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KVĚTEN 2020

VYDÁNO V POKRAČUJÍCÍ KORONAVIROVÉ DOBĚ

Květované lhenické Velikonoce „2020“ – více uvnitř listu
„Lheničtí jsou pyšní na jejich krásu v podobě rozkvetlých třešní. Dlouhé řady stromů jsou každé jaro nádhernou podívanou
nejen pro peckáře, jak se Lheničákům v kraji přezdívá, ale pro každého, kdo by se jen náhodou do Lhenic dostal.
Přírodu nezajímá ani koronavirová krize a čaruje stejně tak, jako každé jaro“ - tolik Prachatický deník

TŘEŠŇOVÉ KVĚTY
„ TŘEŠŇOVÝ KVĚT TAK JAKO BÍLÝ SNÍH
ZÁŘIVĚ SVÍTÍ NAD SADEM
A JEHO BARVA HRAJE V OČÍCH TVÝCH
SVÝM PŮVABEM…“

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME !

Úryvek z textu písně „Třešňové květy“

Takovéto povzbudivé heslo znělo v počátku koronavirové pandemie po celém Česku. Díky nasazení, obětavosti, solidaritě
mnoha lidí, a to nejenom těch v první linii, možno po čase boje s „Covidem-19 pozměnit na
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDÁME !
JB, JM

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
čas plyne neúprosně, a to i v době koronavirové plné zákazů, nařízení a omezení
volného pohybu. Je květen, měsíc, který je rozpukem jara, časem lásky, květů,
zahradničení a dalších venkovních aktivit, které bývají již v plném proudu. Bohužel,
v letošním roce jsme neuvítali máj stavěním májek a tradičním pálením čarodějnic. Stále
nemůžeme pořádat a účastnit se sportovních a kulturních akcí, stále v naší vlasti panuje
nouzový stav. Pomalu se sice začínají zákazy a nařízení měnit a uvolňovat, pomalu se
začnou otvírat restaurace – zatím jen zahrádky, některé obchody již směly otevřít,
obchodní centra se otevřou brzy. Koncem dubna se také otevřely knihovny, a tak vás rádi
v té naší přivítáme. V květnu se budou moci otevřít i kina a divadla, a to vše samozřejmě při dodržení přísných
hygienických podmínek. Od 11. května se mohou vrátit do školy žáci devátých ročníků k přípravě na přijímací
zkoušky a žáci 1. stupně ZŠ od 25. května a stejně tak připravujeme otevření mateřské školy. Více informací o
podmínkách otevření ZŠ a MŠ, prosím, čerpejte z webových stránek naší ZŠ a MŠ.
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Doba koronavirová nám nedovolila setkat se na tradičních akcích spojených s májem. Neproběhlo
tradiční pálení čarodějnic spolu se stavěním májky, jak jsem již uvedla výše, neproběhla cykloturistická akce
Slavnosti květů, neproběhne Jarní vyběhnutí se zimou, odsouvá se připravovaná přehlídka hráčů na klávesové
nástroje Klávesfest, který jsme měli letos uvítat ve Lhenicích. Neproběhne ani oslava konce 2. světové války,
kdy v předvečer Dne vítězství již tradičně klademe věnec k pamětní desce, umístěné na staré radnici, která nám
připomíná osvobození Lhenic vojáky americké armády. Neodmyslitelně k této akci patří příjezd kolony
historických armádních vozidel US Army členů Military klubu v historických uniformách, dokreslující atmosféru
květnových dnů roku 1945. V letošním roce si připomínáme 75 let od konce 2. světové války, 75 let od
osvobození našeho městečka vojsky 26. pěší divize Pattonovy 3. americké armády. Co se v tyto dny před 75
lety dělo, Vám přiblížíme na dalších stránkách tohoto čísla zpravodaje a také jsme připravili malou výstavku
k událostem před 75 lety ve vestibulu radnice. Výstavku ponecháme ve vestibulu po celý květen. Připomeneme
si dobu, která byla těžká, dobu naděje a radosti ze znovuzískání svobody a míru. Bude to vzpomínka na ty, kteří
za naši svobodu bojovali a položili své životy.
Marie Kabátová, starostka

INFORMACE OBČANŮM
Městys Lhenice nabízí roušky všem občanům Lhenic
a přilehlých osad, kteří je potřebují a nemají možnost si je
jiným způsobem opatřit – bez ohledu na věk. V případě
zájmu lze v úřední dny využít tzv. „rouškovník“ ve vestibulu
úřadu městyse, který je průběžně doplňován nebo případně
možno zavolat na tel.č. 388 321 297 nebo 775 321 293, kde
bude se zájemci domluveno jejich předání.
Tímto děkujeme dobrovolníkům, kteří roušky nezištně šijí
a dodávají na úřad.

Změna otevírací doby Pošty partner a podatelny ÚM od 4.5.2020

POŠTA PARTNER
Dočasná otevírací doba pro veřejnost od 04.05.2020
do 30.06.2020
Pondělí 8,00 – 11,30
13,00 – 15,30
Úterý 8,00 – 12,00
--Středa 8,00 – 11,30
13,00 – 16,30
Čtvrtek 8,00 – 11,30
13,00 – 16,30
Pátek 8,00 – 12,00
---

PODATELNA, POKLADNA ÚM
- změna otevírací doby od 04.05.2020
Pondělí 7,00 – 11,30
Úterý
7,00 – 12,00
Středa 7,00 – 11,30
Čtvrtek 7,00 – 11,30
Pátek
7,00 – 12,00

12,00 – 16,00
--12,00 – 17,00
12,00 – 16,30
---

Knihovna Lhenice informuje: otevřeno od 29.4. 2020
Po – 12.00 – 16.00

St – 12.00 – 17.00

Čt – 12.00 – 16.00

Čtenář může vstoupit za těchto podmínek:
- nutná dezinfekce rukou a použití ochranných rukavic u vstupu do knihovny
- pouze v roušce - staré výpůjčky ponechat v bedně (u vstupu)
- udržovat odstup od ostatních - knihovna dočasně funguje bez internetových služeb
- řiďte se, prosím, pokyny knihovnice, případné dotazy volejte na tel.č.: 739 034 258 nebo kultura@lhenice.cz

HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ ČINNOSTÍ – VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

Trvání nouzového stavu kvůli koronaviru prodlouženo z 30.4. do 17.5.2020 (Sněmovnou schváleno 28.4.)
Přesto postupné rozvolňování mimořádných opatření probíhá rychleji, než vláda původně plánovala.
Důvodem je dobrá epidemiologická situace.
Nošení roušek zůstává dál povinné (krom stanovených výjimek), není již ale omezen pohyb – možno se za
daných podmínek shromažďovat – od 11.5. při společenských, kulturních akcích a sportu do 100 osob.
Harmonogram návratů „do normálu“
Podle epidemiologické situace může nastat urychlení i přibrzdění.

Návrat do uzavřených škol

Žáků 1.stupně ZŠ od 25.5. – za nepovinné jejich osobní účasti – dle uvážení rodičů i možností a podmínek
k naplnění požadovaných nařízení na jednotlivých školách
Žáků 2.stupně ZŠ od 11.5. – jen za možné osobní nepovinné účasti žáků 9.ročníků – především za účelem
přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
Žáků středních škol od 11.5. – jen za možné osobní nepovinné účasti žáků posledních ročníků – za
účelem přípravy na závěrečné zkoušky a maturity
Během června – závěreční zkoušky, maturity, přijímací zkoušky
Mateřské školy – jejich provoz za nařízených opatření nadále závisí na rozhodnutí zřizovatele
(vše dle internetu)
Všechna uváděná rozvolňování jsou k 1.5. – k uzávěrce tohoto vydání ML – následné jejich změny možné.
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POVOLUJE SE OD 11.5.2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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všechny provozovny v nákupních centrech nad 5 000 m (s výjimkou provozoven stravovacích služeb);
2
provozovny nad 2 500 m (v nichž nebyl zakázán provoz);
provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek;
holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a podologie;
muzea, galerie a další podobná zařízení;
divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční,
tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy
a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob;
organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše
ve stejný čas 100 osob – podrobně pro amatérské fotbalisty – v tomto vydání ML – v rubrice „Co nového ve
lhenickém SK“;
hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;
svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;
bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;
možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria
– žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;
možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro
tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;
osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení poskytovateli zdravotních služeb;
střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;
osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině – toto omezení se
netýká klinické a praktické výuky a praxe;
osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové
zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině;
prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech;
osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou za účasti nejvýše 15 osob
ve skupině.

Následující plán rozvolňování bude ještě upřesněn v závislosti na epidemiologické situaci –
od 25. května 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory),
hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren),
taxislužby (dosud nepovolené),
živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing),
zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku,
další včetně opatření v cestovním ruchu,
zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor),
hrady a zámky (vnitřní prostory),
možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného
charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení
skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách
školy.

Dárkové balíčky a bonboniéry pro jubilanty - odloženo

Vážení jubilanti,
stalo se milou tradicí, že v souvislosti s vašimi životními jubilei dostáváte od městyse Lhenice
malou pozornost. Bohužel, současná doba omezila nás všechny a mnoho činností, předávání
dárkových balíčků a bonboniér jubilantům, nevyjímaje. Proto je jejich předávání
jubilantům,narozeným v květnu,z důvodu koronavirové nákazy a mimořádných opatření přijatých
Vládou ČR až do odvolání pozastaveno. O své dárkové balíčky a bonboniéry samozřejmě
nepřijdete. Budou vám doručeny po skončení nouzového stavu.
Myslíme na vás a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a přijměte alespoň malou pomyslnou
kytičku. KPOZ městyse Lhenice
OA

Nabízíme našim občanům mobilní aplikaci V OBRAZE
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být informovaný o nejaktuálnějších
zprávách z naší obce.
Už nějaký čas máme možnost používat mobilní aplikaci V OBRAZE,
která Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého
mobilního telefonu. Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy.
Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete na našich
webových stránkách – www.lhenice.cz
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela zdarma.
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Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
V současné nelehké době je těžké psát nějaký postřeh z toho, jak se daří dětem i nám,
učitelkám v době nucené izolace. Kontakt prostřednictvím e-mailu zůstává velice omezený a to,
co bychom si chtěly sdělit, zůstává zatím nevyřčeno. Děti se těší na to, až se znovu uvidí, myslí
na své kamarády a těší se, že se vše rychle vrátí do starých kolejí. A to samé můžeme pociťovat
i my. Být doma je sice fajn, ale …
Když jsme v kontaktu s některými rodiči, sami vyprávějí, jak děti na sebe vzpomínají a co
by komu chtěly ukázat nebo říci (Matýskovi, Emmičce, Lukáškovi atd.), nebo naopak jak si
činnosti s rodiči a prarodiči užívají. Jsou plny toho všeho kolem sebe, možná zmateny, možná
spokojeny, protože jsou s těmi nejlepšími, se svými rodiči. Právě rodiče se nyní ocitají v těžké
době. Je na ně vyvíjen tlak ze všech stran. Skloubit práci a zároveň starost o děti není jednoduché. My, jako škola, jim ve
směrování a výchově dětí můžeme jen dopomoci.
A o to se snažíme i nyní. Mezi dětmi jsou naši budoucí prvňáčci, nyní ještě předškoláci. Jako podporu v tomto
omezeném čase jsme začaly rodičům předškoláků zasílat podněty k práci s dětmi prostřednictvím e-mailu. Úkoly jsou ve
větší míře koncipované tak, aby dítě u počítače s rodičem pouze ukazovalo, vyprávělo, kreslilo nebo vymýšlelo řešení
situace…nebo si i něco podle návodu vyrobilo. Nezapomněly jsme ani na pobyt venku, kdy si děti v rámci plnění úkolů
všímají změn v přírodě, poznávají stromy a květiny. Ani mladší děti nezůstaly stranou. Všechny rodiny dostaly nabídky
činností, které mohou s dětmi využít doma, na zahradě nebo při procházce venku.
Věříme, že mnohé rodiny ani tyto aktivity nevyužijí, protože nemají doma jen jedno dítě, ale i školáka nebo
školáky, kterým se v rámci školní docházky plně věnují. Proto jde z naší strany opravdu pouze o nabídku činností k
rozvoji dítěte. Nejde jen o učení a drilování, ale ve své podstatě o rozvoj člověka jako takového, aby byl lidský, citlivý,
uměl se o sebe postarat, všímal si aktivně všeho kolem sebe, měl srdce na pravém místě a byl naší oporou.
A teď vzkaz z mičovické MŠ pro děti /KVÍZ/ prostřednictvím doplnění chybějících slabik /PROSÍM, PŘEČTĚTE
DĚTEM ZAČÁTEK A KONEC VĚTY BEZ CHYBĚJÍCÍHO SLOVA A NECHTE JE TOTO SLOVO VYMYSLET./:
Milé děti, moc se na vás, všechny ve školce TĚ_ME. Školku pravidelně VĚT_ME, aby nám to tam pěkně
vonělo, SPLA_ _ ME záchody, aby nám rez nezanesl trubky a OTÍ_ME sedlý prach, který se tu snáší, i když tu zrovna
nikdo není a ZA_ _ME květiny, aby neuschnuly jak ve školce, tak na záhoně. (nápověda: těšíme, větráme, splachujeme,
otíráme, zaléváme).
ZB
Vzkaz ze lhenické MŠ pro děti:
"Ahoj, zlatíčka, připravily jsme pro vás na
plot MŠ u naší zahrady s lodí pár
zábavných úkolů (viz fota)
- přijďte si zahrát."

Až přijde ten správný čas, sejdeme se, všechno si povíme a budeme hodně venku a hóóóódně spolu!
Těšíme se na Vás – všechny paní učitelky z MŠ Lhenice a Mičovice.

Zápis do MŠ ve Lhenicích a MŠ v Mičovicích pro školní rok 2020/2021
Vzhledem k mimořádné situaci
probíhá zápis bez osobní přítomnosti rodičů a dětí
ve dnech od 2. 5. do 16. 5. 2020

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné
doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID datové schránky ZŠ a MŠ Lhenice: kqbpdxt),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na skola@lhenice.cz
nebo reditel@zslhenice.cz
3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Lhenice, Školní 284, 384 02 Lhenice
4. osobní podání (resp. podání do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy) v pracovní dny od 8 hodin
do 12 hodin
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Více informací (včetně informace o povinném očkování a kritéria pro přijetí) na webu školy – www.skolalhenice.cz
Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy
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Základní škola
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
Zápis do 1. ročníku probíhal vzhledem k současné epidemiologické situaci distanční formou, tedy
bez přítomnosti dětí. Zákonní zástupci podali pouze písemnou žádost o přijetí svého dítěte do
školy. Vzhledem k nenaplněné kapacitě školy, bylo ve správním řízení všem žádostem vyhověno.
Do 1. ročníku bylo k 30. 4. 2020 přijato 19 dětí, z toho je ještě v řešení jedna žádost o odklad
povinné školní docházky. Do 1. ročníku byla přijata jedna žákyně s dlouhodobým pobytem v
zahraničí, bude studovat podle §38 školského zákona.
V průběhu měsíce dubna, kdy zápis do základní školy probíhal, byly podány 3 žádosti o odklad. Ve správním řízení již
byla vydána dvě rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.
Vzhledem k tomu, že nouzový stav neumožnil budoucím prvňáčkům zažít tradiční zápis do prvního ročníku, plánujeme
v červnu pro děti uspořádat společné „předškolní setkání“, na němž by si vyzkoušely některé úkoly plněné v rámci
zápisu. Věříme, že to epidemiologická situace umožní.
Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce šk.roku 2019/2020
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
počátkem května byl zveřejněn manuál MŠMT, v němž jsou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s
postupným otevíráním škol. Přinášíme vám stručné shrnutí těchto informací.

•
•
•

•

•
Od 11. května budou moci do školy docházet žáci 9. ročníku.
Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi
lavicemi (1,5 – 2m).
Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze
zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Vyučující bude moci rozhodnout
o nošení roušky v průběhu vyučování. Roušky budou povinné při aktivitách ve vzájemné blízkosti, při pobytu mimo
třídu a ve společných prostorách školy.
Pro přihlášené žáky bude probíhat příprava na přijímací zkoušky formou dvouhodinových konzultací (nebude-li
dohodnuto jinak) z českého jazyka (úterý) a matematiky (čtvrtek) vždy od 8:00 hodin.

•

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ
na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.
Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi
lavicemi (1,5 – 2m).
Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Vyučující bude moci rozhodnout
o nošení roušky v průběhu vyučování. Roušky budou povinné při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti,
při pobytu mimo třídu a ve společných prostorách školy.
Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den, rozděleny na dopolední a odpolední část.
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem
odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
Ranní družina není poskytována.
Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne bude stanoven s přihlédnutím k personálním možnostem školy
(bude upřesněno).
•
Školní jídelna bude v provozu od 25. 5. 2020 pro přihlášené žáky a zaměstnance školy.
V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin. Budou dodržována zvýšená hygienická pravidla.

•
•
•

OD 25. KVĚTNA BUDE OBNOVEN PROVOZ MŠ VČETNĚ PLNÉHO STRAVOVÁNÍ
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy nemusí nosit roušky v prostorách školy.
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady a školních hřišť.
Provozní doba mateřské školy bude upřesněna po projednání se zřizovatelem.

•

•
•
•

•

•
•

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
do konce školního roku nebude docházka do školy povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických
i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak dětí žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční
výuka. Do vzdělávacích aktivit ZŠ, k přípravě na přijímací zkoušky a k obnovené docházce do MŠ musí zákonný
zástupce své dítě přihlásit. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte a žáka písemné seznámení
s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění. O možnosti přihlásit Vaše dítě do vzdělávacích aktivit či přípravu na přijímací
zkoušky budete včas informováni prostřednictvím emailové zprávy.
Aktuální informace sledujte na našich nových webových stránkách www.skolalhenice.cz.
Přeji klidné jarní dny.

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy
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Vybráno z žákovských prací z „distanční výuky“ za „koronavirové“ doby
„Jak vypadá celostátní karanténa v naší domácnosti” – slohová práce

Na bitevním poli
Už od prvního dne byly vidět změny, protože k naší „Svaté společnosti“ se přidaly další dvě osoby. Naše milá
babička Zdena a tetička Hana.
Je to zvláštní, dalo by se totiž říct, že přibyla jen jedna. I když teta je babičky švagrová, jsou úplně stejné myslím tím v chování. Takže jsem se začal vyhýbat obývacímu pokoji a dalším místům, kde je můžu potkat obě dvě
pospolu, protože to je jak kulomet zbytečných a provokativních otázek, a to se fakt už nedá vydržet.
Člověk je jako struna vzteku. Za těch 15 dní jsem rupnul asi 50x.
A tím začínám další kapitolu. Mamka. Když už to nedávám a začnu na ně (babičku a tetu Hanu) štěkat, tak
přijde mamka a začne na mě řvát, to si samozřejmě nenechám líbit a začnu se hádat i s ní. Začne obří výměna názorů.
Když to mamku přestane bavit, tak jde za tátou a ten řekne, ať mě nechá být a tím se spustí další hádka.
Tak žijeme na takovém bitevním poli.
Tímhle způsobem jsme se rozdělili na dvě skupiny, v jedné je mamka, babička a teta, no a v té druhé já a táta.
Takže je tu super atmosféra už nějakou dobu. Kdybych tu neměl tátu, tak se asi zblázním, a to ještě nemluvím o
tom, že po týdnu si tetička vzpomněla, že má doma dvě kočky, a tak mamka s tetou jely do Prahy pro kočky.
A máme tady další černý puntík do našeho Karanténního deníku. Táta s tím (kočky) nesouhlasil a tím pádem
začal trucovat. Do pokoje, kde byly ty kočky, přestal chodit. Bohužel tam má počítač, takže začal chodit na ten můj do
mého pokoje.
A je tu další problém. Válka o počítač. Ale to je spíše takové úsměvné, to se jen s tátou provokujeme - to je
vlastně maličkost. Kdyby bylo po mém, tak by už tetička jela zpátky do Prahy i s Čerticí a Bublinou.
Je to asi poprvé, co se těším do školy.
Filip Svatý, 9. třída, ZŠ Lhenice

Příměstský tábor pro děti – Elite Gym Lhenice
Netolická 444, Lhenice, Česká republika - č.t. 608 081 979 – rezervace na webu
I.turnus 1.7.-3.7. 2020 / II.turnus 7.7.-10.7. 2020
Všestranně zaměřený příměstský tábor plný sportu, sebeobrany, lezení na umělé lezecké stěně, zdravotní
přípravy a vojenského přežití. Pod vedením zkušených vojenských a civilních instruktorů.

Příměstský výtvarně-dramatický tábor – KREATIVNÍ TÝDEN

. – výtvarná dílna v kině a venku v přírodě – termín 10.-15.8.
- denně od 7.30 do 16.30
- výtvarné tvoření, příprava na divadelní představení, pobyt v přírodě, celodenní
výlet a další aktivity. Lektorky – Věra Dytrichová a Eliška Marčíková

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
První nakažený Jihočech se po dlouhých týdnech uzdravil
16.4.2020 – PRACHATICKÝ DENÍK – JANA VANDLÍČKOVÁ
První Jihočech, u kterého 11. března test potvrdil nemoc COVID-19, je devětačtyřicetiletý řidič autobusu ze
Lhenic. Po pěti týdnech kruté domácí samotky je od čtvrtka 16. dubna konečně uzdraven.
Mezi tím Lheničák absolvoval pět kontrolních testů. První z nich, 31. března, vyšel negativně.
Další dva (3. a 7. dubna) vyšly opět pozitivně. Předposlední a hlavně po dlouhé době první negativní test absolvoval
devětačtyřicetiletý muž v úterý 14. dubna, ten poslední ve čtvrtek 16. dubna. Ten podruhé v řadě potvrdil, že nemoc
muž ze Lhenic konečně pokořil.

Po pěti týdnech izolace zdolal Lheničák COVID-19
17.4.2020 – ČESKOBUDĚKOVICKÝ DENÍK – JANA VANDLÍČKOVÁ
První Jihočech, u kterého 11. března test potvrdil nemoc COVID-19, devětačtyřicetiletý řidič autobusu ze Lhenic,
je od čtvrtečního večera zdráv.
Druhý test v řadě byl negativní a
odpoledne pivkem. „Večer jsme si
Lheničák pracuje v Bavorsku jako
Lheničák může ukončit pětitýdenní
s manželkou sedli na terásku a
řidič autobusu, ještě pár týdnů tak
izolaci. Tu strávil sám v jednom
dopřáli si sváteční dýmku,“ popsal.
stejně musí zůstat doma. „Přes
pokoji svého domu. O patro výš pak
Nikdy prý netušil, že se bude těšit
hranice nemůžu a firma mě zatím
byly v karanténě manželka a dcera.
do obchodu na obyčejný nákup.
stejně nepotřebuje,“ říká a věří, že
U nich se příznaky nemoci ani
Tam zašel včera. Lidé z jeho okolí
bude už jen lépe.
neprojevily. I tak na testu byly, ale
mu přáli zdraví a byli rádi, že se
Omezení žádná od lékařů
s negativním výsledkem. „Já měl
uzdravil. S negativními reakcemi se
nedostal a věří, že se nemoc už
velmi lehký průběh, pouhé dva dny
naštěstí nesetkal. Nezapomněl na
nevrátí. Další testy nejsou potřeba.
jsem měl zvýšenou teplotu.
poděkování přátelům, kteří se starali
„Snad jen v případě, kdybych zase
Každopádně jsem rád, že to mám
o zásobování celé rodiny jídlem a
pociťoval nějaké příznaky,“ vysvětlil.
za sebou,“ zhodnotil. Zjištění, že je
dalšími potřebnými věcmi, během
Teď
drží
palce
všem,
kdo
zdráv, zapil hned ve čtvrtek
domácí izolace. Devětačtyřicetiletý
s koronavirem zápasí.
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Desinfekce pro seniory
LHENIČTÍ DĚKUJÍ NADACI „JIHOČESKÉ NADĚJE“ Martina
Kuby za darované dezinfekce pro naše seniory, které
rozdávali Jan Bauer a Iveta Uhlíková ve čtvrtek 9.4. před
radnicí.
Bohužel, pro velký zájem se nedostalo na všechny zájemce,
ale bylo přislíbeno, že až doplní další lahvičky, do Lhenic se
ještě vrátí….a jak řekli, tak i splnili. Podruhé přijeli do Lhenic
20.4., kdy už se podařilo uspokojit všechny zájemce…..
JB, JM

Velmi neobvyklé letošní „květované“ Velikonoce
„Hody, hody doprovody, ani do kostela, ani do hospody“ – tak by se také daly shrnout…
Velikonoce, jako nejvýznamnější církevní svátky spojené s památkou utrpění, umučení a vzkříšení Krista a také jako i
oslavy nastávajícího jara, přicházejí vždy po jarní rovnodennosti (21.3.), a to první neděli po jarním úplňku. Tímto
způsobem stanovena velikonoční neděle může býti mezi 22.březnem a 25.dubnem. Letos připadla na 12.dubna (Velký
pátek na 10.4,, Bílá sobota na 11.4., Boží hod velikonoční na 12.4. a Velikonoční pondělí na 13.4.). „Velikonoce 2020“
byly z důvodu koronavirové karantény velice neobvyklé – bez věřících na bohoslužbách v kostelech (jen za možnosti
sledovat je v televizi nebo na internetu), za lidových velikonočních zvyků (jako řehtání, koledování, a „pomlázka“) nikoliv
na veřejnosti, ale jen pouze doma v rodinách, a tak nastalé velikonoční svátky u nás připomínaly především veliké
kraslice a strom „kraslicovník“ na lhenickém náměstí (viz fota níže), dávajíce naději na opětný návrat k běžnému životu.
Sváteční dny však našince za to velikonoční „strádání“ odměnily pěkným počasím – především na Bílou sobotu a na
Boží hod velikonoční sluníčkem a teplotou +20°C a krásnou záplavou bílých květů. Třešňové aleje totiž tentokrát
rozkvětly na Velký pátek (10.4.), jabloňové sady o nějaký ten den později. Loni (v roce2019) tomu tak bylo rovněž 10.4.,
předloni (v roce 2018) 17.4. a před předloni (v roce 2017) 8. a 9.4. Z toho patrno, že pro oteplování klimatu i na našem
Lhenicku k políbení u nás na 1.máje pod rozkvetlou třešní, jak káže tradice, vlastně docházet nemůže, neboť květy v ten
májový lásky čas mají již poztrácené bílé košilky….
Příští „velikonoce 2021“ – určitě budou, již se vším všudy, i u nás o to více prožity.
Fota – „Velikonoce 2020“ na lhenickém náměstí s obřími kraslicemi a stromkem „kraslicovníkem“
JB, JM

Kaplička IX.zastavení na „Křížové cestě“ v Brabcích
znovu vystavěna
Silným poryvem větru, za orkánu „Oberhard“,
řádícím v noci z 10.3. na 11.3.2019, byla
zasažena padlým stromem. Zbyla z ní jen
hromada suti (viz foto vlevo). V letošních
dubnových dnech byla cca během čtrnácti
dnů znovu vystavěna. Připraven je již i
zrestaurovaný obraz ke vsazení v ní (viz foto
vpravo od autorky Vladimíry Kunešové –
Fridrichové).
Vzhledem k tomu, že kaplička byla postavena
v současné těžké době za vzedmuté vlny
obětavosti a solidarity mezi lidmi, vzešel
nápad zasvětit ji „víře a naději“. JB, JM
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Fota – vlevo stav 9.4. – uprostřed stav 21.2. a 24.4. – foto vpravo – původní kaplička
před zdemolováním padlým stromem

75.výročí osvobození Lhenic americkou armádou
10. 5. 1945

Letos, žel, z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a v něm zákazu shromažďování většího počtu lidí pro koronavirovou
pandemii nebylo možno tohoto významného výročí vzpomenout tradiční slavností na lhenickém náměstí, ani tradiční
zastávkou „spanilé jízdy“ kolony amerických historických bojových vozidel, projíždějící jihozápadními Čechami místy
osvobozenými americkou armádou. A tak proto bylo tentokráte (6.5.) přistoupeno bez větších okázalostí pouze
k položení věnce k pamětním deskám v průčelí staré radnice, připomínajících osvobození Lhenic americkými vojáky a
jejich pobyt u nás (od 10.5. do 28.10.1945) a konec bojové mise Němci
sestřeleného amerického bombardéru („Black Magic“) na Lhenicku
(22.2.1944), jeho posádku a naše persekvované občany za pomoc letcům a
též k uspořádání malé výstavky dobových fotografií z příjezdu amerických
vojáků do Lhenic.

Vzpomeňme oněch dnů z konce války a z osvobození alespoň prostřednictvím výňatků z bulletinu
„To bylo tenkrát v čtyřicátém pátém ve Lhenicích“, vydaný v roce 1995 (k 50.výročí) naší redakcí.
Blížil se konec války a i lidé ve Lhenicích a okolí byli netrpělivi svobody a míru. Již
koncem dubna vytvořili MUDr.V.Jandera, Karel Bok a Jan Kafuněk „buňku“ pro ustavení
Místního národního výboru ve Lhenicích, poté byla navázána spolupráce i s dalšími občany.
V prvních květnových dnech již bylo ustavení národního výboru připraveno. Povelem
k zahájení jeho činnosti stala se odpolední rozhlasová výzva na pomoc pražskému povstání
dne 5.5.1945. V 16.30 hodin téhož dne se členové místního národního výboru sešli a
povolali velitele místní německé posádky nadpor.Klukhezla a projednali s ním podmínky
příměří. V sokolovně byli ještě ubytováni maďarští vojáci, kteří na výzvu předali zbraně a
munici a také nabídli svou pomoc v případě ozbrojeného konfliktu. Tato pomoc byla z české
strany odmítnuta. Z oken lhenické radnice pak 5.5.1945 přednesl J.Bok prohlášení MNV
(jeho text viz kniha „Zahrada jižních Čech“). Na Lhenicku vznikla též revoluční garda (RG),
tvořená zejména mladými chlapci, mající své „ležení“ v hostinci „U Šturmů“, odkud společně
vyráželi na různé zadané akce, a to i do okolí. Na činnost RG panovaly u nás rozporuplné
názory.

Vojáci 26.divize, 12.sboru Pattonovy 3.americké armády vstoupili i do Lhenic.
Území Čech bylo již z převážné části osvobozeno, ale kraj zdejší „na odtroubení války“ stále čekal. Lhenicemi
táhly nekonečné kolony uprchlíků a ustupujících německých vojáků. Jihočeským krajem si dále na západ razila cestu
Rudá armáda, z Německa vstoupila na naše území 5.5.1945 hlavními silami armáda Pattonova. Jaká vojska a kdy se ve
Lhenicích objeví? (Lhenice se vlastně nacházely u samé dohodnuté demarkační čáry a ta se neustále upřesňovala. Mělo
tak býti zabráněno promíchání vojsk.) A tak vyrostla pro uvítání osvoboditelů mezi „Trčků a Šturmů“ slavobrána. Nápis
na ní v azbuce dokazoval, že se ve Lhenicích spíše očekával vstup Rudé armády od Netolic:
„Da zdravstvujet ruskaja krasnaja armija, da zdravstvujet maršál Stalin. Ať žije naše milovaná Praha! Sláva spojeneckým
armádám!“ Tolik text na jejím transparentu.
Až jednou! A nebyli to Rusové, ale z úplně opačné strany Američané! Jaké překvapení!. Jak vše dle zápisů a
vzpomínek nasvědčuje, objevil se prý ve Lhenicích jako první džíp s americkými vojáky, který však Lhenicemi pouze
v rychlosti projel směrem na Netolice. Ve středu, 9.května 1945 v dopoledních hodinách, když lidé právě (dle pamětníků)
vycházeli z kostela z bohoslužby (jednalo se prý zřejmě o pohřeb mladíka z Jámy), objevily se ve Lhenicích dva
americké obrněné vozy. S největší pravděpodobností šlo o průzkumný předvoj jednotek Paulovy 26.divize. Z amerických
obrněnců vystoupili dva důstojníci. Byli přivítáni s velkým jásotem, pohoštěni a odvedeni na radnici, kde podepsali
pamětní zápis. Narychlo se k tomuto historickému aktu hledal překladatel z angličtiny. Stal se jím lhenický student
J.Moravec, později emigrující do Austrálie. 10.května 1945 obsadila Lhenice část vojsk 26.pěší divize, a to za velikého
nadšení a veselí místních obyvatel.. Tolik lidí naráz seběhlých městečko snad nepamatuje! To bylo radosti, to bylo vítání,
to bylo děkování!
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Americké vojsko se v městečku ubytovalo a to po privátech i ve lhenické škole, sokolovně, hotelu a i na jiných
místech. Svůj dočasný domov nalezli i v sousedních osadách, jako např. ve Vodici, Hrbově, Vadkově, Třebanicích..…
Tehdy nikdo z peckářů netušil, že tu pobudou téměř půl roku. Ve Lhenicích jakoby se tehdy zastavil čas. Všude se
tancovalo, kde se jen trochu dalo, promítaly se americké filmy, prostě vychutnávala se svoboda… Tím nastalo pro
mnohé místní pamětníky, jak alespoň uvádějí, nejkrásnější období v životě.

Mírová slavnost ve Lhenicích na hřišti v lese u hřbitova.

Radost z konce války vyjádřili Lheničtí při červencové mírové slavnosti za účasti
americké posádky, amerického velení, zástupců Rudé armády a dalších významných
hostí. I za účasti hasičů, veteránů, Sokolů a dalších spolků z celého okolí a
vyzdobených vozů a koní, krojovaných družin a občanstva prošel slavnostní průvod
městečkem (z náměstí, Krumlovskou a Svatojánskou ulicí), aby vyústil na hořejším
hřišti v lese, kde probíhal další program s projevy, vojenskou přehlídkou, sportovními
soutěžemi, tancem. Vyhrávaly i dvě kapely – česká a americká vojenská. Nálada, dle
pamětníků, byla skvělá….

Střídání amerických stráží i ve Lhenicích.

Vojáci i na Lhenicku, kromě svých povinností, žili i obyčejným všedním životem. Četli noviny, tancovali, sportovali,
chodili se koupat, zajímali se o děvčata, odpočívali… Postupem času odcházely z jihozápadních Čech prvosledové
americké jednotky. K čemu by tady byly dále, když byl mír a na udržování pořádku v prvních poválečných měsících
v okupačních zónách, lépe řečeno na území spojeneckého a suverénního státu, stačily motorizované a týlové jednotky…
A tak se stalo, že i ve Lhenicích v srpnu 1945 vystřídali „fronťáky“ z 26.divize vojáci z divize 94.
Loučení.
Přišlo památné léto a poté i podzim roku 1945. Na kalendáři se objevil konec srpna a posléze i konec října
(28.10.1945) a s ním přišlo do Lhenic i loučení s americkými vojáky, při kterém oboustranně ukápla i nějaká ta slza. Na
pobyt ve Lhenicích nezapomněli, o čemž svědčí řada dopisů a pozdravů po návratu domů adresovaných z různých míst
USA právě na Lhenicko. Ani Lheničáci nezapomněli a nezapomínají..…

Fota: příjezd amerických vojáků z 26.divize na lhenické náměstí a jejich uvítání Lheničáky – 10.5.1945

JB, JM

Z REDAKČNÍ POŠTY
Strom vysadit nestačí

Richard Štengl - 21. duben
Mnoho lidí teď s velkou slávou v záři kamer vysazuje
stromečky v lese i okolo cest. Je to činnost chvályhodná
a záslužná. Ono ale tím to nekončí, v lese musíte
mnoho let obžínat a chránit proti okusu a loupání zvěří.
My jsme dnes se synem Richardem dopolední výuku realizovali v praxi a
opravovali jsme oplocení krásných stromečků na “obchvatu” Vadkova.
Neochráněné stromky v otevřené krajině vytloukáním poškodí srnci a bez
opory také stromek být nemůže. U některých jsme jen staré kůlky přitloukli
a pro některé jsme udělali nový. Třeba až za sto či dvě stě let někdo ve
stínu statného dubu spočine a bude čerpat jeho sílu, vzpomene nejen na
ty, co strom vysadili, ale i na ty, kteří dbali, aby dospěl.

Český červený kříž informuje
Dobrý den,
i v současné situaci je možné darovat krev, dárci krve jsou vítáni i proto, že nyní mnozí darovat nemohou kvůli karanténě.
Svozový autobus pro dárce krve ze Lhenicka a Netolicka pojede 12.5. (7:00 Lhenice, 7:15 Netolice,
zastávka Němčice - v dalších obcích je možné zastavit po domluvě na tel.č. 724 367 840).
Přílohou posílám podrobnější informaci a prosím o zveřejnění v místních zpravodajích a podobně.
Doufejme, že se do 12.5. situace nezmění nebo jen k lepšímu.
Mockrát děkuji za spolupráci a pokud Vám můžeme v současné situaci nějak pomoci, prosím, zavolejte.
Možnost dovozu nákupu či léků seniorům a jiným ohroženým lidem nabízíme i nadále zdarma.
S přáním pevného zdraví - Zuzana Pelikánová
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STÍNY LHENICKA
V prvních jarních měsících jsme sdělovali podezření z přečinu zanedbání povinné výživy mladé ženě,
která si neplnila tuto povinnost vůči svému synovi a vznikl jí tak dluh ve výši 4 tis. korun. Dva případy
odcizení nafty z pracovních strojů od křižovatky u Vadkova jsme předali na Službu kriminální policie a
vyšetřování pro podezření z krádeže s přísnější právní kvalifikací, jelikož pachatel čin spáchal v době
nouzového stavu vyhlášeného usnesením Vlády ČR.
Další z případů odcizení nafty ze zmíněných pracovních strojů byl se škodou ve výši 1 tis. korun
kvalifikován jako přestupek proti majetku a tři mladí spolupachatelé oznámeni na Městský úřad do Prachatic k projednání.
Jako přestupek proti veřejnému pořádku, konkrétně rušení nočního klidu, jsme kvalifikovali soustavné psí štěkání oznámené
jedním ze sousedů majitelky psů v Hrbově.
Přestupku proti majetku se dopustila mladá žena, která se nepřiměřeným způsobem snažila kontaktovat
nájemce domu v Tylově Čtvrti a rozbitím skleněné výplně dveří způsobila škodu ve výši 500,- Kč.
Přestupku proti občanskému soužití se dopustil dosud nezjištěný pachatel, který napsal hanlivý výraz na zadní
sklo automobilu zaparkovaného v ulici Netolická. Příslušnému odboru na Městském úřadě v Prachaticích jsme oznamovali
také čtyři přestupky související s nelegální činností spočívající v narušování půdního krytu a poškozování stromů v k.ú.
Hrbov.
Vzhledem k současné situaci a všem známým omezujícím opatřením se přesto v určité míře podílíme na
dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích i na kontrolách rekreačních objektů. 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: Stanislava.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

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O čestném občanovi Lhenic,
spisovateli Adolfu Branaldovi
4.10.1910 † 28.9.2008
KE 110 LETŮM OD JEHO NAROZENÍ

VYPRAVĚČ JINÝCH ČASŮ
NEKROLOG:
Adolf Branald (4.10.1910 – 28.9.2008)
Když odejdou lidé pamatující bezmála jedno kompletní století, je to vždycky škoda. Adolf
Branald k nim patřil: 736 dnů jej dělilo od stovky, když zemřel. Jisté zadostiučinění dávají nám
pozůstalým ti, kteří svěřený čas neprozaháleli a tvůrčím způsobem jej reflektovali. Adolf
Branald patřil i k těm. Psal divadelní hry, o divadle, o hercích Stříbrnou paruku a Skříňku
s líčidly, a to proto, že se dvěma hercům narodil. Jako dítě jezdil po štacích, osmiletý s nimi
stál u zrodu československého filmu a i si v něm zahrál, takže pro někoho platí za naši první
dětskou filmovou hvězdu. Pak pracoval v bance, u dráhy, dělal obchodního zástupce, hrál na
klavír v biografech, opravoval auta, prodával knihy. A srdcem i duší patřil na pražský Spořilov. I
pro ten nakonec našel místo v pozdní knize Převleky, když předtím v několika knihách vzdal
hold celé Praze. Ale auta a lásku k technice najdeme v Dědečkovi automobilu, železnici zvěčnil
v Lazaretním vlaku a v Severním nádraží, film a lidi kolem něho zase v knížce My od filmu a i
svým kamarádům od kumštu, hlavně malířům, se poklonil samostatnými knihami.
Jeho dílo je obsáhlé (v próze celkem 36 knih, 16 divadelních her, 6 filmových adaptací
z jeho tvorby) i přes léta nucené odmlky za normalizace, na jejímž počátku vystoupil z KSČ.
Ještě jako nakladatelský úředník v Čs.spisovateli spoluobjevil Hrabala. Nějaký docela chytrý člověk napsal do zanedbatelné
diskuze pod zprávu o jeho smrti v internetových Lidovkách, že to byl „docela slušný člověk“. (Podle časopisu Instinkt č.40/VII
z 2.10.2008).

ADOLF BRANALD A LHENICKO
Jak jej objevil? Vysvětlení od samotného Mistra:
Volně podle rozhovoru na českobudějovickém rozhlasu se spisovatelem A.Branaldem ze dne 3.8.1997:
„Já jsem se do Budějovic ještě vracel a sice do nedalekých Lhenic. To bylo tak. Když jsem napsal knihu „Krále
železnic“ (děj v devatenáctém století), bylo mi vytýkáno, že se vracím stále do historie.Chtěl jsem dokázat, že umím ukázat i
současnost. V té době to byla ode mne drzost. V roce 1960 ukazovat současnost a při tom neztratit glanc, jak říkají
spisovatelé, bylo obtížné, protože tehdy žádaly se agitky, ale já jsem chtěl psát o lidech. Ale jak to udělat, abych obstál se
ctí, abych se nezaprodal, aby to bylo nějak snesitelné, aby to bylo pravdivé, aby to nebylo nudné, abych nevyzdvihoval
něco, co se mi vyzdvihovat nechtělo? A pak jsem se ve „Zdravotnických listech“ dozvěděl o nějakých Lhenicích nedaleko
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Budějovic a Prachatic a třech Mariích, zdravotních sestrách a jejich doktorovi. U něj jsem se zprvu ubytoval a udělal jsem
dobře. Poznal jsem tu báječné lidi. Na jejich osudech sbíral jsem náměty ke knihám „Ztráty a nálezy“ a k „Sestřičkám“. A
tihle báječní Lheničani mě za nějaký čas pozvali do svého městečka a jmenovali čestným občanem. Díky nim stal jsem se
Jihočechem…“
Za svého působení u nás v květnu roku 1960 posbíral náměty ke knize „Ztráty a nálezy“ – k jedné
z povídek, „Jedenáct míšenských jablíček“ a k předloze k filmu „Sestřičky“.
„Ztráty a nálezy“ – autor Adolf Branald - nakladatelství „Československý spisovatel“ – vyšlo celkem ve třech
vydáních – v roce 1961, 1962, 1964
V reportážně – povídkové knize se Branald vydává na výpravu za tehdejší současností nejen jako důkladný a zasvěcený
pozorovatel, který dovede pod zajímavým povrchem skutečností objevovat ještě zajímavější prameny toho, z čeho vlastně
vyrůstá podoba života – (tolik Wikipedie).
Povídka „Jedenáct míšenských jablíček“ se stala dobovým obrazem života obyčejných lidí na Lhenicku na počátku 60.let
minulého století, a to především prostřednictvím životních osudů deseti tehdy kandidujících do místního národního výboru
(rok 1960 byl rokem volebním) – v tom možno spatřovat přeci jen tehdy žádanou angažovanost. Autor se za pomoci
lhenického kluka Milana (syna místního doktora MUDr.Ant.Čermáka) za nimi vydává a každý ze zpovídaných se stává
jedním z deseti pomyslných míšenských jablíček na městském znaku Lhenic (odtud i název povídky). To poslední,
jedenácté si Adolf Branald ve skromnosti a se zdůvodněním ponechal pro sebe, jak se vyznává v samém závěru: „Zalíbilo
se mně mezi vámi, nerad se loučím, chci zůstat s vámi dál. Myslete si třebas: To on kvůli třešním. Vezměte mě mezi sebe
jako jedenácté jablko. Třeba jako to docela dole. To, co je ho vidět jenom půl.“ (Kráceno)
Film „Sestřičky“ – české komediální drama z roku 1983 – režie Karel Kachyňa, námět Adolf Branald, scénář Vladimír
Bor – Karel Kachyňa. Hrají: J.Jirásková, A.Mihulová, F.Husák, O.Vízner, O.Vetchý a další.
Branaldovu předlohu ze Lhenicka si v r.1983 vybral režisér Karel Kachyňa k natočení filmu „Sestřičky“ a ne náhodou k tomu
zvolil i náš kraj. V něm zobrazil život venkovského doktora a jeho zdravotních sestřiček, jak se starají o zdraví lidí v jim
svěřeném rajónu.
Snímky z filmu Sestřičky
Objíždějí nemocné a dostávají se
tak do mnoha životních situací ,
mnohdy i svízelných. Starší sestra
(Jiřina
Jirásková)
bere
věci
s nadhledem a předává své bohaté
zkušenosti
mladší,
začínající
(Aleně
Mihulové).
(Podle
Wikipedie)
O „Sestřičkách“ opět sám autor
–
(z dopisu Adolfa Branalda
do Lhenic z roku 1993)
„Dnes, když žiju už z minulosti než přítomnosti, vracívám se do Lhenic. Vystupuji z autobusu, rozhlížím se po náměstíčku,
hledám místního doktora, vstupuji do ordinace a představuji se mu, dostávám bílý plášť, ordinuji – jako s doktorem,
poznávám Vás,vciťuji se do Vás, do vašich radostí, chodím s „babi“ a Marií po chalupách i tam Vás poznávám, jak jen může
člověk poznat člověka, babi se mění v paní Jiráskovou, Marie v Alenu Mihulovou, režisér Kachyňa si ji potom vzal, jsem rád,
že mám na tom tak trochu zásluhu, baculatý doktor Čermák se mění v hubeňoura Husáka, ale poslání postav zůstává, jak
jsem je viděl, jenom s šoférem sanitky to bylo jinak, toho si vymyslel Kachyňa s Borem, že prý se dnes od každého filmu
žádá, aby v něm bylo aspoň „deset deka sexu“, zvyšuje se návštěvnost. Moc jsem pro to nebyl, já jsem alespoň ve
Lhenicích žádný sex nezažil, ale ukázalo se, že mají pravdu. Sestřičky měly osmdesáti procentní návštěvnost ve filmu i
v televizi.“

Lheničtí jmenovali Adolfa Branalda čestným občanem jejich městečka
Stalo se tomu tak při oslavě 20.výročí osvobození 8.5. roku 1965 ve lhenické sokolovně – při slavnostním programu – za
přednesu otevřeného veršovaného dopisu jemu věnovanému od místních autorek Veroniky Jarošové a Zdeňky Bumbové
(viz z něho úryvek níže) – následně za Mistrovy autogramiády jeho knih, především té u nás očekávané a již tehdy vydané –
„Ztráty a nálezy“.
Milý a vzácný hoste,
přišel jste k nám v době,
kdy kvetly třešňové aleje,
krásné to lhenické naděje.
Ty líbily se Vám nejvíce,
vždyť každý strom byl
jak svatební kytice.
Včelky v korunách
jen pro Vás hrály,
když jste s Milanem
pod rozkvetlou třešní stáli.
A Lhenice –
jak skromná nevěsta
hleděly do ticha

STÁVÁTE SE JEJICH OBČANEM
A TO NÁS TĚŠÍ NEJVÍCE !
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a přivítaly Vás
jak vzácného ženicha.
Však nepoznal jste Lhenice,
když klasy na polích voní chlebem,
kdy na stromech dozrává ovoce
a včelí úly voní medem.
Pak řekl byste snad –
víc o vás povím světu.
A naše úcta k Vám
dopisuje tuto větu:
Jste jedním z těch
míšenských jablíček,
co mají ve znaku Lhenice –
- jak jste si přál -

Branaldovy vzpomínkové návraty do Lhenic – z jeho dopisů svým Lhenickým „Až se mi bude po Vás nejvíce stýskat“
Není lehké poznat za tak krátkou dobu tvář obce – tvář složenou z tolika úsměvů i z mnohých starostlivých vrásek –
a přece se loučím se Lhenicemi nerad, tak jako se loučíváme se starým známým. Je spisovatelovým příjemným údělem
poznávat nový kraj a nové lidi. Doufám, že poznám ještě mnoho, ale nikdy nevymizí z mé mysli a z mého srdce vzpomínka
na návštěvu Fruty s jejími báječnými vůněmi, na rozhovor s lidmi, kteří tu pracují, na peckáře, kteří sem dávají svou úrodu,
pro mě z třešňového ráje.…
Rád vzpomínám, s jakou pýchou mne prováděli Lheničtí svým právě dostavěným kravínem. Uvidím oči lhenických
dětí, jak jsem je poznal při srdečném pobesedování ve škole, ale i na místech jejich oblíbených her, v třešňovkách – a
uvidím zas všechny ty vejrováky, dolňáky, paloučáky, chrastováky i chlapce z hrdinné Party Krumlovské uličky, vzpomenu
na milé pohovory s jejich učiteli, s ředitelem Muškou, s učitelem Hyndrákem a dalšími…
A usednu – alespoň v duchu – k přátelské rozprávce ve vzorné lhenické školičce s jejími zaměstnankyněmi
Hyndrákovou, Mikešovou, Hošnovou, Simotovou a ostatními, které se o mne staraly, jako kdybych byl jejich. U nich jsem se
stravoval. Chtěly mne uctít a sestavily jídelníček. Sem tam kuřátko, kachničku, něco ze zabijačky. Požádal jsem o
bramborové placky, „šunknflekle“, škubánky a ony se podivovaly mým choutkám. S ochotou mně vyhověly. Nejdéle se
patrně zdržím v ordinaci dr.Antonína Čermáka – vždyť proto
jsem vlastně do Lhenic přijel, abych získal zkušenosti a
materiál z prostředí zdravotníků, pečujících obětavě ve
vysunutém, polohorském kraji o zdraví svých spoluobčanů. A
půjdu zas pěšky jednou z nejpěknějších krajin, jakou jsem kdy
šel, se zdravotními sestrami po zarostlých pěšinkách lesních
samot – abych spatřil nejmladší z nejmladších, kterým patří
budoucnost – a proto i vzorná sesterská péče. Zajdu si na
idylický hřbitov už proto, abych tu zas našel zapomenutý
náhrobek Filipa, rytíře ze Steinsbergu, který byl předkem
jednoho z členů staré herecké gardy Národního divadla
v Praze, Floriána ze Steinsbergu.Na koníčky se zajdu podívat
do Nového Dvora, na lišky s učitelem Michálkem, s učitelem
Bumbou na místní ochotníky, na vodárnu s Janem Jarošem a
to snad už tady budou mladí mít své sportovní hřiště,
požárníci svůj dům a ochotníci divadlo. Neboť věřím
v poctivou práci lhenických lidí. Bez té víry nemohl bych ani o
nich psát – a to přece tak rád chci. A až se mi bude po Vašem
„nejpěknějším koutku na světě“ nejvíce stýskat, otevřu si malé
album, které jste mi darovali, najdu Vaše tváře, přivolám si
písničku, s kterou jste se se mnou večer loučili – a budu opět
s Vámi, ve Lhenicích. Neboť jak praví Vaše lidová básnířka:
„Kdo odtud odchází v daleký, širý svět, srdce zde zanechá,
musí se vrátit zpět!“ Váš A.Branald.
Foto – Adolf Branald mezi mateřinkami na zahradě MŠ – zleva R.Hošnová, M.Mikovcová, L.Bísková, M.Mikešová,
J.Hulešová..

Z další vybrané korespondence od Adolfa Branalda do Lhenic – výňatky z jeho dopisů
Z prosince 1989 – po „Sametové revoluci“ (kráceno)
Moji spoluobčané,
jsem rád, že jsem se této změny dočkal. Říkám to jako občan této země, ale i z důvodů ryze osobních. Bude mi napřesrok
osmdesát, jsem nemocen a neměl jsem v posledních letech příliš důvodů k jásání. A tak dnes prožívám svoji „Ódu na
radost“. Lhenickým spoluobčanům vzkazuji něco z toho, co jsem právě popřál kolegům spisovatelům: „Nikdo z nás nesmí
být napříště manipulován ani strachem, ani touhou po úředních poctách. Nikdo by neměl zapomenout na hodnotu vzácnější,
než je vlastní dílo – lidskou čest, svobodu a vlasteneckou hrdost. Dávejte přednost potřebě celku před potřebou vlastní – a
dobře se vám povede na zemi.“
Přeji vám, aby se vám ve Lhenicích podařilo sjednotit názory do podoby vyhovující všem slušným lidem, kteří to
s republikou myslí dobře. Hezké svobodné vánoce a šťastný příští rok.
Váš Adolf Branald
Září 1995 – (kráceno)
Přátelé a spoluobčané,
protože mně bude v říjnu pětaosmdesát a dlouho jsem se neozval, upozorňují mě moji spoluobčané ze lhenické radnice,
abych Vám dal o sobě vědět, tak se připomínám. Pan redaktor ze lhenických novin mě v dopise s přáním k mým
pětaosmdesátinám žádá o odpovědi na takové ty vznešené otázky, jako jaké je moje životní krédo apod., které se sluší je
dávat. Já si ale myslím, že o svém spoluobčanovi si ostatní spoluobčané spíš přejí vědět, jak si žije, jestli má Mazdu nebo
Hondu, jestli jezdí na Kanáry nebo do Thajska, v čem podniká a co mu to vynese….
Takže: mám penzi kolem čtyř tisíc, živím manželku,, na to jsem pyšný, mám za to tři děti a dobré rodinné zázemí,
šest vnoučat a kocoura Matýska a všichni se máme rádi. Psát pořád musím, alespoň občas, abych se uživil. Autem nás vozí
žena, naše Dacie je už sedmnáct let stará, ale pořád slouží jako mně – až po nějaké maličkosti – slouží zdraví. Přestál jsem
celkem slušně, byť s obtížemi, léta sedmdesátá a část osmdesátých, když mě dali k ledu. Že jsem ta léta přestál, za to
děkuji slušným lidem, kteří mně zůstali přátelsky nakloněni. Patřil k nim i lhenický doktor Čermák a jeho milá žena. Jsem jim
za to povděčen. Myslím, že to je asi tak všechno, co byste měli o mně vědět.
Vám všem pak přeji totéž, co jste mně vy, nebo spíš Vaši tatínkové a maminky, více než před třiceti lety zazpívali
na rozloučenou se Lhenicemi: „Dej vám pánbůh zdraví – v tom lhenickém kraji…“
Váš Adolf Branald
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Z listopadu 2000 – ke vstupu do nového milénia a století s novým zvonem Janem Nepomuckým ve lhenické
svatojakubské věži (kráceno)
Milí lheničtí spoluobčané,
zahleděl jsem se do krásných fotografií, zachycujících slavnost svěcení zvonu a byl jsem zas na skok ve svých milovaných
Lhenicích. Děkuji Vám za přání k devadesátce a hlavně za přátelství. Ani nevím, jak jsem k tomu číslu „90“ přišel, ale
z pozdravů, které jsem dostal, k svému milému překvapení zjišťuji, že jsem nežil nadarmo. Lidé mi tisknou ruku – a to je to
nejvzácnější, čeho se člověk může dožít.
Přeji vám totéž: zdraví Vám i Vašim dětem, spokojený život a pokaždé, když se v duelu se zvonem Jakubem ozve i
Jan, připomeňte si, že nikdy slunce nezašlo, aby opět nevyšlo. Váš Adolf Branald
Z listopadu 2005 – poslední Mistrův pozdrav do Lhenic
– jeho odpověď na gratulaci k pětadevadesátinám.
Milí spoluobčané,
děkuji Vám, že jste si na mne vzpomněli o mých
pětadevadesátinách. S potěšením jsem si přečetl
i pozdrav od hochů z Krumlovské uličky.
Váš Adolf Branald
Praha 2.11.2005
Z 30.září 2008 – do Lhenic od rodiny Branaldovy došla smutná zpráva (parte):
S bolestí oznamujeme všem přátelům a známým, že 28.září nás v nedožitých devadesáti osmi letech navždy
opustil pan Adolf Branald.
Z úřadu městyse Lhenice byl pozůstalým následně odeslán kondolenční list tohoto znění:
Vážení Branaldovi, s hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že zemřel pan Adolf Branald – čestný občan našeho městyse
a vzácný člověk. K panu Branaldovi nás poutalo vřelé přátelství již od roku 1960, kdy u nás, ve Lhenicích pobýval a sbíral
materiál pro svých „Jedenáct míšenských jablíček“. Po celá ta dlouhá léta na nás, Lheničáky nezapomněl, byť nějakým
přáním, dopisem či jen pozdravem. Velmi jsme si toho vážili a budeme vážit, protože v našich srdcích zůstane s námi i
nadále. Přijměte naši nejupřímnější hlubokou soustrast.
Za občany Lhenic – Ing.Marie Kabátová, starostka. (Odesláno 30.9.2008)
JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Také jeho družstvům v přerušených soutěžích letošní sezóna předčasně skončila.
Na základě rozhodnutí Jč KSST (Jihočeského krajského svazu stolního tenisu) z 28.4. byly všechny krajské dlouhodobé
soutěže, po březnovém přerušení, ukončeny (s platností i pro A tým lhenického Sokola v A skupině krajské soutěže), a to
s doporučením přijmout obdobné opatření všem RSST (regionálním svazům stolního tenisu), které jej přijaly.
Proto i všechny regionální soutěže na Prachaticku byly po přerušení rovněž ukončeny bez dohrání všech zbývajících
zápasů (i s platností pro B a C tým v RP-I a pro tým D v RP-II Sokola Lhenice).
Z krajských soutěží do prachatického okresu žádné družstvo nesestupuje. Do krajské soutěže (A či B) postupuje Slávia
Prachatice. Z RP-I do RP-II sestupuje tým TTC Zálezly, z RP-II do RP-I postupuje družstvo Arbore Volary A, do RP-II
sestupuje SK Rohanov a z RP-III do RP-II postupuje Křišťál Lenora B.
Sestupy ani postupy se tak lhenických stolních tenistů v jejich soutěžích netýkají.
Volně podle PT deníku z 30.4. – autora Vl.Klímy

Co nového ve lhenickém SK
Všechny fotbalové soutěže nejprve přerušeny,
poté soutěže amatérské předčasně ukončeny
Nejprve, vzhledem k nařízení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro pandemii „Covidu-19“, byly 13.3. všechny soutěže
řízené FAČR , KFS a OFS přerušeny i se zákazem společných tréninků týmů, a to až do dalšího rozhodnutí státních orgánů.
Následným rozhodnutím výkonného výboru FAČRu došlo 8.4. k ukončení všech amatérských soutěží s konečným
umístěním účastníků v nich k tomuto datu, avšak bez postupujících i sestupujících. Vzhledem k tomu, že v soutěžích
řízených JčKFS i OFS ještě nedošlo k rozehrání mistrovského jara, nabyla proto platnost umístění v závěrečných tabulkách
po podzimu sout.ročníku 2019/20 jako konečná.
A tým našeho lhenického SK startoval v I.A třídě ve skupině A, a tak stojí za připomenutí celkové pořadí účastenských celků
v ní, ač tentokrát pouze po polovině soutěže:
1.místo Trhové Sviny 31 bodů (skóre 33:17), 2. Roudné 29 b. (39:16), 3. Semice 29 b. (39:21), 4. Planá u ČB 23 b. (30:19),
5. Prachatice 23 b. (29:24), 6.Kaplice 19 b. (27:22), 7. Vodňany 16 b. (30:32), 8. Vimperk 16 b. (16:19), 9. Velešín 15 b.
(23:34), 10. Nová Ves u ČB 14 b. (21:29), 11. Lhenice 11 b. (17:26), 12. Čtyři Dvory 11 b. (27:38), 13. Sousedovice 10 b.
(19:27), 14. Olešnice 5 b. (17:43) – není postupujícího ani sestupujícího.
S těmito soupeři se Lheničtí v I.A třídě budou zřejmě ve většině střetávat i v příští fotbalové sezóně (2020/21), pokud
např.nikdo z nich z této soutěže neodstoupí či nebude přeřazen do druhé skupiny.
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Jak dále ve fotbale ?
Díky rozvolňování vládních opatření proti šíření koronaviru se od 11.5. v klubech či oddílech již podstatně více uvolňuje
možnost pro sportovní činnost, avšak za opatřeních shrnutých pro amatérské fotbalisty

v „Aktuálním desateru chování na venkovních hřištích“

(to se může dále upřesňovat, doplňovat, omezovat či dále rozvolňovat)
- bylo rozesláno do všech fotbalových klubů 1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se
mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění
2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách
měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů
5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí
dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek - pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami
8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby byl o dezinfekci přehled; na
bližší informace prozatím čekáme
9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná
zařízení; v případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit
zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření
zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce a zamezit současné přítomnosti vícero osob ve
stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest
10. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později
Kdy se naši natěšení příznivci opět dočkají mače v našem domácím lhenickém fotbalovém stánku ?
Naposledy tak tomu bylo již před půl rokem v I.A třídě ve skupině A ve dvou podzimních domácích derniérách po sobě (viz
fota). Všechny zápisy v přípravě na mistrovské jaro byly totiž odehrány na venkovních hřištích a jarní část I.A třídy už
rozehrána nebyla…
Fota – vlevo
z utkání z 2.11. –
Lhenice A –
Trhové Sviny 2:4
(0:2);
vpravo z utkání
z 9.11. Lhenice A
– Velešín 3:3
(3:2)

Po uzávěrce ML: Lheničtí fotbalisté se již za stanovených pravidel opět navrátili k pravidelným tréninkům a v sobotu 2.5.
znovu vypomáhali v obecních lesích (před tím na podzim 16.11.). Více informací v příštím vydání ML.
JB, JM

Poklidné čtení

do pokračující neklidné „ koronavirové doby“
(zařazeno pro volné chvilky více v ní trávených doma)

Kapitolka z „ Bylo nás taky pět a někdy i víc“
- ze sepsaných vzpomínek hochů z PKU ( Party Krumlovské ulice) z konce 50.let a samého počátku let 60.
minulého století - jsou líčeny „klučičím“ pohledem, s humorem a nadsázkou…

Jak jsme potkali knihy a „opravdovského“ spisovatele
My, hoši co spolu mluvíme, máme na knihy dosti málo času, neb pořád
„lítáme“ a věnujeme se neustále nějaké rušné činnosti či hrám, ba i alotriím,
tudíž jsme povětšinou neustále zaneprázdněni. Nejvíce se proto četbě
věnujeme tehdy, když jsme připoutáni na lůžka nějakou chorobou. Knížky ale
máme velice rádi, zvláště ty, co obsahují množství obrázků a jsou
dobrodružné a válečné a pak hlavně ty zapovězené, co se nalézají ukryty
v domácích knihovnách až úplně vzadu a co jich mají hodně u doktorů, co je
tam s Milčou tajně prohlížíme. Tyto knihy pojednávají o rozdílech mezi těmi
našimi pánskými těly a mezi těmi těly dámskými a vůbec… Tudíž nás velice
lákají. Méně nás lákají knihy, které povinně čteme ve škole, jako jsou třeba
„Čuk a Gek“, „Odvážná školačka“, „Helča bude traktoristkou“ a další.
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a vystupování, co v našich ulicích vzpřímeně chodí pevným
vojenským krokem, a když potká paní Mikešovou z té naší
hasičárny, vždycky praví: „Nazdar, Máňo, jak jste se
vyspala?!“ A paní Mikešová se usměje a praví: „Dobře,
Bohoušku, dobře!“ Tak ten pan Švehla sedí v té knihovně
za velkým stolem, kde má v bedýnce ty kartičky na
půjčování, kam si nás zapisuje a přes silné brýle nás
pozoruje a občas prohodí: „Vybíráte, vybíráte?“ Když už
máme vybráno, tak vždy praví: „Tak co to bude, študenti?“
Koukne na tu vybranou knížku a dodá: „To je pěkná kniha,
to si počtete.“ A my dáme pozdravení a jdeme pryč. Knížky
u nás též mají v krámu u pana Hošny, kde to tak pěkně
voní po hračkách, školních potřebách, knihách a tabáku,
kde si je vystavené rádi prohlížíme. Vůbec nejbáječnější je
to tehdy, když nějaká ta naše milovaná knížka jest
zfilmována. To potom se nemůžeme dočkat, až v tom
našem Biu Sokol Lhenice obživne. My se ve škole učíme o
spisovatelích, co píšou ty knihy, co jsou v knihovnách
v regálech, ale známe je jen z obrázků, neb žádného
živého jsme ještě neviděli. Až jednou…

My, hoši dostáváme doma knihy hlavně
k vánocům. Ty ale musíme sami číst. Nejoblíbenější jsou
nám proto knihy předčítané, nejraději pak v družině
mládeže, a to zejména když jest nevlídné počasí. To se
tam sesedneme u kamen a prosíme a škemráme, by nám
bylo mou družinářkou matkou Zdenou čteno z našeho
nejoblíbenějšího „Robinsona Crusoe“, „Pokladu na
ostrově“, a z „Juráška“,. To sedíme a ani nedutáme a
představujeme si ten Robinsonův ostrov a všechno, co se
tam děje, nebo vidíme toho piráta Silvera, jak tam s tou
svou bandou prozpěvuje o tom, jak na černé rakvi patnáct
chlapů popíjí, johohó, ať teče rum, či toho statečného
Juráška, jak pomáhá tomu ruskému parašutistovi, a tak
moje maminka pak může těm dospělým pravit, jací jsme
vděční posluchači. My máme u nás doma hodně knížek,
někdy si je prohlížím a otec má radost, že o ně projevuji
zájem a praví, že jsou hodnotné a že si je jednou všechny
přečtu, až posbírám více rozumu. My, hoši, též
navštěvujeme místní knihovnu, kde si půjčujeme knihy u
pana Švehly, co byl za republiky četníkem na Slovensku.
On má dospělého syna Bohouše, co má vojenské oblečení

Byl máj a aleje kvetly a všude to vonělo a včely v třešňových květech
bzučely a my jsme byli v naší boudě a něco jsme tam právě kutili, když tu
přiběhl Milča a celý udýchaný, že ani pořádně mluvit nemohl, nám pravil, že je
ve Lhenicích opravdovský spisovatel, že už se s ním bavil, že je teď právě u
nich doma a že se chystá do našeho ležení PKÚ, jelikož jeho místo mu již
neprozřetelně prozradil. Situace byla velice vážná, jelikož Milča Čermák měl
ježka na hlavě zcela zborceného a zcela nakřivo. Vojta Hudec se počal
vnitřně silácky naparovat, velitel Jenda Veselý si v zamyšlení čechral háro a já
– nevím, co jsem dělal, neb jsem na sebe neviděl, ale všichni jsme do toho
průšvihu mlčeli, i ti naši menší z PKÚ, jako třeba Péťa Trnka, mlčeli taky a
nezmohli jsme se na nic. Než jsme se z toho stačili vzpamatovat a poradit se,
co teď a co potom, když všechno je vyzrazeno a PKÚ jest v ohrožení, objevil
se u naší boudy z ničeho nic chlap ve středních letech, ve světlém baloňáku,
s brýlemi se zlatými rámečky na nose a s krátce střiženým módním ježkem na
hlavě, podstatně lépe šlechtěným, než měl Milča. Silně nám připomínal
našeho pana doktora a nemusel mít ani bílý plášť, stačil ten baloňák. Nebyl
však tolik zavalitý, jako náš pan doktor, nebyl ani tak veliký, jako náš pan doktor, takže mu vlastně ani tak moc podobný
nebyl. A tu se od Milči počalo šířit šuškání: „To je von, ten spisovatel, to je von!“
A zase nic, zase jsme stáli jako bulíci, mlčeli, na nic jsme se nezmohli, jen nato, že jsme měli vzteka, že stojíme
jako bulíci. Naštěstí ten pan spisovatel počal býti přívětivý, laskavý, až líbezný a počal s námi dávat dlouhou a zajímavou
řeč. Povídal a povídal, rafinovaně vyzvídal a to tak chytře, že jsme se i my rozpovídali a vedli takové divné řeči, kterých jsme
se posléze až polekali, jelikož dle stanov naší PKÚ jsou v utajení. Když jsme si to v naší nerozvážnosti uvědomili, to už jsme
pozdě bycha honili, neb jsme mu vlastně všechno vyzvonili. Dostal nás také dost na filmy, my moc rádi filmy, už jsme viděli
velkou sílu filmů a to v Biu Sokol Lhenice, kde jsme spatřili i ten film, o němž ten pan spisovatel pravil, že ho natočili podle
jeho knížky. Nám se ten „biják“ Dědeček automobil docela líbil, jelikož tam byly staré závodní motorky, jakož i staré
„závoďáky“ a bylo to proto docela srandovní a též trochu i zamilované, ale my stejně máme nejraději filmy válečné.
A pak ten pan spisovatel toho z nás hodně vymámil, vlastně
všechno, a tak nám slíbil, ať jsme bez obav, že to všechno pozmění,
hlavně naše jména a místa, až o tom bude psát. Po čase to, co napsal o
nás a o Lhenicích, počalo vycházet v časopisu Květy na pokračování, a
potom vyšla i knížka, a my jsme si to ve škole společně předčítali a jenom
jsme žasli, co tam všechno je, a i když to není všechno úplná pravda, tak té
pravdy je tam dosti, jako naše jména, či jméno naší PKÚ i s utajenými
skutečnostmi. To on ten spisovatel jména Adolf Branald všechno v té
knížce „Ztráty a nálezy“, v té části „Jedenáct míšeňských jablíček“, na nás
prozradil! Tak třeba celou přísahu PKÚ a pozměnil v ní jediné jméno! To
bylo „keců“, jak to bude všechno utajené! Prozradil tam i naše veledůležité
zápisy, naše vybavení, naši strategii, naši špionážní službu. On dokonce o
ní píše, jak ji provádíme. Hrůza! Tam stojí: „Bumba byl na zvědách, to
nikde neříkejte (ještě si to tam napíše), a všechno zjistil. To on tam přijde a
řekne: „Já jsem s vámi, Honza Veselý je vůl, já jsem se s ním pohádal a oni
mu svěří, jaká mají tajemství a tak. On jim taky jako něco prozradí, aby se
neřeklo!….“
My měli proto hned strach, jestli nás každý pozná a všechno se
prozradí a že to tedy není na naší PKÚ úplně fér, ale zároveň jsme cítili, že
nás ten vztek nějak opouští, že jsme najednou i pyšní, že se o nás píše, že jsme vlastně slavní, že se lidé na nás obracejí a
praví: „Tak co dělá PKÚ?“, nebo: „Jak se přísahá v PKÚ?“, „Kde máte velitele !?“, či pouze na nás z davu pokřikují: „PKÚ
nezradím!“ Nakonec z toho ze všeho jsme nyní opravdu hrdi na to, že jsme potkali opravdovského spisovatele a dostali se
do opravdické knížky. A až budeme jednou staří, tak si to třeba rádi přečteme a třeba svým klukům, když je budeme mít,
pravíme: „To koukáte, hoši, co, ti kluci z toho PKÚ, to jsme přece my!“ Pane spisovateli, Adolfe Branalde, díky!
Použity obrázky Heleny Zmatlíkově z knihy „Bylo nás pět“
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Dovětek:
Hochy z PKÚ byla tato kapitolka poslána spisovateli Adolfu Branaldovi s tímto pozdravným průvodním dopisem k jeho
pětadevadesátinám (kráceno).
Vážený Mistře,
ve Lhenicích 1.10.2005
se srdečnými pozdravy se připomínáme z jihočeských Lhenic s přáním Vám pevného zdraví a dalšího životního elánu
k Vašim pětadevadesátinám. Přemýšleli jsme, čím Vás k narozeninám potěšit. A tak nás, při naší smělosti, napadlo věnovat
Vám jednu z kapitolek, v níž je líčeno setkání s Vámi v sepsaných „klučičích pamětí“ z našeho PKU – ve stylu āla Karel
Poláček – proto i s příznačným jejich názvem „Bylo nás taky pět a někdy i víc“. To je odvaha, viďte?! Snad nám Karel
Poláček odpustí…
Třeba Vám připomenou naše Lhenice a Váš tehdejší pobyt u nás. Čas nejde zastavit. Přesto se rádi vracíme k tomu, jak
jsme potkali „opravdovského“ spisovatele, to jako Vás, ač už dávno nejsme ti kluci z PKU, o kterých jste psal. „Padesátku“
už máme nějaký ten rok za sebou.
S přáním jen všeho dobrého Vám i Vašim nejbližším – hoši z Party Krumlovské ulice.
Následně od Adolfa Branalda přišlo jeho lhenickým spoluobčanům poděkování za gratulaci k pětadevadesátinám. V něm,
mimo jiné, stálo: „S potěšením jsem si přečetl pozdrav od hochů z Krumlovské uličky“ – Váš Adolf Branald.
JB

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.

Rodinná farma Janota - přijmeme traktoristu do zemědělské výroby.
Bližší informace na tel.: 721808421
• 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.
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