MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVIII, číslo 2, cena 9,- Kč

ÚNOR 2020

Vzácný to ranní pohled z okna do zasněženého lhenického náměstí o letošní mimořádně mírné zimě –
v den 20.1.2020 – za konečně souvislé sněhové přikrývky (u nás jen do 4 cm), co ale ani ne do týdne
zcela zmizela, aby se leden ani poté zimního kralování neujal, neboť průběh dalších jeho dnů spíše
připomínal předjaří. A co únor, bude bílý, co pole sílí?
ÚNOR
MAŠKARY A OBLUDY,
TAHLE BÁBA S MEJŠLATAMA,
ŽE SE MASKY PODAŘÍ,
DO TRAKAŘŮ, NA CHŮDY,
ŽE BY BYLA MOJE MÁMA?
POZNÁTE HNED PO TVÁŘÍCH.
LEZOU SVIŽNĚ PO RÁNU
A TEN MEDVĚD STEJNĚ BRUČÍ
ÚSMĚV CELÝ OD SAZÍ
PRO HALÓ VŠECH HAFANŮ.
JAKO TÁTA, KDYŽ MĚ UČÍ.
TENHLE PRŮVOD PROVÁZÍ.
„Ze Šumavy špalíček pohádek a básniček“ – O.Fibich, P.Štěpán

Data z našeho Lhenicka vztahující se k měsíci únoru
22.únor roku 1944 – konec bojové mise nad naším Lhenickem Němci sestřeleného amerického bombardéru – Liberátoru
B-24-D-662A – „Black Magic“ s neblahými důsledky pro jeho posádku a některé persekvované naše občany za
pomoc letcům
25.únor roku 1948 – únorový komunistický převrat – i u nás, na Lhenicku se zásadními důsledky politickými, hospodářskými
i společenskými a s postupně konfiskovanými drobnými provozovnami, obchůdky, hospůdkami i malými živnostmi,
též zánikem některých režimu „nepohodlných“ spolků a organizací a naopak vznikem prorežimních i s následnou
kolektivizací zemědělství (ve Lhenicích se vznikem JZD v roce 1958 – jedním z posledních v regionu).
JB, JM

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesením zastupitelstva č. 186/16/2020 byl schválen nejdůležitější
dokument - rozpočet městyse
K rozpočtu městyse pro rok 2020
23.února byl všemi přítomnými zastupiteli schválen rozpočet na rok 2020 ve výši 48 666 000 Kč. Je to po dlouhé
době od roku 2013 opět rozpočet vyrovnaný. V minulých letech to byly rozpočty schodkové, kdy se schodek pokrýval z
výsledků hospodaření z minulých let. Bylo to hlavně z důvodů velkých investic – revitalizace náměstí, kterou obec
financovala z vlastních prostředků, a stejně tak i rekonstrukce budovy úřadu městyse. Dále za spolufinancování odstranění
nebezpečného odpadu v areálu bývalého JZD.
Pro informaci uvádím stav finančních prostředků k 31.12.2019: ČSOB 3 010 526,02 Kč, KB 1 312 582,18 Kč, ČNB
217 613,61 Kč, celkem 4 540 721,81Kč. Po odečtení mandatorních výdajů, které tvoří převážnou část, v letošním roce
nepočítáme s většími investičními výdaji. Byl zpracován rozpočtový výhled do roku 2024 a vzhledem k budoucímu
předpokládanému hospodářskému růstu se snažíme vytvořit finanční rezervu na roky příští. Budeme se snažit co nejvíce
využít dotačních prostředků. Návrh rozpočtu byl vyvěšen 15 dní na Úřední desce a na webových stránkách městyse, z řad
občanů nebyly vzneseny žádné připomínky. Dále byl projednán již na lednovém zasedání zastupitelstva, některé drobné
připomínky byly do rozpočtu zapracovány.
Mgr.Karel Bican – předseda finančního výboru
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Výpis ze zápisu č. 16

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 23.1.2020
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
Přítomni: Mgr. K. Bican, F. Bláha, DiS., P. Boška, Mgr. M. Grillová, Ing.J.Janota,
Ing.M.Kabátová, Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Zapisovatelka: O. Ambrožová

Přijatá usnesení:

Ad 1) Usnesení č. 183/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
10 PRO
Ad 3) Usnesení č. 184/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 11 v položkách 1 – 7.
10 PRO
Ad 4) Usnesení č. 185/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) výsledky inventarizace k 31.12.2019
b) vyřazení majetku v celkové hodnotě 69.553,08 Kč.
10 PRO
Ad 5) Usnesení č. 186/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočet městyse Lhenice na rok 2020
v paragrafovém znění jako vyrovnaný. Příjmy činí 48.666.000,--Kč, výdaje činí 48.666.000,--Kč.
10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 187/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu městyse Lhenice do r. 2024
b) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Lhenice do r. 2022
10 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 188/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem části pozemku parc.č. 140/1
o výměře 330 m2, k.ú. Lhenice p. J. S., Lhenice za cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
10 PRO
Ad 7c) Usnesení č. 189/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytového
prostoru v 3. NP objektu čp. 124 ve Lhenicích o výměře 24,3 m2 za nájemné 585,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE (Kabátová)
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Ad 7d) Usnesení č. 190/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc.č. 57 o výměře 226 m2, k.ú. Hrbov u Lhenic do doby provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrbov u Lhenic.
10 PRO
Ad 7f) Usnesení č. 191/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 899/2 o výměře
60 m2, k.ú. Lhenice.
10 PRO
Ad 7g) Usnesení č. 192/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje odkup pozemku parc.č. 287 o výměře 1.930
m2, k.ú. Horní Chrášťany od p. B. U., Horní Chrášťany za cenu 15,--Kč/m2.
10 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 193/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Vadkov, TS Pila: rekonstrukce TS“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení
NN, kabelová skříň a uzemnění) na pozemku 669/36 v k.ú. Vadkov. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán
č.: 211-882/2019 zhotovený firmou Ging, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a
zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.036,--Kč
bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
10 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 194/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Hradce – kabel NN, Filip“. Jedná se o síť technického vybavení (kabel NN,
uzemnění) na pozemku parc.č. 185/32, k.ú. Třebanice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém
plánu vyhotoveném po umístění distribuční soustavy. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze
v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč. K této
částce bude připočítána platná sazba DPH
10 PRO
Ad 8c) Usnesení č. 195/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí s názvem „Novostavba rodinného domu, k.ú. Lhenice“. Věcné břemeno –
služebnost inženýrské sítě spočívá ve strpění nové splaškové kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 1470, k.ú. Lhenice
s právem přístupu/příjezdu na tento pozemek za účelem její opravy, kontroly, údržby, obnovy, výměny, modernizace
a případného odstranění. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Služebnost bude zařízena na dobu neurčitou.
10 PRO
Ad 9) Usnesení č. 196/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Aktualizaci č. 4 Místního programu obnovy
venkova na období 2020-2023.
10 PRO
Ad 10) Usnesení č. 197/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na VZ na akci „Pořízení lesnického traktoru pro lesní hospodářství“, kdy se na 1.
místě umístila firma AGROZET České Budějovice, a.s., České Budějovice
s nabídkovou cenou 1.685.000,--Kč bez DPH
b) schvaluje rozhodnutí o výběru dodavatele na akci „Pořízení lesnického traktoru pro lesní hospodářství“, kdy nejvýhodnější
nabídkou byla vyhodnocena nabídka účastníka firmy AGROZET České Budějovice, a.s., České Budějovice
c) pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou AGROZET České Budějovice, a.s., České Budějovice.
10 PROAd 11) Usnesení č. 198/16/2020: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje plán práce kontrolního výboru na r.
2020 dle předloženého zápisu z jednání.
10 PRO

INFORMACE OBČANŮM
Zdařilý obecní ples
Konal se v sobotu 25.1. Zaplněný sál lhenické
sokolovny roztančila
a velmi pobavila kapela SLOVANI.
(viz foto vlevo)
Městys Lhenice děkuje všem sponzorům,
kterých letos bylo 59 (!),
za dary do bohaté
a hodnotné tomboly.

IR

Statistika evidence obyvatel za rok 2019

Počet obyvatel k 31.12.2019:
1919
Průměrný věk obyvatel:
43 let
Věkové rozložení obyvatel:
dospělí-muži: 41 %, dospělí-ženy: 41 %, děti: 18 %
K trvalému pobytu se přihlásilo:
56 občanů
Z trvalého pobytu se odhlásilo:
24 občanů
Počet narozených dětí:
22 – z toho 10 dívek a 12 chlapců
Počet zemřelých občanů:
17 – z toho 8 žen a 9 mužů
Nejoblíbenější jména novorozenců: Josefína 2x, Matěj 2x, jiná další shoda jmen nebyla.

O.Ambrožová, matrikářka

Plánování příměstských táborů je v plném proudu
V těchto měsících vrcholí plánování příměstských táborů na letošní letní prázdniny. Vzhledem k množícím se dotazům
k jejich pořádání zveřejňujeme předběžné návrhy termínů pro „Myslivecko – hasičský letní tábor.“
„Uvažujeme o jejich dvou turnusech, a to jedním v červenci, druhým v srpnu. Bude záležet na datu uzavření školky
(o něm rozhodne zastupitelstvo při březnovém zasedání). Vzhledem k tomu, že tábory pořádáme pro vás a vaše děti, proto
předběžně navrhujeme jejich dva termíny – prvního od 13.7. do 17.7. nebo od 20.7. do 24.7. – druhého od 3.8. do 17.8.,
případně o týden později. Zvážíme, které z nich by oboustranně vyhovovaly nejvíce.“
Šárka Amortová, Richard Štengl
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Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky –
ve Lhenicích

Leden u Rybiček, Žabek a Motýlků
Do školky jsme se vrátili s tříkrálovou
koledou a společně jsme si o mudrcích z
východu povídali. Nejvíc děti zajímalo, jak
voní kadidlo, tak jsme si školku trochu
provoněli. Také jsme se moc těšili, jak
dopadnou naše pokusy se solí. Nejen děti měly vykulené oči z
toho, co všechno sůl dokázala. Zeptejte se jich, oni vám to poví!
Do školky za námi přijel Namydlený program z Centra ekologické
a globální výchovy Cassiopeia. Děti pozvala pohádka do
špinavého království a k vlastnoruční výrobě voňavého mýdla. Děti z Žabek a Rybiček si udělaly výlet do dětského oddělení
Městské knihovny Prachatice. Přivítaly je příjemné paní knihovnice a útulná náruč knihovny. Paní knihovnice Jiraňová
pozvala za dětmi skřítky z knížek a děti se nestačily divit, kolik se jich v knihách schovává. Děti si vyzkoušely skřítkovský
obleček, s Lichožrouty hledaly děti liché ponožky, v knihách našly schovaného Medovníčka, Křemílka a Vochomůrku a
mnoho dalších skřítků. Kolik skřítek měří, jak vypadá a mnoho dalšího se dozvěděly z knihy Skřítci. Věděli jste, že v každé
knihovně mají skřítci „Knihovníčky“? Co ti mají práce s opravováním knih, které někteří nepozorní čtenáři poničí. Do
knihovny se rádi znovu podíváme. I do té naší – lhenické. Na konci ledna jsme uspořádali LEDNOVÝ BÁL. Princové a
princezny se již od rána scházeli ve slavnostně vyzdobené třídě. Díky našim skvělým rodičům nechybělo ani občerstvení,
takže princové a princezny mohli v průběhu bálu doplňovat energii.
Moc děkujeme za spolupráci, milí rodiče.
Eva Raitmajerová

Zprávičky od třídy Broučků za kopcem – v Mičovicích

Návštěva ekocentra „Dřípatka“ Prachatice

Foto vlevo: po svačině nás vláček na vlastní pohon dovezl do světa zvířat.
Prohlédli jsme si zde živé osmáky, užovku Žofku, vycpaného jezevce, kterého
jsme si mohli i pohladit, dále ondatru, křečka, tchoře, lasičku, ježka, krtka,
lišku, veverku a nespočet ptáků. Seznámili jsme se s ekosystémem lesa, louky
a řeky a pomohli zvířátkům najít nejvhodnější domov.
Nevynechali jsme ani mraveniště. Viděli jsme nejenom jeho nadzemní část, ale
nahlédli jsme i do dění pod zemí.
Tam jsme i ukončili náš program. Vyzkoušeli jsme si být na chvilku liškou.
Prolézt temnou úzkou noru byl výkon hoden hrdiny!

Věděli jste, že…?
Krtci si dělají zásoby žížal na zimu – krtek kousne žížalu za krkem, čímž
překousne její „míchu“ a ochromí ji. Nehybné žížaly pak skladuje přes zimu ve
své spižírně. Ty, které nestihne do jara sníst, se uzdraví a odlezou pryč.
Rorýs má nejkratší nožičky ze všech ptáků. Nemůže ani přistát na zemi,
protože by už nevzlétl. Zato jsou ale rekordmani v rychlosti a délce
nepřerušovaného letu. Dokáží bez přistání létat až 10 měsíců v kuse, ve
vzduchu i spí.
Lasička je výborný lovec myší a
musí být štíhlá, aby se vešla do
myší díry.
To vše a spoustu dalších
zajímavostí jsme se dozvěděli v
Centru ekologické výchovy při
ZŠ Prachatice Vodňanská ….a
pak už jen, hurá, na autobus a
do školky!
Andrea Eyblová
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Základní škola
Lednové kalendárium
7.1. – návštěva prachatické „ Dřípatky“ – na jejím programu „ Lidé celého světa - pro žáky 5.třídy
9.1. – návštěva prachatické „Dřípatky“ – na jejím programu „Sýkorky a jejich kamarádi“ – pro 2.B tř.
13.1. – školní kolo „Olympiády v německém jazyce“ – viz článek níže
14.1. – školní kolo soutěže „Konverzace v anglickém jazyce“ – viz článek níže
15.1. – okresní kolo „Dějepisné olympiády“ v Prachaticích – účast
16.1. – třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd – poté možnost konzultací s vyučujícími
22.1. – okresní kolo „Olympiády v českém jazyce“ – účast
23.1. – návštěva prachatické „Dřípatky“ na jejím programu „Co vypráví sněhová vločka“ – pro 1.třídu
23.1. – „Pedagogická rada“ – k hodnocení 1.pololetí školního roku 2019/20
27.1. – návštěva baletního představení „Andělé“ prachatické ZUŠ v Městském divadle v PT – pro žáky 2.A třídy
29.1. – okresní kolo „Matematické olympiády“ v Prachaticích – účast
29.1. – soutěž ve skoku vysokém „Zimní laťka“ – pro žáky 2.stupně ZŠ v tělocvičně školy – viz článek níže
29.1. – „Školní karneval“ – odpoledne v jídelně školy – pro děti ze ZŠ a předškoláky z MŠ
30.1. – předání pololetních vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2019/20 ve všech třídách
- následně pololetní prázdniny (31.1.) a hned poté jarní prázdniny (od 3.2. do 7.2.)

Z hodnocení 1. pololetí školního roku 2019/2020

K 31. lednu 2020 máme v naší základní škole zapsáno 212 žáků, 106 chlapců a 106 dívek. V 1. pololetí
prospělo 120 žáků s vyznamenáním, 83 žáci prospěli. V průběhu celého pololetí bylo zameškáno celkem 8 469
vyučovacích hodin, což je průměrně 41,42 hodiny na jednoho žáka.
Všem našim žákům a žákyním přeji hodně studijních úspěchů ve 2. pololetí letošního školního roku. VT

Z vědomostních a dovednostních soutěží našich žáků
Zimní laťka - školní soutěž ve skoku vysokém - 30. 1. 2020
Dívky 6. - 9. roč.
Chlapci 6. - 9. roč.
1. místo - T. Kolářová (7. roč.) - 130 cm
1. místo - D. Mašek (9. roč.) - 145 cm
2. místo - A. Dubravcová (9. roč.) - 120 cm
2. místo - T. Šanda (8. roč.) - 140 cm
3. místo - Š. Hrabětová (7. roč.) - 115 cm
3. místo - M. Fessl (7. roč.) - 140 cm
Konverzační soutěž v anglickém jazyce - školní kolo - 14. 1. 2020
Kategorie I. A (žáci do 7. roč.)
1. místo - A. Kuneš (7. roč.) - postup do okresního kola
Kategorie II. A (8. + 9. roč.)
1. místo - D. Mustacová (8. roč.) - postup do okresního kola
2. místo - P. Fousková (9. roč.)
Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo - 13. 1. 2020
Kategorie I. A (žáci do 7. roč.)
1. místo - L. Čechová (7. roč.) - postup do okresního kola
2. místo - Š. Šístková (5. roč.) - postup do okresního kola
3. místo - V. Gregorová (5. roč.) + M. Šístek (5. roč.)
Kategorie II. A (8. + 9. roč.)
1. místo - K. Gregora (8. roč.) - postup do okresního kola
2. místo - D. Bílý (8. roč.)

Snímky z lednových
školních aktivit

Foto vlevo – nejúspěšnější v
konverzační soutěži v německém
jazyce z 5.ročníku – zleva M.Šístek,
Š.Šístková, V.Gregorová.
Foto vpravo – ze školního karnevalu
pořádaného deváťáky dne 29.ledna ve
školní jídelně.
OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
vzhledem k rostoucím nákladům na přípravu stravy (rostoucí ceny energií a surovin) jsme nuceni přistoupit
k navýšení cen za stravování. Od 1. 3. 2020 se zvyšuje cena stravování ve školní jídelně takto:
+ 3 Kč pro děti z MŠ
+ 2 Kč pro žáky ZŠ a dospělé
Více na webu školy www.zslhenice.cz - v sekci "Jídelna". Děkujeme za pochopení.
Mgr.Vladimíra Trnková
JB, JM
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Rekordní „Tříkrálová koleda 2020“ ve dvacetileté její historii

- podle Deníku z 30.1.2020 Koledníci v největší charitativní sbírce vybrali v celé ČR 127 520 146,-Kč ( a to
ještě k 30.1.2020 zbývalo rozpečetit 2,4% pokladniček. Spolu s dárcovskými
DMS bylo k tomuto datu vybráno 128,5 milionu korun !
- Nejštědřejšími dárci byli v Olomoucké arcidiecézi (kde se sbírka i zrodila)
s 32 216 419,-Kč.
- Jihočeši věnovali do kasiček 8 499 782,-Kč
Co na našem Prachaticku ?

Tady do 70 pokladniček napadalo 455 560,-Kč – podle „Prachaticka news“ z 20.1.2020 –
Letos trvala Tříkrálová sbírka na Prachaticku dva týdny od 1. ledna. Šlo o jubilejní dvacátý ročník a sbírka opět
potvrdila, že patří mezi nejdůvěryhodnější u nás. Na Prachaticku se do ní zapojilo padesát skupinek s pětašedesáti
kasičkami a koledovaly v jednatřiceti městech a obcích našeho regionu. Nakonec se jim podařilo vykoledovat 455 560
korun, což je o více než šedesát tisíc korun více než loni.
„Z darů, které jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65% přímo Farní charitě Prachatice, 15% využije na své
projekty Diecézní Charita České Budějovice, 10% pomůže potřebným v zahraničí, 5% jde na celostátní projekty a 5% je
režie sbírky. Děkujeme všem za laskavé přijetí našich Tří králů a za štědré příspěvky do kolednických kasiček. Upřímné
poděkování patří i obětavým koledníkům a vedoucím kolednických skupinek, kteří koledovali s velkým nasazením,“ řekla
ředitelka Farní charity Prachatice Jana Schwarzová.
Prachatická charita příspěvky používá hlavně na dofinancování svých sociálních služeb, kterými jsou azylové domy
pro matky s dětmi v Prachaticích a pro muže v Záblatí a pro terénní program Most.

Co na naší lhenické farnosti ?
Při Tříkrálové sbírce v sobotu 4.1. bylo štědrými dárci věnováno na Lhenicku (ve Lhenicích i s osadami)
60 979,-Kč, na Mičovicku (v Mičovicích i s osadami) 14 594,-Kč,celkově tak 75 573,-Kč. Tuto částku se
podařilo letos skupinkám koledníků rekordně vykoledovat do 10 kasiček.
Poděkování všem, kteří u nás přispěli finanční částkou pro dobrou věc.
Jak štědří byli dárci na Lhenicku při „Tříkrálových sbírkách“ i v minulých létech
2005 – 6.786,-Kč
2010 – 3.025,-Kč
2015 – 20.495,-Kč
2006 – 17.250,-Kč
2011 – nekoledovalo se
2016 – 24.869,-Kč
2007 – 13.501,-Kč
2012 – 5.765,-Kč
2017 – 31.706,-Kč
2008 – 8.624,-Kč
2013 – 5.868,-Kč
2018 – 56.563,-Kč
2009 – 8.248,-Kč
2014 – 18.695,-Kč
2019 – 57.673,-Kč
2020 – 75 573,-Kč – zatím nejvíce!
V přehledu uváděna společná částka ze Lhenicka i Mičovicka.

JB, JM

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Hospic obdržel cenu za Neziskovku roku

Prachatický deník 18.1.2020
Titul Neziskovka roku 2019 v kategorii Cena veřejnosti získal v tomto týdnu prachatický
Hospic sv. Jana N. Neumanna za skvěle odváděnou práci všech lidí.
Jedná se o výsledek hlasování veřejnosti z celé České republiky. Za téměř patnáct let svého
působení tato obecně prospěšná společnost vybudovala a provozuje v Prachaticích
stejnojmenný lůžkový hospic, Domov Matky Vojtěchy, Domácí hospic sv. Veroniky
v Českých Budějovicích, Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích a Domácí hospic sv.
Jakuba v Prachaticích.
„Z ceny mám obrovskou radost, ale jedná se hlavně o ocenění všech, kteří u nás pracují,“
uvedl Robert Huneš, ředitel prachatického hospice se slovy, že tuto cenu získali už podruhé,
poprvé v roce 2017.
Titul Neziskovka roku vyhlašuje a organizuje Nadace rozvoje občanské
společnosti. Výsledky byly představeny při slavnostním večeru v úterý v pražské
Malostranské besedě. Ocenění obdržely nejlépe vedené organizace ve třech
kategoriích (malá, střední, velká neziskovka) a v Ceně veřejnosti.
Proč právě tento článek je zařazen, mimo jiné, do této rubriky ML ?
To z toho důvodu, že žáci naší lhenické ZŠ dlouhodobě podporují charitativní poslání tohoto obecně prospěšného zařízení
„trochou do mlýna“. Každoročně totiž přispívají poměrnou částkou, schválenou třídními kolektivy, na činnost prachatického
Hospice sv.Jana N.Neumanna z finančního zisku z tradičního „Vánočního školního jarmarku“, a to vlastně již od počátku
jeho pořádání až po ten poslední letošní, v pořadí třináctý. Též zástupci žáků každoročně před vánocemi navštěvují hospic
s předáním vlastnoručně vyrobených dárků jeho obyvatelům. Vedení hospice zpětně oceňuje tuto bohulibou charitativní
činnost dětí zasíláním děkovných dopisů na lhenickou školu.
JB, JM
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Český svaz žen informuje

Místní organizace Českého svazu žen pořádá jako každoročně zájezd do termálních
koupelí v lázních BAD FÜSSING dne 4.4.2020. Cena zájezdu 715,-Kč.
Cena zahrnuje dopravu, vstupné, průvodce + dárek. Pojištění je možné za doplatek 25,Kč/den/osobu. Přihlášky u Miládky Rundové – čt. 605 779 959.

Lheničtí turisté bilancovali rok 2019

Dne 18. ledna proběhla v klubovně KČT výroční členská schůze. Sešla se nadpoloviční
většina z 50 členů. Za krajskou oblast se schůze zúčastnil pan Jiří Peltan. Přišli i hosté, kteří
se přihlásili do KČT.
Po úvodu a přivítání se hodnotila činnost v uplynulém roce. Kromě tradičních akcí,
jako jsou novoroční výstup na Stráž, procházka ke studánkám pod Vysokou Bětou, k lokalitám
bledulí, výlet na Kralovice, tajný výlet (Poustevna, Vrata, Příslop) nebo silvestrovský výstup na Chlum, se
lheničtí turisté zúčastnili krajského setkání turistů v Kájově, uspořádali dvoudenní zájezd do Vyššího Brodu a
jeho okolí, vydali se na letní dovolenou do Beskyd nebo navštívili Albrechtice nad Vltavou s nedalekou
rozhlednou Vysoký Kamýk. Klub také uspořádal country bál a spolu s Divadlem Vadkov Loučení s létem na
zahradě u Štěrbů. Za přispění obecního úřadu se podařil opravit a vylepšit přívod vody do klubovny.
Po zhodnocení činnosti následovala zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2020. Následoval
nástin hlavních akcí v letošním roce. Letní dovolená nás zavede do Broumovské vrchoviny, na jaře nás čeká
buď víkendový výlet do okolí Truskovic s přespáním pod širákem(ve stanu) nebo zájezd na Vacovsko. Ostatní
výlety budou plánovány průběžně.
Delegátem na krajskou konferenci byl zvolen předseda klubu K.Majer ( náhradníkem M. Eis).
Následovala diskuze. Zástupce krajské oblasti pan J. Peltan seznámil účastníky schůze s návrhem nového
uspořádání členských příspěvků a plánem celostátních a krajských akcí. Diskutovalo se také o spolupráci s
netolickými turisty, o pořádání bálu, o letní dovolené, o brigádě v lese a dalším.
Po skončení schůze následovala volná zábava spojená s hudbou a písničkami.
KM

Z REDAKČNÍ POŠTY
Vydařené setkání absolventů lhenické školy po pětapadesáti létech,
letošních „sedmdesátníků“
PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím této rubriky ML bychom chtěli poděkovat těm, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
našeho srazu a u kterých jsme se setkali s nevšední vstřícností.
Paní starostce Ing.Marii Kabátové, která nás provedla novým interiérem budovy úřadu městyse, kde
jsme kdysi usedali do školních škamen a mohli srovnávat, jak od těch dob zkrásněl k nepoznání, a za milé
upomínkové dárečky. Též paní ředitelce ZŠ a MŠ Mgr.Vladimíře Trnkové, jež nás následně zase provedla
prostorami lhenické školy a umožnila nám tak poznat současné podmínky k výuce neporovnatelné s těmi, co
bývaly za nás, rovněž paní učitelce Mgr.Ladislavě Jansové, poslední žijící ve Lhenicích z učitelského sboru, co
nás vyučoval, za to, že přišla mezi nás a spolu s námi zavzpomínala, a v neposlední řadě personálu hospůdky
„Na verpánku“ za vytvořené příjemné prostředí, výborné jídlo a ochotnou a milou obsluhu.
Účastníci setkání absolventů lhenické školy
Foto vlevo –
z návštěvy
Úřadu
městyse
Lhenice;
vpravo
lhenické
školy při
srazu
bývalých
spolužáků
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Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
POZVÁNKA DO NAŠEHO LHENICKÉHO KINA
7.2. NÁRODNÍ TŘÍDA – Drama, 2019, od 19.00 hodin
91 min.
Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady
je doma chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na
okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Večer, když sídlištěm
bloudí divoká zvířata, chodí se svými kumpány na jedno. Vandam se snaží udělat dojem na Lucku, která v sídlištní hospodě
točí pivo. Často a rád se porve. Je znalec dějin a válek. Má pocit, že svět míří k zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak
cvičí...
21.2. ANGRY BIRDS ve filmu 2 - Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný USA, 2019, od 16.00 hodin
97 min
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2.
Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas,
Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho asistentkou Courtney a vepřovým
sádlem mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je
zachránit domovy ptáků i vepřů...
13.3 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – Komedie Česko, 2019, od 19.00 hodin
110 min
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
161 min
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
111 min
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 k sousedům do Netolic
Pohádka „Vší silou“ v sobotu 15. 2. od 15 hodin v Městském divadle Netolice
Město Netolice Vás zve na pohádku. Ta bude v podání prachatického souboru ŠOS. Hraje v ní mimo jiné i
netolický herec. Představí se Vám v roli doktora. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v muzeu-infocentru
Netolice. Cena za jednotlivce činí 50,- Kč. Připraveny jsou pro malé i velké návštěvníky tři pohádky o
maličkostech, ze kterých si děti nic nedělají. Nevíte, proč je dobré čistit si ouška, česat vlásky a čistit zoubky?
Chcete vědět, co vše se může přihodit? Pohádka Vám odpoví.
„Pragtet“ v pátek 21. 2. od 19 hodin v Městském divadle Netolice
Spolek divadelních ochotníků TYL Netolice zve na koncert. Pragtet je název dámského vokálně
instrumentálního tria, které má ve svém repertoáru nejen lidové písně, ale i známé české evergreeny, staré
kuplety a proslulé hity J. Ježka, J. Šlitra, J. Suchého, K. Hašlera a dalších. Představí se Vám Lada Ševčíková –
housle, Jana Rychterová – kytara, zpěv, Eva Šašinková – kontrabas, zpěv. Za vstupenku zaplatíte 100,- Kč.
Prodej bude probíhat na místě v den akce.

PLESOVÁ SEZÓNA 2020 POKRAČUJE
15.2. – HASIČSKÝ BÁL – (SDH Jáma) – v Jámě
22.2. – COUNTRY BÁL – (KČT Lhenice) – sokolovna ve Lhenicích
25.2. – MASOPUST – v Jámě
7.3. – SPORTOVNÍ PLES – (SK Lhenice) – v Hotelu pod Stráží Lhenice
14.3. – HASIČSKÝ PLES – (SDH Lhenice) – v Hotelu pod Stráží Lhenice
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O návštěvách Lhenicka letci z Němci sestřeleného
amerického bombardéru nad naším Lhenickem
- s jejich připomenutím po dvaceti letech -

Na snímku vlevo u trosek letadla po dopadu pod městečko mladá žena,
kterou se doposud nepodařilo identifikovat.
O konci letu Liberátoru B-24-D-662 „Black Magic“ na Lhenicku 22.2.1944 při
akci „Argument“ – jedné z nejrozsáhlejších válečných leteckých bojových
misí 8. a 15. americké letecké armády v 2.světové válce, a to i s osudy jeho
posádky a persekvovaných našich občanů za pomoc jejím letcům, bylo již na
stránkách ML napsáno hodně. Naposledy pak k 75.výročí od oné neblahé
letecké události u nás v loňském únorovém a březnovém vydání (v roč.2019)
konečnou její zcela objasněnou rekapitulací, k jejímuž upřesnění návštěvy dvou letců z „Black Magic“ v létech
1999 a 2000 (již jen ze tří z 10 členné posádky tehdy ještě v USA žijících – por.H.L.Williamse, serž
M.Q.Vanderhoofa a serž.J.C.Harta) významně přispěly. O jejich uskutečnění se krom domácích, Lhenických
zasloužili členové z plzeňského SLETU, pátrajících po Němci sestřelených amerických letounech
v jihozápadních Čechách za 2.světové války, kteří letce z jejich posádek tehdy zvali na oslavy osvobození jejich
města americkou armádou.

Z návštěv amerických letců u nás
- dvou M.Q.Vanderhoofa – seržanta, střelce a palubního technika – té první 19.8.1999 a druhé, okouzlen naším
Lhenickem, hned po roce – 6.7.2000 a též H.L.Williamse – poručíka, navigátora na „Black Magic“ – 7.5.2000 –
u všech tří návštěv za doprovodu jejich rodinných příslušníků.
Co měly jejich návštěvy společné
Oba letci byli při nich hned po příjezdu do Lhenic uvítáni
před radnicí „po staročesku“ chlebem a solí krojovanými
dětmi z MŠ a v obřadní síni přijati starostou Vl.Čechem,
kde v jeho uvítací řeči, za následného jejich zapsání do
pamětní knihy městyse a převzetí pamětních listů a dárků,
mimo jiné zaznělo: „Vítejte u nás na Lhenicku, v místě
sestřelení Vašeho letounu. Přicházíte k nám úplně za
jiných okolností a s jinými pohnutkami, než tomu bylo ve
válečné době. Poznáte, že je přívětivé a vlídné. Jste jeho
vzácnými hosty. Pro Vás a vaše bojové druhy je spojeno
s krutým osudem právě tak, jako i pro některé tehdejší
naše persekvované občany, kteří Vám v našem kraji
pomohli. Jejich i Vaše statečné činy nechť nejsou nikdy
zapomenuty. Jedna válečná epizoda tak osudově spojila
lidi z opačného konce světa.“

Poté letci poděkovali za velice přátelské přijetí a za pomoc
výsadku posádky od našich lidí a za utrpení, které za to
podstoupili. Po následném společném obědě v hospůdce
„U Tomáše“, spojeným s výpověďmi a vzpomínkami letců
na onen den posledního letu jejich „Black Magic“ a
krátkodobého jejich pobytu v našem kraji 22.2.1944, se
posléze za doprovodu vydali „po stopách Black Magic“
naším Lhenickem – do místa dopadu jejich bombardéru,
jakož i do míst dopadů jednotlivých členů posádky na
padácích se zvýšeným zájmem o lokality, týkajících se
především jejich osudů (jednotlivá místa spojená s deseti
letci z celé posádky, i s jejich jmény i s dramatickými
okolnostmi jimi prožitými v nich po seskoku, jsou podrobně
popsána v „Konečné rekapitulaci válečné letecké události
na Lhenicku 22.2.1944“).
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V čem byly jejich návštěvy odlišné
Při první Vanderhoofově návštěvě – 19.8.1999
Setkáním s posledním žijícím perzekvovaným vadkovským občanem
Hostitelé vzácnému hostu vyplnili
jeho přání setkat se s tehdy
posledním
žijícím
z perzekvovaných občanů za
pomoc třem letcům z posádky z
„Black Magic“ ve Vadkově,
panem
Janem
Šanderou,
pobývajícím v Domově důchodců
v Č.Budějovicích.
Panu
Šanderovi totiž, žel, zdravotní
stav nedovolil setkat se s M.Q
Vanderhoofem na Lhenicku a
přímo ve Vadkově. Při cestě za

ním tak měli vzácní hosté
možnost obdivovat holašovickou
náves, vesnickou to památkovou
rezervaci, chráněnou Unescem.
Setkání to bylo dojemné, ač se
tito dva za pohnuté válečné
epizody nestřetli. Osudově byl
jeden ve Lhenicích, druhý ve
Vadkově. Pan Vanderhoof panu
Šanderovi jménem celé posádky
„Black
Magic“
za
všechna
strádání, která musel podstoupit,
poděkoval. Ne, nemusela se

vyslovovat žádná vznešená slova
a uplatňovat zdvořilostní gesta.
Dlouze a pevně stisknuté ruce
těchto dvou kmetů a i rozmazané
jejich chlapské slzy hovořily za
vše.
Zažloutlá
fota
a
vyznamenání pana Šandery,
propůjčená
samotným
Eisenhowerem, vrátila přítomné o
srpnovém podvečeru o 55 let
nazpět, k osudům statečné „Black
Magic“ a k našincům, kteří její
posádce poskytli pomoc.

Při druhé Vanderhoofově návštěvě – 6.7.2000
Překvapivým převzetím dochované památky po jednom z letců na „Pavelkovině“
Poslední zastavení M.Q.Vanderhoofa s manželkou Marthou a dalšími z jeho rodiny v našem kraji „po stopách
Black Magic“ proběhlo na samotě u „Pavelků“ nad Jámou, kde starousedlíci Podlahovi také pomohli jednomu
z letců, který dopadl do lesa nad jejich chalupou a přišel k nim domů. Jen díky loajálnímu německému
„financovi“, který uvedl, že amerického letce zadržel při obchůzce, unikli perzekuci. Manžele Vanderhoofovy,
nadšené nedotčenou krajinou kol, Podlahovi nečekaně překvapili předloženou krabičkou se dvěma prsteny, jež
tehdy dostali od letce na památku za pomoc, s přáním, aby je v Americe předali jeho rodině. Vanderhoofovi
prsteny převzali s tím, že to bude sice obtížné, ale prostřednictvím veteránských leteckých klubů se to snad
podaří. Při pozorné prohlídce prstenů Vanderhoof poznal, že patřily již zemřelému Tropeanovi, proto jejich
doručení nebude tak obtížné. Tím také identifikoval letce – i s místem jeho dopadu v této lokalitě. Byl jím
seržant, palubní radista a střelec R.Tropeano. „Pavelkovina“ již Vanderhoofa překvapila při první návštěvě
(19.8.1999). Tam jakoby se zastavil čas, neboť šňůry visící v kuchyni nad kamny byly ještě z Tropeanova
padáku, ze kterých si ústřižek odnesl na památku. Stejně tak učinil při své návštěvě tohoto místa i Williams
(7.5.2000).
Při Williamsově návštěvě – 7.5.2000
Nečekanou přítomností dalšího z amerických leteckých veteránů, stíhače z 2.světové války a dalších hostí
H.L.Williams byl na Lhenicku doprovázen manželkou Mary, jeho dcerou a též švagrem, admirálem amerického
námořnictva, ale též i leteckým veteránem, stíhačem z 2.světové války O.T.R.Rydleym, jenž byl v
„pětačtyřicátém“ rovněž sestřelen na našem území, a to nedaleko prezidentských Lán, poté i účastníkem
korejské a vietnamské války, v době návštěvy v hodnosti brigádního generála (škoda, že nebyli u nás
v uniformách).
Účastí na oslavě 55.výročí osvobození Lhenicka americkou armádou.
Program návštěvy H.L.Williamse a jeho doprovodu byl v ten den obohacen o slavnostní akt před pamětní
deskou v průčelí staré radnice, připomínající osvobození Lhenicka americkou armádou, kterého se spolu
s našimi občany zúčastnili i vzácní hosté, za u nás ustáleného průběhu – kladení věnce se vzdáním poct, jichž
se stali důstojnou účastenskou součástí. Poté
navštívili místní kostel sv.Jakuba, kde byl vystaven
nový zvon „Jan Křtitel“, připraven ke křtu, vysvěcení
a vyzdvižení do svatojakubské věže o následných
slavnostech uvítání nového století a milénia ve
dnech 12.5. až 14.5. LP 2000.
Dovětek: Při návštěvách amerických letců v létech
1999 a 2000 ještě v průčelí staré radnice nebyla
vsazena deska na paměť konce bojové mise
amerického bombardéru na našem Lhenicku, jeho
posádky a perzekvovaných našich občanů. Stalo se
tak později při oslavě 60.výročí osvobození Lhenic
americkou armádou 5.5. roku 2005.
Vlevo – pamětní deska v průčelí staré radnice –
odhalena 5.5.2005.
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Závěr:
Návštěvami amerických leteckých
veteránů – tehdy sedmdesáti
sedmi letého M.Q.Vanderhoofa
(ze státu Michigan, z města
Newtonu nedaleko Chicaga) a
osmdesáti
dvou
letého
M.Q.Williamse (ze státu Texas,
z okolí Dallasu) – z desetičlenné
posádky Liberátoru B-24D – 662,

která celá válečné útrapy i po
zadržení v zajateckých lágrech
přežila a 1.6.1945 se navrátila
domů, do USA - byla tak jimi
uzavřena jedna válečná epizoda,
jež se odehrála na našem
Lhenicku.
Léta nejde zastavit. Od této
válečné události již uplynulo

sedmdesát šest roků, od návštěv
letců dvacet. Naše generace
měla ještě tu možnost s nimi se
setkat. Jako vzácní hosté poznali,
že v našem kraji jejich statečná
„Black
Magic“
nezapadla
v zapomnění.
Tak tomu jest u nás v běhu času i
po tři čtvrtě století.

Zpracováno podle dobových čísel ML a dalších zdrojů.

FOTA Z NÁVŠTĚV AMERICKÝCH LETECKÝCH VETERÁNŮ U NÁS

Foto vlevo z 19.8.1999 ze setkání s panem Janem Šanderou v Domově důchodců v Č.Budějovicích, kam mu
M.Q.Vanderhoof přijel poděkovat jménem posádky „Black Magic“ za pomoc a následné útrapy – foto vpravo
z 6.7.2000 na vodickém „Hanušáku“ u penzionu Jana Macharta, který zde přijal všechny tři návštěvy letců –
Vanderhoofovi (Merl a žena Martha) sedící první zleva

Foto vlevo z Williamsovy návštěvy 7.5.2000 – z oslavy 60.výročí osvobození Lhenic americkou armádou u
pamětní desky před starou radnicí – Horace L.Williams stojící vlevo, vpravo jeho žena Mary a letecký veterán,
stíhač O.T.R.Rydley – foto vpravo - na místě dopadu „Black Magic“ pod Lhenicemi (22.2.1944) – M.Q.Williams
na fotu vlevo
JB, JM
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Po vánoční přestávce se opět naplno rozběhly soutěže výkonnostně odstupňované, v nichž startují družstva Sokola, a to
ženy v divizi, v krajské soutěži A tým, v soutěžích na Prachaticku B, C a D tým.
V divizi žen –
Za účasti tří družstev – Sokola Lhenice, Sokola Č.Budějovice a KST ZŠ Vyšší Brod – zatím žádná další utkání nebyla
sehrána, k přesunům v tabulce proto nedošlo, takže tým lhenických sokolek jí (k 31.1.) nadále vévodí:
1.místo – 2 zápasy – 2 výhry, 0 remíz, 0 proher – skóre 16:4 - 6 bodů
Přehled lednových zápasů družstev lhenického Sokola v soutěžích i s jejich umístěním v tabulkách

A družstva v krajské soutěži ve sk.A – za 10 účastníků
12.kolo – 7.1. – Sokol Křemže B – Sokol Lhenice A 10:6
13.kolo – 24.1. – Sokol Lhenice A – Colofrig Borovany A 4:10
Jeho postavení v tabulce k 31.1.2020:
5.místo – 12 zápasů – 5 výher, 1 remíza, 6 proher – skóre 88:91 – 23 bodů
B a C družstva v RP-I (regionálním přeboru) Prachaticka – za 10 účastníků
8.kolo – 4.1. – Sokol Lhenice C – Loffler Čkyně 11:7
8.kolo – 17.1. – TTC Zálezly – Sokol Lhenice B 3:15
9.kolo – 18.1. – Sokol Lhenice C – Slavia PT-A 9:9
9.kolo – 18.1. – Loffler Čkyně – Sokol Lhenice B 5:13
10.kolo – 25.1. – Sokol Lhenice C – Sokol Lhenice B 13:5
Jejich postavení v tabulce k 31.1.2020:
B družstva: 8.místo - 10 zápasů – 3 výhry, 0 remíz, 7 proher – skóre 81:99 – 16 bodů
C družstva: 2.místo – 10 zápasů – 7 výher, 2 remízy, 1 prohra – skóre 103:77 – 27 bodů
D družstva v RP-II Prachaticka – za 10.účastníků
8.kolo – 4.1. – Sokol Lhenice D – TJ Netolice B 13:5
9.kolo – 11.1. – Sokol Lhenice D – Arbore Volary A 8:10
10.kolo – 25.1. – Sokol Lhenice D – Šumavan Vimperk C 6:12
Jeho postavení v tabulce k 31.1.2020:
9.místo – 10 zápasů – 2 výhry, 1 remíza, 7 proher- skóre 77:103 – 10 bodů

Kateřina Neumannová, olympijská vítězka v běžeckém lyžování,
mezi nadějnými stolními tenisty
- volně podle reportáže „Jihočeské televize“ z 21.1.2020 z herny prachatického oddílu stolního tenisu „Libín“ Kateřina Neumannová a redaktor Kamil Jáša s kameramanem Tv Stanley Novotným přišli na trénink mezi
tenisové vycházející hvězdičky, tak je v reportáži nazval redaktor, a pro jihočeskou televizi je v rozhovorech oba
vyzpovídali, a to i jejich trenéra Richarda Györi, který trénoval tenisovou omladinu i ve lhenickém Sokole, kde i
závodně hrál. Došlo i na to , že si to s olympijskou vítězkou rozdali za zeleným stolem. Ta předvedla, jak je
všestranná a jak to i s pálkou a malým balónkem umí, což její protihráči, talentovaní tenisoví benjamínci, velice
ocenili, mezi nimi i lhenický Milan Halabrín.
Při krátkém interviu pro Tv na otázku redaktora Kamila Jáši, co zatím považuje za svůj největší úspěch, Milan
odpověděl: „Asi 3.místo v deblu vybojované s kamarádem ze Slaného na mistrovství republiky na turnaji
v Praze.“
Pro tenisové naděje bylo setkání s Kateřinou Neumannovou, a před televizní kamerou k tomu, výjimečným
zážitkem.

Foto vlevo – společný snímek – Kateřina Neumannová a Milan Halabrín uprostřed, trenér Richard Györi vlevo – foto
uprostřed – z rozhovoru Kamila Jáši s Milanem Halabrínem – foto vpravo –Kateřina Neumannová předváděla při hře kvalitu
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Turnaj v šipkách ve lhenické sokolovně
Za pořadatelství Sokola Lhenice – v sobotu 1.2.2020

Jeho dvacet účastníků bylo rozděleno do čtyř skupin po
pěti „šipkařích“, z nichž umístivší se v nich do čtvrtého
místa postoupili do play-off, kde podle stanoveného klíče –
„pavouka“ se ti úspěšnější vyřazovacím způsobem
probojovali až do finále. V něm si to rozdali Igor Kanaloš
a Monika Hůrská, o třetí místo pak Anny Bunešová a Jan
Bárta.
Pořadí nejúspěšnějších „šipkařů“ turnaje
1.místo – Igor Kanaloš – celkový vítěz (na fotu uprostřed)
2.místo – Monika Hůrská (na fotu vlevo)
3.místo – Anny Bunešová (na fotu vpravo)
4.místo – Jan Bárta st.
Nejstarší účastník turnaje – pan Jiří Barták – pravidelně se
zúčastňující .

Co nového ve lhenickém SK
Příprava na mistrovské jaro v I.A třídě zahájena
Podaří se navázat na úspěšné loňské jaro a vymanit se tak z chvostu tabulky po letošním
nevydařeném podzimu z 11.místa, s 11 body, při skóre 17:26 ?
Jediná cesta k tomu vede právě přes náročnou, kvalitní přípravu, která byla zahájena, a přes přístup hráčů k ní!.
V té loňské, za nováčkovské euforie, tomu tak bylo. A tým tehdy po zimní přípravě vstoupil do jara z podzimního
5.místa se ziskem 20bodů (při skóre 34:30), aby k nim přidal dalších 27 (při skóre 26:11) za jarního tažení, při
němž byl druhým nejlepším celkem hned za Lažištěm s 28 body (při skóre 48:23) a s celkovou bilancí 47 bodů
(při skóre 60:41) obsadil nakonec v soutěžním ročníku 2018/19 v I.A ve skupině A konečné 3.místo, když ještě
v posledním utkání sezóny bojoval ve Strakonicích s Juniorem o druhou tabulkovou příčku. Ač zvítězil 1:3,
nedosáhl na ni, neboť ostatní potřebné výsledky zápasů, ovlivňující pořadí na výsluní tabulky, tomu nepřály. I
přesto je umístění na 3.místě v ročníku 2018/19 zatím nejúspěšnějším z dosavadních startů lhenického SK v I.A
třídě.
Zbrojení Lhenických na mistrovské jaro – s upřesněním programu přípravy
Zahájení – v neděli 2.února – s následujícím cyklem dvou tréninků v týdnu (se čtvrtečním pak na prachat.UMT).
Přípravné zápasy s kvalitními soupeři –
- v neděli 16.2. od 11.00 hod. – s TJ Třeboň – účastníkem KP – na UMT v Třeboni
- v sobotu 22.2. od 12.30 hod. – s SK Jankov – účastníkem KP – na UMT v PT
- v sobotu 7.3. od 12.30 hod. – s FK lažiště – účastníkem KP – na UMT v PT
- v sobotu 14.3. – v generálce na mistr.jaro – s TJ Hluboká – účastníkem I.A tř.sk.B – místo a čas - bude
upřesněno
- případné změny možné –

Fota ze zahájení přípravy na mistrovské jaro
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Ještě ohlédnutí za mistrovským podzimem sout.roč.2019/20 v I.A třídě ve sk.A umístěním
jejích účastníků v soutěži slušnosti.
Jak si vedl náš A tým ?

1. Trhové Sviny 19 bodů, 2.-3.Vimperk – Kaplice –shodně 20 bodů, 4. Semice 23 bodů, 5. Sousedovice 26
bodů, 6. Roudné 27 bodů, 7.Lhenice 28 bodů, 8. Čtyři Dvory 32 bodů, 9. Planá u ČB 33 bodů, 10. Prachatice
41 bodů, 11. Olešnice 44 bodů, 12. Velešín 46 bodů, 13. Nová Ves u ČB 53 bodů, 14. Vodňany 55 bodů.

Fotbalisty Lhenic čeká boj o záchranu v I. A třídě. Přípravu začali dnes
JčTeď - autor: Jaroslav Vondrášek
2.2.2020 16:25

LHENICE - Zkušený trenér Ivo Čech se i přes svou chřipku rozpovídal o
plánech lhenických fotbalistů v zimním období. "Můj osobní cíl je jasný, chci
záchranu," říká přesvědčivě kouč s divizními zkušenostmi. "Bude to těžké,
musíme zabrat všichni," dodává. Lhenice v I.A třídě z třinácti zápasů uhráli
jedenáct bodů, na kontě mají dvě výhry, pět remíz, šest proher. V tabulce jim
náleží záchranářské jedenácté místo.
Ivo Čech je úspěšný trenér, který sází zejména na taktickou přípravu a týmovou
zodpovědnost. Jako hráč působil v Lhenicích, Netolicích, zde si zahrál divizi,
v Prachaticích, kde ve výjimečném období vykopali III. ligu, a Jankově. Právě Jankov byl
první trenérskou štací Ivo Čecha. A nutno podotknout, že velmi úspěšnou. "V Jankově
vytvořil domácí výbor vynikající podmínky pro fotbal ,to vedlo k postupu do divize," říká
skromně Čech.
Logicky se vás chci zeptat, proč jste odcházel z Jankova?
Po osmi letech jsem cítil únavu a potřeboval jsem pauzu. Těšil jsem se na normální život,
kdy se nebudu muset podřizovat fotbalu. Chtěl jsem minimálně roční pauzu.
Ovšem teď jste v domovských Lhenicích opět na lavičce jako lodivod, jak se to
seběhlo?
Pan Boška, místní funkcionář a duše oddílu, mě požádal, zda-li bych tým nepřevzal, ocitl se totiž bez kouče a já nabídku po
diskusi přijal.
Budete hrát o záchranu, bude tedy příprava náročnější?
Příprava začíná v neděli 2.února, budeme trénovat dvakrát v týdnu a přidáme víkendový zápas. Využijeme domácí
prostředí, zejména školní tělocvičnu, umělá tráva nás čeká jednou týdně v Prachaticích.
Koho vyzvete v přípravných zápasech a co si od toho slibujete?
Čeká nás postupně Třeboň, Jankov, Lažiště, Hluboká. Jsou to silné týmy, určitě budeme muset makat naplno, jako to bude
potřeba v soutěži, cílem je záchrana a chci pro to udělat vše, co umíme.
To jsou určitě atraktivní soupeři...
Chci pro kluky zajímavé soupeře, aby z toho měli i zážitek, snad také k těmto zápasům přistoupí zodpovědně a natěšeně.
Občas nás totiž brzdí horší přístup k přípravě, ale já vím, že jedině trénink tě dělá lepším hráčem.
Očekáváte nějaké posily?
Hrozně těžká a složitá záležitost. Máme poměrně úzký kádr, ne všichni jsou zdravotně v pořádku, posily bychom uvítali, ale
v podstatě není kde brát. Aspoň, že nikdo nehlásí odchod, všichni budou pokračovat.

Jarní mistrovské premiéry týmů lhenického SK
(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
B týmu v OP Prachaticka – pro jaro v nově vytvořené sk.D – za 8 účastníků (hráno dvoukolově)
1.kolo – ne 22.3. ve 14.00 – Strunkovice B – Lhenice B – jarní premiéra
2.kolo – ne 29.3. ve 14.30 – Lhenice B – Čkyně B – domácí premiéra
Přípravky st. 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
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INZERCE

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.
• Přijmeme uklízečku na dohodu o provedení práce pro bytový dům ve Lhenicích. Úklid 1x týdně za
2.000,- Kč měsíčně. Více informací na tel. Čísle 603 518 087
• 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
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Rozmarná letošní zima
Občasné nesmělé její příchody s nízkou souvislou sněhovou přikrývkou (viz foto z 20.1. – na titulce tohoto
čísla ML) byly hned následně střídány velice teplými, někdy i slunnými dny, ve kterých teplota na měsíc leden
vystupovala dosti vysoko nad nulu (jako u nás 10.1. na +11°C, 14.1. na +9°C, 16.1. na +9°C, 31.1. na +13°C,
1.2. na +14°C, někde rekordně i nad +15°C.)
Snímek je ze dne 1.2., který spíše připomínal nástup předčasného jara, kdy teplota šplhala k +15°C, aby se ale
hned poté výrazně ochladilo i s malou sněhovou nadílkou.
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