách šlo o velmi nebezpečnou práci.
Ještě jednou děkuji za rychlou a dobře odvedenou práci.“
- od velitele JSDH Lhenice Františka Fencla
„Děkuji všem našim členům, kteří se na výjezdech podíleli i těm, kteří drželi pohotovost na telefonech. Ukázalo se, že na
nás, lhenické hasiče je spolehnutí. Též bych chtěl za všechny hasiče poděkovat firmám Agromechanice, Zámečnictví Trnka
a syn a Rodinné firmě Janota – všem ze Lhenic za uvolňování členů naší výjezdové jednotky k zásahům. Bez jejich
vstřícnosti si naši činnost nedovedeme představit.
Všech poděkování si velice ceníme.“

Z Českého svazu žen

PŘIPRAVUJEME:
„Jarní dámský klub“ – s p.Ivetou Pavličovou na téma „Jarní a velikonoční dekorace“
– termín bude včas upřesněn na pozvánkách.

BLAHOPŘEJEME VŠEM ŽENÁM K SVÁTKU !
Tento svátek, který se zrodil v Americe, slaví ženy na celém světě .

Z KČT - Klubu českých turistů

KČT Lhenice pořádal v únoru dvě krátké nedělní vycházky. První z nich se uskutečnila 9. února.
Zavedla turisty kolem kapličky U Jána a dále netolickými lesy na Brusnou a zpět do Lhenic.
Při druhé vycházce 16.2. se auty dojelo do Horních Chrášťan a pak už pěšky zamířili turisté přes
„Ameriku" k Dobčickým rybníčkům. Zde je čekala opravdu zajímavá podívaná. Na malých rybníčcích
Písařský a Lipanovický jsou umístěny chatičky, které slouží jako originální ubytování hlavně pro milovníky
přírody a rybolovu. Jsou bez přívodu elektřiny, vybaveny kamny s varnou plochou a solárními lampičkami. Dvě jsou
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umístěny přímo na vodní hladině a třetí stromová chatička je vynesena do 4 metrové výšky a částí vyčnívá také nad hladinu.
WC má každá své v originálních " kadibudkách". Po obhlídce chatiček a okolí nezbývalo než se vydat na zpáteční cestu k
autům.
Dne 22. 2. proběhl ve lhenické sokolovně turisty pořádaný tradiční country bál. Hráli Vodáci (taky tradičně), nálada
byla dobrá, pěkná tombola se brzy rozprodala, tancovalo se až do půl třetí ráno. Snad jen slabší účast oproti předešlým
rokům vedla k menší spokojenosti pořadatelů. Bohužel v posledních letech ubývá hlavně místních, kteří by se přišli pobavit.
Přesto lze říci, že country bál se vydařil.
K. Majer

Z Elite gym Lhenice
Nabídka pohybových aktivit pro děti
Naši svěřenci z Elite Gym Lhenice a
jejich páteční trénink, ve kterém jak jinak“jeli bomby”. Pokud nechcete, aby vaše
děti doma seděly jako pecky a zíraly do
počítače, ale přejete si, aby se dokázaly
hýbat a zůstaly v kondici, zkuste některý
z našich tréninků pro předškolní děti, tak i z prvního i druhého
stupně ZŠ. Na našich stránkách www.elite-lhenice.cz naleznete i
sportovně zážitkové víkendy “Spartan weeks” pro táty a jejich děti
nebo letní tábory!!
Navštivte nás a uvidíte, že budete odcházet unavení, ale
spokojení @ Elite Training Center Lhenice

Rádi bychom sdíleli nabídku pro občany Lhenic a přilehlého okolí.
Tělocvična Elite Training Center Lhenice se počínaje měsícem březnem 2020 otevírá
i mimoklubovým, kteří si budou moci vždy po předchozí konzultaci na uvedeném čísle
a rezervaci konkrétní hodiny přijít samostatně nebo s rodinnými příslušníky zacvičit
a to díky novému vrátnému systému, v jakoukoli denní hodinu. Vyhovíme tak těm,
kteří by rádi na našich trenažerech cvičili a mají rádi nikým nerušené soukromí, bez
přítomnosti dalších cvičících.
Zacvičit si budou moci přijít všechny věkové kategorie (děti pod dohledem dospělé
osoby), a to za částku: 60,-Kč děti a dospělí a 30,-Kč důchodci.
Kontaktní telefon je na předsedu spolku Elite Lhenice, z.s. Jaroslava Duchoně (mobil: 608 081 979)

Z REDAKČNÍ POŠTY
Z došlé pošty 28.2.2020

STUDENTSKÉ KRVEBRANÍ NENÍ JEN PRO STUDENTY
DARUJ KREV – DARUJEŠ ŽIVOT
Od 10. února až do 29. května probíhá akce Studentské krvebraní. Na transfuzním oddělení v Českých Budějovicích bude
k dispozici anketa, kterou si mohou prvodárci vyplnit a zapojit se do slosování o hodnotné ceny. Bližší informace o akci
najdete na www.krvebrani.budejovickymajales.cz, o dárcovství krve na www.nemcb.cz nebo www.cervenykriz.eu. Autobusy
pro dárce krve odjíždí v těchto dnech a jsou zdarma:
- 7.4. (7:00 Prachatice)
- 14.4. (7:00 Volary)
- 12.5. (7:00 Lhenice, 7:15 Netolice)
Bezpříspěvkové dárcovství krve podporují krom Jihočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR také obce Prachatice,
Vimperk, Volary, Čkyně, Vlachovo Březí, Husinec, Netolice, Lhenice a Hracholusky.
JAK SE MŮŽETE STÁT DÁRCI KRVE? Stačí přijet naším svozovým autobusem na Transfuzní oddělení Nemocnice ČB a
zde podstoupit lékařské vyšetření. Na místě Vám je také možné potvrdit počet odběrů nebo omluvenku pro zaměstnavatele,
případně vydat potvrzení pro příslušné zdaňovací období. Pro bližší informace kontaktujte Oblastní spolek ČČK PT emailem na prachatice@cervenykriz.eu, telefonicky na 724 367 840 nebo osobně každou středu od 8:00 do 16:00 na adrese
Nemocniční 204, Prachatice (budova polikliniky).
TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ V NOVÝCH PROSTORÁCH
V pondělí 2.3 a úterý 3.3 nebudou prováděny běžné odběry krve na stanici dárců (ještě v původních prostorách).
Od středy 4.3. budou odběry prováděny v nové stanici dárců krve, v budově T. Vchod je z Preslovy ulice, na stanici dárců
nelze projít vnitřním areálem nemocnice.
Bližší informace včetně mapky areálu jsou dostupné na internetových stránkách nemcb.cz.
Zuzana Pelikánová
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Z došlé pošty 18.2.2020

Jánského zlatá
Sportovci bojují o medaile a žene je dopředu touha po vítězství. Dnes v Českých Budějovicích byli ale odměněni medailemi
ti, kteří nesoutěží a nebyli hnáni touhou někoho předběhnout. Odměněni ti, pro něž je radost z toho někomu něco dát a dát
to nezištně.
Krásný podvečer jsme dnes prožili s těmi, kteří za darování krve získali Jánského plakety. Český červený kříž ve spolupráci
s Jihočeským krajem a městem České Budějovice dnes uděloval ocenění dobrovolným dárcům krve z různých částí našeho
kraje. Opravdu úžasní lidé a krásná atmosféra. Já s pár kolegy dárci jsem dostal zlatou, ale jisto jistě nám ji těch skoro 50,
co dostali stříbrnou, nezáviděli.
Moc za zlatou děkuji a příští týden jdu opět na krev. Richard Stengl

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
POZVÁNKA DO NAŠEHO LHENICKÉHO KINA

13.3. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – Komedie Česko, 2019,
od 19.00 hodin
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým
předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak
po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a
temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí
místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění
příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek)
27.3. TENKRÁT V HOLLYWOODU - Komedie / Drama USA / Velká Británie / Čína, 2019,
od 19.00 hodin
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho
dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce 1969 v Los
Angeles...
3.4. TRHLINA - Thriller / Horor / Mysteriózní Slovensko, 2019,
od 19.00 hodin
Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se v rámci absolventské praxe dostane do pracovní čety, která vyklízí
budovu bývalé psychiatrie. Zde náhodou objeví záznamy Waltera Fischera, jednoho z pacientů, který před
sedmdesáti lety záhadně zmizel v pohoří Tribeč. Když se po dvou měsících stejně záhadně objevil, byl
dezorientovaný, na celém těle měl nevysvětlitelná zranění a nedokázal popsat, co se mu stalo a kde poslední
týdny strávil. Ač byl dlouhodobě hospitalizován, již nikdy se nezotavil. Když se Igor pustí do pátrání po
podrobnostech Fischerova příběhu, zjistí…

POZVÁNKA | 23.5.2020

Chtěli bychom vás pozvat na 5. ročník Jarního Vyběhnutí (se zimou).
- informace a registrace na www.vybehnuti.lhenice.cz
Událost Jarní vyběhnutí (se zimou) nechce být 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.
PROGRAM:
10:00 _ Dopolední běhy 3,6,9 km
16:00 _ Koncert Colectiv & F.I.L.
11:00 _ Soutěže pro děti – 1. část
17:00 _ Výsledky Skejtovačky, Koncert …
12:00 _ Divadlo pro všechny
19:00 _ Koncert …
13:00 _ Výsledky Běhu, Skejtové závody, DJ RAMEL
20:30 _ Večer u ohně, muzika, zábava
14:00 _ Soutěže pro děti – 2. část
- během dne možnost občerstvení a aktivit pro děti (skákací hrad a jiné)
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STÍNY LHENICKA
Od začátku letošního roku jsme neevidovali na našem oddělení žádný trestný čin.
Jako přestupek proti občanskému soužití jsme kvalifikovali napadení mezi partnery v ulici Zahradní a
postoupili jejich jednání k projednání na Městský úřad do Prachatic. Průběžně provádíme kontroly v
lokalitě těžby vltavínů Brusná a neoprávněné vniknutí do tohoto prostoru dosud nezjištěnými osobami
jsme oznámili pro porušení horního zákona na příslušný úřad, kterým je Obvodní báňský úřad pro
území krajů Plzeňského a Jihočeského, včetně zaslání na místě nalezených a zajištěných věcí. S
touto lokalitou souvisí i dva přestupky proti majetku, které měli spáchat do současné doby nezjištění
pachatelé v loňském roce odcizením zde odložených věcí a nářadí osobami, které se v místě údajně
náhodou v noční době pohybovaly.
Zabývali jsme se i jednáním několika osob, které se slovně napadly na návsi v Tř. Újezdci. Příčinou jsou zejména neshody
mezi bývalými partnery ohledně další výchovy dcery, do nichž se zapojili další příbuzní. V této věci máme v šetření další
podnět od jednoho z příbuzných. K tomu jen krátce zmíním, že bych byl rád, kdyby dospělí přemýšleli a uvědomili si, že ten
nejhorší dopad mají tyto věci právě na jejich dítě.
Podílíme se pravidelně na dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích, v této souvislosti jsme
zpracovávali i dopravní nehody způsobené lesní zvěří. Provádíme kontroly rekreačních objektů, pátráme po hledaných
osobách i věcech a spolupracujeme se soudy, státním zastupitelstvím i exekutorskými úřady.
„Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice
přijímá nové policisty.
Zájemci se mohou hlásit na personálním pracovišti Územního odboru KŘP Jčk Prachatice
Telefon číslo: 974 236 400, e-mail: s<mailto:Stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz>tanislava.vachtfeidlova@pcr.cz
nebo osobně u Stanislavy Vachtfeidlové na adrese: PČR KŘP Jčk územní odbor Prachatice, Pivovarská 4.
Nástupní plat 25 720,- Kč, po úspěšném ukončení odborné přípravy (12 měsíců) 31 190,- Kč
Po zkušební době za splnění daných podmínek může být přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000,- Kč.“

Npor. Mgr. Bc Ivo Čech, ZV oddělení
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
Tentokrát

Co před dvaceti lety předcházelo oslavnému uvítání
nového milénia a století posvěcením a vsazením nového
zvonu „sv.Jana Křtitele“ do věže kostela sv.Jakuba
- při slavnostech „Svěcení zvonu a srazu rodáků“ 12.5.až 14.5.2000,
jejichž průběh je podrobně vylíčen v letošním lednovém vydání ML
Kdy a od koho vzešla iniciativa takto přivítat
přicházející nové milénium a století?

Na lhenické věži totiž z původně za léta v ní
osazených zvonů zbyl pouze jediný – nejstarší a největší
„sv.Jakub Větší“ (z roku 1587), neboť ostatní byly z ní
postupně sejmuty pro válečné účely (v 1.světové válce,
v roce 1916, dva, v roce 1928 sice tři nové zvony v ní
vsazeny, avšak v 2,světové válce, v roce 1942, tyto tři
taktéž sejmuty). Proto záměrem iniciátorů bylo, by při
vstupu do třetího milénia zněly z věže naším krajem zvony
dva – vedle stávajícího „sv.Jakuba Většího“ i nový zvon
„sv.Jan Křtitel“. Bohulibě se tomu tak stalo 14.5. LP 2000.
Dobrá věc se podařila pod zvoleným mottem pro
celé snažení: „Až si budou děti třeba v roce 2050 na hřišti
hrát a zvony je budou k obědu zvát, unisono zvolají: „Už
bije Jakub, nebo Jan?, je poledne, doma na nás čekají!“

Byli to lheničtí patrioti, pánové Václav Jaroš a Jan Machart
st., kteří s takovou to představou přišli již dva roky před
tím, v roce 1998. Tehdy uvažovali i o založení nadace na
pořízení nového zvonu a s jeho následným oslavným
vyzdvižením do svatojakubské věže u této výjimečné
příležitosti – příchodu nového milénia a století – za
přispívání do této sbírky Lheničáky, zdejšími rodáky a
přáteli Lhenicka. Tyto představy se za jejich iniciativy,
snažení a zapálení pro věc, jakož i následně mnoha
dalších, podařilo naplnit.

Běh událostí s tím souvisejících
Nadace „Zvon pro třetí tisíciletí“ ustanovena
Událo se tomu tak na vodickém „Hanušáku“, v pohostinném místě páně Machartově 20.června roku 1998, za účasti
54 podporovatelů iniciativy o navrácení zvonu na věž lhenického kostela sv. Jakuba ze Lhenic i osad přilehlých, kteří se poté
také stali prvními dárci do veřejné sbírky s vírou v jejich následování dobrými lidmi zdejšími, jakož i rodáky a přáteli
Lhenicka. Od iniciátorů akce „Zvon pro třetí tisíciletí“, pánů Václava Jaroše a Jana Macharta, se přítomní dověděli o
potřebných organizačních záležitostech a časovém harmonogramu k uskutečnění celého skutku i o připravovaném průběhu
sbírky, aby též přítomným odpověděli na dotazy s tématem souvisejícími.
Následně nadace „Zvon pro třetí tisíciletí“ povolena
- a to na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Prachaticích ze dne 29.7.1998 – čj.VV 1208 za účelem navrácení
zvonu na věž kostela sv.Jakuba ve Lhenicích. Od tohoto data bylo možno finančně přispívat na k tomu zřízené konto Obce
Lhenice ve lhenické spořitelně – na číslo účtu 35-994 7555-288/0800, a to až do konce května r.2000 - za celkové výše
sbírky 360.586,- Kč. Na zvon přispělo 424 dárců (= rodiny, spolky, firmy, obecní úřady, farníci, rodáci apod.). Za zvon bylo
v měsíci prosinci 1999 uhrazeno 229.238,- Kč. Zbytek peněz byl použit na uhrazení opravy věže, srdce zvonu,
elektropohonu, nového trámoví a dalšího technického zabezpečení vyzvednutí zvonu do věže a jeho následné uvedení do
provozu.

-

Lhenický zvon odlit 19.11. LP 1999 o 12.hodině 50.minutě
ve zvonařské dílně „Dytrichová – Tomášková“ v Brodku u Přerova.

Z oslovených firem to nakonec byla právě tato –
kde byl odlit nový zvon „Jan Křtitel“ pro lhenickou věž.
Lhenickými byl projevován zájem o toto konání, a tak se
již v předstihu, 29.října do tohoto místa z našeho městyse
vypravila skupina zájemců na exkurzi, aby se jednak
seznámila s postupem výroby zvonů a též se přesvědčila
o tom, v jaké fázi je již zde rozpracován náš zvon „Jan“,
Neuplynul ani měsíc od této návštěvy a z Brodku
přišlo pozvání na odlití lhenického zvonu pro třetí tisíciletí.
Svědky této mimořádné události pro naše Lhenicko byli
účastníci Jan Machart, Jaroslav Jindra s manželkou a
kulturní pracovnice Marie Jarošová se synem. Na paměť ji
zachytili na pořízené video. Nevšední zážitek z odlévání

zvonu popsala pro tehdejší „Lhenický zpravodaj“ Marie
Jarošová takto: „Velmi na mne, mimo jiné, zapůsobilo,
když majitelka firmy paní Dytrychová (křesťansky
založená) se při zahájení odlévání počala modlit. To proto,
aby se dílo zdařilo a zvon sloužil lidem jen k radosti a
potěšení a nebyl nikdy zneužit k válečným účelům, jak
nám sdělila. Též působivý byl přípitek slévačů s naším
přivezeným „Budvarem“ po odlití zvonu, provázený jejich
slovy: „Ať zvoní – dílo se podařilo!“
Nový zvon byl do Lhenic přivezen 7.prosince
1999 a poté v plné své kráse vystaven ve lhenickém
chrámu Páně sv.Jakuba až do připravovaných oslav
„Svěcení zvonu a srazu rodáků“ (12.-14.5.2000).

Sešlost k přípravě májových oslav
- ve lhenické sokolovně 29.12.1999 v podvečer –
Z jednání účastníků, iniciátorů akce „Zvon pro třetí tisíciletí“ Václava Jaroše a Jana Macharta st., též zástupců lhenické obce
se starostou Vlastimilem Čechem a našich pozvaných občanů ochotných pomoci, vyplynulo, že všichni mají společný zájem
na zdařilém a důstojném průběhu májových slavností „Svěcení zvonu a srazu rodáků“. Již proto, že vsazení nového zvonu
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„sv.Jana Křtitele“ do svatojakubské věže je symbolicky chápáno jako poselství lhenickým generacím příštím od nás,
Lhenických při vstupu do nového třetího milénia a jednadvacátého století.
Přítomní se zde od hlavních organizátorů slavností J.Macharta, V.Jaroše, starosty Vl.Čecha a kulturní pracovnice
M.Jarošové jednak dozvěděli o celém připravovaném programu na dny oslav od pátku 12.5. do neděle 14.5.2000 (podle
něho také slavnosti zdárně proběhly a podrobně jsou popsány v letošním lednovém vydání ML), ale také i o velice náročné
organizaci slavností vzhledem k jejich velké obsáhlosti. Z tohoto důvodu byly vytvořeny pracovní skupiny řešící vždy určité
úseky příprav, jakož i vlastní průběh slavností. Proto byli přítomní naši občané vyzváni k aktivnímu zapojení i k přínosu
dobrých nápadů, týkajících se průběhu, organizace či programu oslav.
Na závěr plodné sešlosti byl promítnut zaznamenaný video-dokument z odlití nového zvonu „Jana“ ve zvonařské
dílně v Brodku u Přerova

Přípravami na slavnosti žilo celé městečko – tím také zkrásnělo
Do přípravy slavností se zapojila řada lhenických spolků i podniků. Tak například úklid kolem hřbitova zajistili členové MO
KDU-ČSL, úklidy náměstí, trávníků a míst kolem radnice a školy provedli žáci ZŠ, obecní úřad zajistil vyčištění pomníku
padlých a kříže před kostelem a obnovení nápisů se jmény na pomníku padlých. Opravu plůtku kolem kostela si vzala za
své místní Agromechanika, pracovní skupina OÚ provedla nátěry konstrukce tribun a výrobu laviček na hřišti SK, též opravy
omítek a nabílení fasád některých obecních budov, firma Strabag provedla opravu Bavorovské ulice (nový koberec a
zámkovou dlažbu na chodnících v části pod náměstím), sportovci se ujali úkolu úklidu a přípravy areálu hřiště SK,
zakládající členové „nadace zvon“ se zase ujali opravy věže (vyčištění, nátěry a veškeré úpravy pro vyzdvižení zvonu), firma
„kabel systém“ provedla ozvučení náměstí a hřiště SK, mnoho ochotných spoluobčanů se podílelo na organizační pomoci
při zajištění všech třiceti akcí během těchto, pro nás tak významných dní (aby všechno klaplo).
Za svoje snažení byli Lheničtí odměněni velice vydařeným a důstojným průběhem slavností i krásným počasím,
které po všechny oslavné dny jejich bohulibému konání přálo, jakož i příznivými ohlasy rodáků a i ostatních návštěvníků,
kterým se během oslav u nás líbilo.

Údaje o zvonu „sv.Jan Nepomucký“
oslavně vsazen do lhenické svatojakubské věže 14.5. LP 2000
(viz jeho foto z průběhu slavnosti)
Technické parametry zvonu: váha 480 kg, dolní průměr 90 cm,
výška 83 cm. Složení - 70% mědi,30% cínu.
Výzdoba povrchu zvonu: - znak Lhenic – LP 2000 – ozdobné
ornamenty – vyobrazení sv.Jana Nepomuckého s jeho jménem a
nápisem: „Zvon byl pořízen z darů občanů, rodáků Lhenic a okolí“.
Pořizovací cena zvonu i s vyzdvižením do věže: 360.586,- Kč
Fota vpravo –repliky velkého zvonu
„Jana“ byly zhotoveny jako pamětní
upomínkové předměty.

Čerpáno z tehdejších dobových
„Lhenických zpravodajů“,
bulletinu vydaném k slavnosti
a dalších zdrojů.

Fota: vlevo ze slavnosti svěcení tří zvonů – „sv.Jakuba Menšího“, „sv.Jana Nepomuckého“ a “sv.Antonína“ – na lhenickém
náměstí 29.4. LP 1928 / vpravo – sejmutí Němci těchto tří zvonů ze lhenické věže k válečným účelům 2.4. LP 1942
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Fota: z odlévání nového lhenického zvonu „sv.Jana Nepomuckého“ ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova 19.11. LP 1999

Fota dole: vlevo – Lheničtí přihlížejí památnému okamžiku odlití zvonu – vpravo - poděkování
slévačům za podařené dílo – uprostřed vzorečky malých pamětních zvonků

JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Ženský volejbalový turnaj ve Lhenicích ovládl domácí tým
VK HOGO FOGO Lhenice
V letošním roce na přestupný den
29.2.2020 děvčata z volejbalového VK HOGO
FOGO Lhenice uspořádala svůj první turnaj na
půdě lhenické základní školy, kam se přijelo utkat pět týmů. Na
turnaj zavítala družstva z Netolic, Zdíkova, Strunkovic nad Blanicí
a Prachatic.
Jednalo se o první ženský volejbalový turnaj ve Lhenicích,
a proto bylo cílem celého týmu uhrát co nejlepší výsledek a ideálně
celý turnaj vyhrát. Nálada během celého dne byla perfektní,
všechny týmy hrály odhodlaně a byly dost vyrovnané. Přesto
lhenický tým nepropadl tlaku soupeřů a podařila se krásná věc.
Holky ze Lhenic tak vybojovaly první místo. Na druhém místě se
umístilo družstvo z Prachatic, cenu za třetí místo si odvezla
děvčata ze Strunkovic, na čtvrtém místě skončilo družstvo z
Netolic a poslední příčka patřila týmu ze Zdíkova.
Moc děkujeme všem, co nám pomohli turnaj uspořádat a
samozřejmě celému týmu, který si vítězství zasloužil. Tým VK
Foto nahoře vítězný tým
děvčat VK
Hogo Fogo
Lhenice –
vpravo společné foto
účastnic
turnaje
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Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Jeho pět družstev pokračovalo v pravidelných startech v dlouhodobých soutěžích
výkonnostně odstupňovaných – nadějná děvčata v divizi žen, A tým v krajské soutěži, Týmy B, C a D
v regionálních soutěžích Prachaticka.
Přehled únorových zápasů lhenického Sokola v soutěžích s jejich výsledky i s umístěním v tabulkách
Družstva v divizi žen – za tří účastníků – Sokola ČB, Sokola Lhenice, KST ZŠ Vyšší Brod
4.kolo – 23.2. – Sokol ČB – Sokol Lhenice 3:7
6.kolo – 23.2. – KST ZŠ V.Brod – SK Lhenice 0:10
Zápasy byly sehrány turnajově v hale v Suchém Vrbném
Postavení Sokola Lhenice v tabulce divize žen k 29.2.: 1.místo – 4 zápasy - 4 výhry, 0 remíz, 0 proher – skóre 33:7
– 12 bodů
A družstva v krajské soutěži ve sk.A – za 10 účastníků
17.kolo – 24.2. – Sokol ČB-B – Sokol Lhenice A 10:3 – sehráno v termínu po dohodě
18.kolo – 14.2. – Slovan Černý Dub B – Sokol Lhenice A 1:10
Jeho postavení v tabulce k 29.2.:
5.místo – 15 zápasů – 7 výher, 1 remíza, 7 proher – skóre 111:109 – 30 bodů
B a C družstva v RP-I (regionálním přeboru) Prachaticka – za 10 účastníků
11.kolo – 8.2. – TJ Netolice A – Sokol Lhenice B 11:7
11.kolo – 8.2. – Sokol Lhenice C – TTC Libín PT-D 7:11
12.kolo – 15.2. – Šumavan Vimperk B – Sokol Lhenice B 9:9
12.kolo – 15.2. – Sokol Lhenice C – TJ Netolice A 8:10
13.kolo – 29.2. – Sokol Lhenice B – Ederstav PT 14:4
13.kolo – 29.2. – TJ Křišťál Lenora A – Sokol Lhenice C 11:7
Jejich postavení v tabulce RP-I k 29.2.:
B družstva – 8.místo -13 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 8 výher – skóre 111:123 – 22 bodů
C družstva – 4.místo – 13 zápasů – 7 výher, 2 remízy, 4 prohry – skóre 128:106 – 29 bodů
D družstva v RP-II Prachaticka – za 10 účastníků
11.kolo – 3.2. – Sokol Lhenice D – Slávia PT-B 5:13
12.kolo – 15.2. – Sokol Lhenice D – TTC Libín PT-E 5:13
13.kolo – 22.2. – SPV Strunkovice A – Sokol Lhenice D 8:10
14.kolo – 7.3. – SK Rohanov – Sokol Lhenice D 8:10 - předehráno
Jeho postavení v tabulce RP-II – k 29.2.
7.místo – 14 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 9 proher – skóre 107:145 – 23 bodů

„Stolnotenisová líheň“ lhenického Sokola dala opět
o sobě vědět
Tentokrát se o to přičinily sestry Novotných. Mladší, desetiletá Lucka, se
v sobotu 29.2. vítězstvím na turnaji v Kaplici stala nejlepší hráčkou Jihočeského
kraje za soutěž.roč.2019/20 v kategorii nejmladších žákyň, starší, dvanáctiletá
Terezka, zase vyhrála o den později krajský přebor starších žákyň na turnaji
1.3. ve Vyšším Brodě. Blahopřejeme!
Foto – Lucka Novotná vlevo – Terka Novotná vpravo

Co nového ve lhenickém SK
Příprava na jarní boje o záchranu v I.A finišuje
Pokračovala od jejího zahájení 2.února v cyklu dvou tréninků v týdnu – úterním a čtvrtečním pak vždy na prachatické UMT se dvěma zatím odehranými přípravnými zápasy s kvalitními soupeři z krajského přeboru. S oběma Lheničtí sehráli vcelku
vyrovnané partie, v té druhé, v derby s fotbalovým sousedem, dokonce dosáhli na těsné vítězství.
TJ Jiskra Třeboň (KP) – SK Lhenice (I.A tř.sk.A) 2:0 (1:0) – první přípravný zápas
hráno v neděli 16.2. na UMT v Třeboni – branky: Týnský (40.´), Průcha (90.´)
SK Lhenice (I.A tř.sk.A) – SK Jankov (KP) 1:0 (1:0) – druhý přípravný zápas
hráno v sobotu 22.2. na UMT v Prachaticích – branka Iliev (37.´) – Jankovští neproměnili penaltu

Hodnocení utkání s Jankovem lhenickým trenérem Ivo Čechem
„Zápas s vlastně již tradičním soupeřem v přípravě mi dal možnost dát herní příležitost i hráčům, se kterými se přes týden
tolik nevidím, současně i zkusit nějaká rozestavení, zapravovat na taktických věcech, k čemuž v průběhu týdne není šance.
S určitými úmysly jsme šli do tohoto zápasu a myslím, že to nebylo úplně špatné. Jankovské jsme do šancí moc nepouštěli
a jsem rád, že jsme poměrně slušně vydrželi i fyzicky. Ve druhé půli oběma týmům dělal problémy silný vítr, proti kterému
jsme hráli my. Jankov neproměnil penaltu, my zase v první půli nastřelili tyčku. Výsledek v tomto období sice není důležitý,
ale doufám, že bude pro naše hráče pozitivní motivací třeba k častější a usilovnější tréninkové morálce.“

14

Z hráčského kádru do dvou přípravných zápasů nastoupili (dle abc pořadí):
Gólmani J.Dvořák, T.Plojhar – do pole – J.Beran, P.Bumba, F.Funda, M.Chromý (návrat z SK Holubov), R.Iliev, Dav.Kiš,
Dom.Kiš, M.Mahák, M.Maurer (testován z SK Jankov), J.Mrkvička (návrat z FC Nové Hodějovice), J.Pokorný, R.Pořádek,
Jos.Prenner, P.Prenner, M.Rosa (testován z FK nebahovy), K.Ryšánek, D.Trojan, T.Tůma – celkem 20 hráčů

Fota z přípravného utkání SK Lhenice – SK Jankov 1:0 – na UMT v Prachaticích 22.2. – vpravo na snímku testovaný hráč
z FK BI STAV Nebahovy Marek Rosa – Lheničtí ve žlutých dresech.

Zbývající přípravné zápasy
V sobotu 7.3. - od 12.30 – s FK Lažiště (KP) na UMT v Prachaticích – výsledek 1:2 (1:2) - branka R.Iliev – po uzávěrce ML
V neděli 15.3.– od 14.00 - v generálce na mistr.jaro s TJ Hlubokou (I.A tř.sk.B) – na jejím hřišti s přírodním travníkem

Rozpis utkání týmů lhenického SK pro mistrovské jaro
Sout.roč.2019/2020 na březen a duben
(v závorce u zápasů A týmu podzimní výsledky z pohledu Lhenických)
A týmu v I.A třídě ve sk.A – za 14 účastníků
14.kolo – ne 22.3. v 15.00 – Velešín – Lhenice A (3:3) – jarní premiéra
15.kolo – so 28.3. v 15.00 - Lhenice A – Roudné (0:3) – domácí premiéra
16.kolo - so
4.4. v 10.15 – Čtyři Dvory – Lhenice A (2:2)
17.kolo – so 11.4. v 16.30 – Lhenice A – Prachatice (1:2) – okresní derby
18.kolo - so 18.4. v 17.00 – Planá u ČB – Lhenice A (0:1)
19.kolo – so 25.4. v 17.00 – Lhenice A – Kaplice (1:2)
B týmu v OP Prachaticka – ve skupině D – za 8 účastníků - hráno dvoukolově
- pro jaro nově vytvořenou s týmů, co se neprobojovaly na podzim ze skupin A i B do elitní skupiny C OP s bojem
o postup (o 8 účastnících)
1.kolo – ne 22.3. v 14.00 – Strunkovice B – Lhenice B – jarní premiéra
2.kolo – ne 29.3. v 14.30 – Lhenice B – Borová Lada – domácí premiéra
3.kolo – so 4.4. v 16.30 – Zbytiny – Lhenice B
4.kolo – ne 12.4. v 14.30 – Lhenice B – Svatá Maří
5.kolo – so 18.4. v 17.00 – Horní Vltavice – Lhenice B
6.kolo – so 25.4. v 17.00 – Zdíkov – Lhenice B
Přípravky starší v OP Prachaticka – za 11 účastníků
12.kolo – ne 5.4. v 10.00 – Zdíkov/Stachy – Lhenice – jarní premiéra
13.kolo – čt 9.4. v 16.30 – Lhenice – Vacov – domácí premiéra
14.kolo – so 18.4. v 13.00 – Vimperk B – Lhenice
15.kolo – volné
16.kolo – čt 30.4. v 17.00 – Strunkovice – Lhenice
- případné změny hracích termínů možné –

Lhenická přípravka přes zimu nazahálela.
25.ledna se v Kašperských Horách zúčastnila turnaje „ O pohár
krále Šumavy“, na kterém mezi pěti družstvy obsadila 3.místo
(viz foto). V jeho zápasech vsítil dvě branky Tomáš Trnka a další
dvě David Podlešák, co byl vyhlášen nejlepším hráčem
lhenického týmu.
Foto z turnaje: stojící zleva - Tomáš Stehlík,Karel Bukač, trenér
Petr Trnka, David Podlešák, Patrik Jakl, trenér Oldřich Jakl, klečící zleva
- Matěj Dolák, Eliáš Hůrský, Kryštof Trnka a ležící Tomáš Trnka –
z rodinných důvodů nepřítomni trenér Karel Muška a hráči Karel a Jan
Muškovi.
JB, JM
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INZERCE
Chcete v práci chodit v pantoflích? Zdobí Vás manuální zručnost?
Jsme malá rodinná firma na výrobu elektroniky v Křemži a hledáme nové kolegy na pozice:
Ruční výroba. Operátor strojů. Technické práce. Organizace výroby. Administrativa.
Pro více informací volejte: 724 726 943.
Myslivecký spolek Lhenice realizuje prodej srnčí a černé zvěře přímo spotřebitelům.
Aktuální nabídka zvěřiny (celé kusy v kůži) je k dispozici u hospodáře sdružení
Ing. Vladimíra Michálka, tel. 724166165.
• 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
KOUPÍM VLTAVÍNY za nejvyšší možnou cenu. Malé kousky (střipky) i větší a velké kusy,
zdravé i poškozené, koupím i celé sbírky - platím hotově, hned na ruku - nejvyšší cenu.
Kontaktovat mne můžete kdykoliv na telefonním čísle 725441310 a nebo na email
rudix@seznam.cz Pro vltavíny přijedu kdykoliv a kamkoliv, také nabízím fin.provizi za
zprostředkování kontaktů vedoucí ke koupi.
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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