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INFORMACE Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 31.1. 2013
Usnesení č. 243/26/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtová opatření č. 46-54. Rozpočtová opatření
č. 46-54 jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 244/26/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a ) inventarizaci majetku k 31.12.2012
b) odpisy majetku v celkové výši 198.954,60 Kč
Usnesení č. 245/26/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavření smlouvy na pronájem pozemku p.č.
79/7 v k.ú. Vadkov, , za cenu 1.000,-- Kč/ha/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců.
Usnesení č. 246/26/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí pracovní návrh rozpočtu městyse Lhenice na
rok 2013.
Usnesení č. 247/26/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje sjednocení nájemného ve výši 34,50 Kč/m2 v bytovém domě čp. 301 a čp. 284
b) pověřuje starostku městyse Lhenice jednáním s nájemníky v bytových domech
Usnesení č. 248/26/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městysem Lhenice a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice na realizaci stavby: „Lhenice –
kabel NN“ na pozemku parc.č. 899/2, 1465/1, 1470, k.ú. Lhenice. Jedná se o síť technického vybavení. Věcné břemeno
se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.140,--Kč bez DPH na dobu neurčitou.
Usnesení č. 249/26/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městysem Lhenice a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice na realizaci stavby „Brusnávýměna TS, rekonstrukce NN“ na pozemku parc.č. KN 716/1, 1445/4, 716/4, k.ú. Lhenice. Jedná se o síť technického
vybavení. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 10.000,--Kč bez DPH na dobu
neurčitou.
Usnesení č. 250/26/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi Městysem Lhenice , jejímž předmětem bude povinnost povinného z věcného břemene strpět na pozemku
parc.č. 1076/8, k.ú. Lhenice umístění vodovodní přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Usnesení č. 251/26/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje příjem daru do majetku městyse. Jedná se o kanalizaci v délce 156 m na pozemcích parc.č. 1470 a
908/2, k.ú. Lhenice, hodnota bude vyčíslena v darovací smlouvě. b/ pověřuje starostku uzavřením smlouvy
Usnesení č. 252/26/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje starostce vyloučit převod rozpočtového určení
daní u účtu ČNB.

Jak jsme u nás poprvé volili prezidenta ČR
PREZIDENTSKÉ VOLBY 11. a 12. 1. 2003
Hlasování ve Lhenicích a na Prachaticku - první kolo voleb
LHENICE
Zapsáno voličů

1.547

41.237

PRACHATICKO
63,48%
24.910

Volilo
982
Pořadí podle počtu hlasů:
1. Karel Schwarzenberg 267 tj. 27,27%
1. M.Zeman
23,28% hlasů
2. Miloš Zeman
185 tj. 18,89%
2. K.Schwarzenberg
3. Jan Fischer
163 tj. 16,64%
3. J.Dienstbier
4. Jiří Dienstbier
149 tj. 15,21%
4. J.Fischer
5. Franz Vladimír
73 tj. 7,45%
5.V.Franz
6. Zuzana Rothová
57 tj. 5,82%
6. Z.Roithová
7. Taťána Fischerová
36 tj. 3,98%
7. T.Fischerová
8. Jana Bobošíková
30 tj. 3,06%
8. J.Bobošíková
9. Přemysl Sobotka
16 tj. 1,63%
9. P.Sobotka
Okrsky
počet zprac.

Voliči
Vydané
v seznamu obálky
v%

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

60,41%
20,96%
17,88%
15,72%
9,31%
4,59%
3,19%
2,65%
2,37%

2

2

100,00 1 547

982

Kandidát
číslo
1
2
3
4
5
+6
7
8
+9

příjmení, jméno, tituly
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

63,48
980
Navrhující Politická
strana
příslušnost

979
1. kolo
hlasy

Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

57
163
30
39
16
185
73
149
267

%
5,82
16,64
3,06
3,98
1,63
18,89
7,45
15,21
27,27

Do druhého kola postoupil Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman.
Voliči
Vydané Volební
Odevzdané
Platné
% platných
v seznamu obálky účast v %
obálky
hlasy
hlasů
1550

906

58,45%
906
905
Navrhující
Politická
Kandidát
strana
příslušnost
příjmení, jméno, tituly
Zeman Miloš Ing.
Občan
SPOZ
Schwarzenberg Karel
Poslanci
TOP 09

99,75%
1. kolo
hlasy
185
267

Hlasování ve Lhenicích a na Prachaticku - druhé kolo voleb - 25. a 26.1.
Lhenice
Prachaticko
1. Karel Schwarzenberg 496 tj 54,80 %
1. M.Zeman
2. Miloš Zeman
409 tj. 45,19 %
2. K.Schwarzenberg

2. kolo
% hlasy
%
18.89 409 45,19%
27.27 496 54,80%

13.120 tj. 54,27 %
11.055 tj. 45,72

První přímé prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman – získal 2.717.405 hlasů tj. 54,8 % a stává se
prezidentem České republiky.
Pro srovnání: v Jihočeském kraji získal 164.816 hlasů tj. 52,65 %, v celé ČR získal 2.717.405 hlasů tj.
54,8 % a stává se prezidentem České republiky.

Druhý kandidát Karel Schwarzenberg získal v Jihočeském kraji 148.167 hlasů tj. 47,34 %, v celé ČR získal
2.241.171 hlasů tj. 45,2 %. JM

Ceny vody se od nového roku mění Prachatický deník, 30.1.2013 - autor (aja)
Lhenice - Ve dvousložkové formě platí za vodu ve Lhenicích. Od ledna tak Lheničtí zaplatí za
pohyblivou složku, tedy vodné a stočné, 57,25 korun bez daně z přidané hodnoty. Pevnou složku
pak tvoří částka za vodoměr a rok, a to podle jeho kapacity. Cena stočného pro odpadní vody z
jiných zdrojů, jako jsou srážkové vody nebo studna, je stanovena na 26,79 Kč za metr krychlový
bez daně. Ve Lhenicích provozuje vodohospodářský majetek obce společnost ČEVAK, která podle
smlouvy zaplatí obci nájemné. Pro letošní rok je tato platba stanovena na 471 tisíc korun bez DPH.
Nájem platí firma jak za veřejný vodovod, tak za kanalizaci v souvislosti s jejich provozem a
následným čištěním vody.
Poplatek za pronájem hrobového místa
Dle usnesení zastupitelstva č,243/25/2012 ze dne 20.12. budou od 1.1.2013 uzavírány na Úřadě městyse
Lhenice nové smlouvy na pronájem hrobů na hřbitově ve Lhenicích na období 1.1.2013 až 31.12.2022. Dle
nového ceníku MF ČR na pronájem hrobových míst činí nájemné pro obec naší velikosti 20,-- Kč/ m2/rok,
tzn. cena za jednohrob činí 400,-- Kč, za dvojhrob 800,-- Kč, za hrob pro uložení uren o rozloze 1 m2
200,-- Kč na dobu 10 let. Nové nájemní smlouvy a uhrazení poplatku si přijďte uzavřít na úřad od března
tohoto roku.
Předplatné měsíčníku MOJE LHENICKO pro rok 2013
Je možno uhradit předplatné na úřadě městyse
Předplatné činí – 108,- Kč – poštovné – 168,- Kč (hradí pouze ti, kterým je časopis posílán poštou.).

K vydanému kalendáři MAS „Rozkvět zahrady jižních Čech“ na rok 2013
Možná Vás také překvapilo, že se v letošním kalendáři objevily i fotografie z obcí, které se
Lhenicemi přímo nesousedí.
Tento kalendář vytvářela Místní akční skupina (MAS) Rozkvět zahrady jižních Čech. Její zájmové území ještě na
začátku roku 2012 tvořily obce mikroregionu Chelčicko - Lhenického (Chelčice, Libějovice, Lhenice, Malovice, Mičovice,
Truskovice), venkovská část mikroregionu Blata (Čejkovice, Dívčice, Dříteň, Hlavatce, Mydlovary, Olešník, Pištín,
Sedlec, Zahájí a Zliv ) a obec Nákří.
Během roku 2012 se však území MAS rozšířilo dále o obec Dasný a pošumavské obce Nová Pec, Želnava, Křišťanov,
Ktiš, Černá v Pošumaví, Horní Planá a Hořice na Šumavě, v návaznosti na Vojenský újezd Boletice, který uzavřel s MAS
dohodu o partnerství.
V současnosti tedy tvoří zájmové území MAS 25 obcí a o všech najdete v kalendáři základní informace, zajímavosti z
historie i současného dění a tipy na výlet. Věříme, že vám kalendář přinese nejen nové poznatky a informace o
sousedních i více vzdálených obcích, ale třeba vás inspiruje k jejich návštěvě.

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola
Leden v MŠ

Nejdůležitější lednovou událostí byl bezpochyby zápis předškoláků do naší ZŠ. Zápisu předcházela
návštěva dětí v první třídě a také tradiční posezení rodičů s paní Tomanovou z prachatické ped. psych.
poradny na téma školní zralost. Śkoda, že možnosti konzultace s odbornicí využilo tak málo rodičů.
Nově se také paní učitelky loňských Sůviček byly podívat na předávání prvního vysvědčení.
Divadlo k nám přes závěje v lednu nedorazilo, v únoru si to vynahradíme hned dvěma představeními.
Divadélko jsme si zaimprovizovali i sami ve třídě Motýlků.

Základní škola
Lednové kalendárium:
10.1. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd se všemi vyučujícími
16.1. – besedy ke školní prevenci – organizovány ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ na téma „Třída plná
pohody“ – pro žáky 3.třídy, „Škodlivost kouření“ – pro žáky 4.třídy
23.1. – okresní kolo „Matematické olympiády“ v Prachaticích (viz článek níže)
- školní kolo v konverzaci v anglickém jazyce kat.6.-7-ročník (viz článek níže)
24.1. – školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce kat. 7.-8.roč. (viz článek níže)
25.1. – ukončení plaveckého výcviku v plaveckém stadionu v PT – v něm absolvovali žáci 3.-4.třídy celkem 9 lekcí –
vždy o pátečních dopolednách – výcvik zakončen plaveckými závody a hrami ve vodě. Žáci, absolventi získali „mokrá
vysvědčení“, vítězové závodů diplomy
25.1. – 26.1. – zápis do 1.třídy naší ZŠ (viz článek + foto níže)
29.1. – okresní kolo „Dějepisné olympiády“ v PT
30.1. - školní kolo soutěže v konverzaci v německém jazyce (viz článek níže)
31.1. – ukončení a vyhodnocení 1.pololetí šk.roku 2012/13 a předání vysvědčení – ve všech třídách (viz foto níže)

Zápis do 1.třídy naší ZŠ pro šk.rok 2013/14
BUDOUCÍ PRVŇÁČCI U ZÁPISU
V pátek 25.1. (od 15.00 do 16.30 hod.) a v sobotu 26.1. (od 9.00 do 10.00 hod.) proběhl zápis prvňáčků, kteří zahájí
základní školní docházku 1.9.2013. Do jedné z učeben pavilonu 1.stupně ZŠ jich přišlo celkem 26., aby u 4 z nich
požádali rodiče o odklad – o přerušení správního řízení, a to ke konci května, do kdy předloží výsledek šetření školní
zralosti těchto dětí. Zapsáno jich tak zatím bylo 22 Budoucí školáci předvedli paním učitelkám a pánům učitelům své
znalosti a dovednosti, když mezi tím byly s rodiči ověřeny údaje potřebné ke vstupu do školy a též se dozvěděli, jak svá
dítka pro školu vybavit. Chlapci a děvčátka byli za své první „školní“ výkony odměněni pamětními zápisovými listy a
drobnými dárky.

Školní a okresní kola vědomostních soutěží v plném proudu
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
Matematická olympiáda - Prachatice 23.1. – umístění našich žáků:
kategorie 9.ročník – 2.místo Kateřina Mazancová 9.tř. (ZŠ Lh.)
kategorie 5.ročník – 4.-5.místo – shodně Markéta Krejčová 5.tř. a Žofie Pavličová 5.tř. (obě ZŠ Lh.)
Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.
Dějepisná olympiáda - Prachatice 29.1. – výsledky do uzávěrky ML nebyly k dispozici
ŠKOLNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
V konverzaci v anglickém jazyce – kat.6.-7.roč. – 23.1.
1.místo neuděleno
2.místo Lucie Pospíchalová (7.tř.)
3.místo Michaela Kupečková (6.tř.)
kategorie 8.-9.ročník – 24.1.

1.místo Eliška Pešková (8.B tř.)
2.místo Lucie Trnková (8.B tř.)
3.místo Klára Vanková (8.B tř.)
V konverzaci v německém jazyce
kategorie 8.-9.ročník – datum 30.1.
1.místo Lucie Trnková (8.B tř.)
2.místo Věra Krocová (9.tř.)
3.místo Lucie Prennerová (9.tř.)
Nejúspěšnější soutěžící postupují do okresních kol.

Statistika 1.pololetí šk.roku 2012/13
Celkem:
Prospěch:

Chování:

Absence:
Z toho

172 žáků
100 žáků prospělo s vyznamenáním – 58,1%
68 žáků prospělo – 39,6%
3 žáci neprospěli - 1,7%
1 žák nehodnocen – 0,6%, bude hodnocen v náhradním termínu
2.stupeň – 8 žáků – 4,6%
3.stupeň – 2 žáci – 1,2%
Důtka řed.školy – 12 žáků – 7%
Důtka tř.učitele – 10 žáků – 5,8%
Napomenutí tř.učitele – 9 žáků – 5,2%
1.stupeň - 2662 hod., 2.stupeň - 4519 hod., celkem 7181 hod., průměr 41,75hod.na žáka
5 hod. neomluvených

Zápis do 1.třídy 25. a 26.1.2013
K zápisu se dostavilo celkem 26 dětí, rodiče 4 z nich požádali o odklad o 1 rok. Budoucí 1.třída bude mít
pravděpodobně 22 žáků.

Hledání ztraceného času
Lhenice a divadlo
(2.část)
Na tradice ochotničení v divadelním spolku „Stráž“ navázal u nás v poválečném roce 1945 dramatický odbor
Sokola, který svojí činnost též vyvíjel pod hlavičkou Závodního klubu ROH Jihočeské Fruty v ČB (mezi léty 1955 –
1958). Žel, v počátku 60.let minulého století soubor ukončil svoji úspěšnou činnost, neboť se počal potýkat zejména
s klesajícím zájmem herců – ochotníků a i z tohoto důvodu byly také poslední divadelní hry před utlumením činnosti
vybírány s malým hereckým obsazením. O uměleckém zrání souboru svědčí řada ocenění a nejpřednější umístění
v divadelních ochotnických soutěžích v rámci Jihočeského kraje, aby nejcennějších úspěchů lhenickými ochotníky bylo
dosaženo právě s posledními předvedenými hrami. Vždyť s tou vůbec nejposlednější nastudovanou divadelní hrou
estonského autora Egona Ranneta „Zbloudilý syn“, v režii Jana Bumby, postoupili do celostátního kola soutěže
vesnických divadelních souborů a uznání se jim dostalo na 30.ročníku Jiráskova Hronova (v hereckém obsazení: matka
– Josefa Boková, syn – František Pelikán, Annika – Marie Kudová, Rajesmik – Jan Trnka, Lembit Pedajas – Jan
Bumba). Souboru režijně vypomáhal i tehdejší herec Jihočeského divadla Karel Hlušička, který jezdíval do Nového
Dvora na „koníčky“.
Na bohatou činnost divadelního ochotnického souboru vzpomíná paní učitelka Marie Novotná v knize
„Lhenice – zahrada jižních Čech“ (kráceno): „Byla jsem členkou tohoto kolektivu od roku 1946 po třináct let. Režisér
Jan Bumba vybíral pro nás vždy hodnotné divadelní hry, citlivě vytipoval představitele rolí a přesvědčil je, aby roli
přijali, často hrál i některou z obtížnějších postav, spolu navrhoval scénu, sháněl rekvizity. Pravidelně nás - občas
reptající soubor – získával k účasti v různých soutěžích. Po úspěšné premiéře jsme se s ním proměnili v kočující
divadelní společnost a hostovali s představeními i v jiných místech. Kolem každé divadelní hry nebývala nouze o
legraci ani o různé trapasy, ale hlavně bylo hodně radosti z úspěchů, z plných sálů, z dobrých umístění v soutěžích,
prostě z dobré společné práce.“
Předvedené divadelní hry dramatickým odborem Sokola od roku 1945 - (datum a rok premiéry) – 1/12 1945
„Okénko“, 24/3 1946 „Rukopis času“, 5/12 1946 „Ženichové“, 12/3 1947 „Královna Dagmar“, 28/9 1947 „Bohatý
chudák“, 7/12 1947 „Ztratil se bílý pán“, 14/2 1948 „Vzbouření v ústavu šlechtičen“, 25/10 1948 „Vinice“, 5/11 1949
„Bouře“, 4/3 1950 „Lucerna“, 6/5 1950 „Hluboké kořeny“, 18/2 1951 „Vodní družstvo“, 9/12 1951 „všichni moji
Synové“, 5/4 1953 „Otec“, 18/4 1954 „Dům u doktorů“, 18/12 1955 „Na letním bytě“, 1/4 1956 „Evženie Grandetová“,
24/3 1957 „Dítě“, 25/12 1957 „Chirurg Platon Krečet“, 6/4 1958 „Pan radní si neví rady“, 14/12 1958 „Domov je u
nás“, 19/12 1959 „Sestry a růže“, 25/3 1960 „Zbloudilý syn“ – celkem uvedeno 23 divadelních her!
Fota z úspěšných divadelních her
Foto č.1 – 1/4 1956 - Balzac „Evženie Grandetová“ – J.Bumba, M.Mikešová, E.Mušková, M.Novotná
Foto č.2, 3 – 24/3 1957 – F.X.Šalda „Dítě“ – č.2 F.Pelikán, J.Bumba, M.Michálková, č.3 M.Kudová, V.Filistein

Foto č.4,5 – 25/12 1957 – Kornejčuk „Chirurg Platon Krečet“ – č.4 E.Mušková, M.Kozáková – Kopejková,
M.Kubernová – Schönová, V.Filistein, M.Kudová, J.Bumba, M.Beneš, J.Trnka – foto č.5 M.Kudová, J.Bumba,
M.Mikešová, T.Mügl
Foto č.6,7 – 14/12 1957 – Prachař „Domov je u nás“ – č.6 E.Mušková, M.Novotná, č.7 M.Mikešová, K.Novotný
Foto č.8,9 – 25/3 1960 „Zbloudilý syn“ – č.8 F.Pelikán, J.Trnka, č.9 M.Boková, M.Kudová, F.Pelikán. JB, MJ

Pomozte hledat dávný malý úsek ztraceného času
Na úřad Městyse Lhenice se obrátil pak Günther Klimscha z Ostravy o pomoc při pátrání po časovém úseku v samém
konci 2.světové války, který údajně měl strávit ve Lhenicích.
Citace textu jeho e-mailu:
Dobrý den. Koncem II .světové války jsem tehdy s maminkou a mladším bratrem byl převezen z Ostravy do sběrného
tábora, umístěného v prostorách místní školy v blízkosti náměstí. Naproti brány do školního areálu, přes ulici, byl malý
obchůdek s nějakým zbožím. Dále mi uvízl v paměti příjezd amerických vojáků ke konci dubna 1945 a to proto, že
náhodně převržená vojenská motorka zabila jednoho z mých tehdy šestiletých kamarádů tehdejšího tábora. Osazenstvo
tábora tvořila společnost starých lidí,maminky s dětmi ze smíšených manželství (otcové Němci, matky Češky,
židovky........). Byl bych vám velmi vděčný, kdybych se o této historické době dozvěděl něco víc. Předem děkuje Günther
Klimscha,Ostrava.
Při prvním přečtení obsahu mailu jsme se domnívali, že se jeho pisatel v uvedení místa tehdejšího pobytu u nás, ve
Lhenicích zřejmě zmýlil. Poté jsme ale shledali určité indicie, které, dle jeho popisu, do našeho městečka směřují. Čas
určitě zkreslil jeho vzpomínky, navíc když jsou z dětství. Přesto…
U školy, dnes úřad městyse, (on ji nazývá školním areálem, blízko náměstí opravdu býval obchůdek, (drogerie
Václava Kozla u Šimonů – Bukovských čp.122). Dále uvádí vzpomínku na příjezd amerických vojáků na konci dubna
1945 (zde se mýlí, ti se u nás se svým průzkumným předvojem – dvě obrněná vozidla – objevili 9.května 1945 a
s hlavním sledem pak 10.května 1945). O tehdy náhodném usmrcení malého chlapce, jeho šestiletého kamaráda,
motorkou amerických vojáků, které vzpomíná, jsme od pamětníků, alespoň my, nikdy vyprávět neslyšeli, ani jsme o
této neblahé události žádný záznam neobjevili. Ba ani místní matrika zemřelých žádné podobné úmrtí v r.1945
nezaznamenává. Pouze je tedy možné, že chlapec byl raněn, převezen jinam a také jinde i zemřel, než u nás, ve
Lhenicích. Ale malou zmínku o jeho možném pobytu s ostatními ve lhenické škole jsme nalezli v knize „Lhenice –
zahrada jižních Čech“ (V.Starý a kol.) Citace: „25.února 1945 byly všechny školní třídy uprázdněny a 27.února se
v nich ubytovalo 196 uprchlíků. Žactvo dostávalo úkoly vždy v pátek v místních hostincích.“ Ta samá zmínka je též
uvedena v bulletinu „400 let školy lhenické“ Jsou právě tyto zápisy žádanou dosvědčující stopou?
Vzpomene někdo z pamětníků na tuto dobu z konce války u nás, ve Lhenicích a na nastalé hledané
události s ní spojené? Budeme vděčni za každou poskytnutou informaci. Rádi bychom byli panu Güntherovi
Klimschovi nápomocni v jeho pátrání…
JB, MJ

Lhenické střípky
OKÉNKO PRO ŽENY
Zveme srdečně naše ženy na JARNÍ DÁMSKÝ KLUB s paní Janou Pohořalovou v
pondělí 4. března 2013 v 18.00 hod. v klubu na „staré radnici“
Český svaz žen ve Lhenicích má pod svými křídly skupinu žen, které cvičí JÓGU a letos oslaví 11 let svého
užívání. I když to není výročí kulaté, tyto milovnice tohoto sportu zasluhují obdiv, že se tak dlouho a pravidelně
scházejí v počtu 10 – 15 členek .., pod vedením Milady Rundové a Toničky Podlahové.

Tak upevňují své zdraví, tělo a dobrou náladu v dobré partě. Přejeme, aby jim tento elán ještě dlouho vydržel...

Poděkování
Chrastováci děkují rodině Františka Šístka za vzornou údržbu „Švábů kopce“ po celý
rok, zejména v zimním období....

Co peckářům nadělil leden
První zasedání zastupitelstva městyse v novém roce 2013 (31.1.); novoroční výstup na horu Stráž
nad městečkem s možností občerstvení na „sedýlku“ (1.1.); zápis budoucích prvňáčků (25.1. - 26.1)
a ukončení 1. pololetí škol. roku 2012/13 s předáním vysvědčení (31.1.); pokračování dalších
zápasů týmů futsálistů a stol. tenistů Sokola v soutěžích na Prachaticku, první výšlapy turistům z
KČT v novém roce; zahájení zimní přípravy fotbalistů v SK (19.1.); filmová přestavení v kině; další
úterní a páteční cvičení jogy; též čtvrteční dostaveníčka v keramické dílně při výrobě různých
výtvorů z přírodního materiálu...
JB,
Myslivci vzpomínají na bývalého kolegu.
Dne 12 ledna tohoto roku uspořádali lheničtí myslivci vzpomínkovou naháňku na černou zvěř, vzhledem k tomu,
že dne 9.1. 2013 uplynulo již 30 let, kdy na obdobné akci dotlouklo v lůně lesa srdce pana Vladimíra Michálka.
Po položení kytice u dřevěného křížku v místě skonu Na Práškovnách nad Šipanů, proběhla samotná naháňka ve
Stráži, která vyzněla jako procházka ve vymrzlém lese. Nechce se ani věřit, jak ten čas letí a připomenutí jména
pana učitele, který již tak dlouhou dobu není mezi námi, vyvolá jistě u těch, kteří na něj pamatovali, po přečtení
těchto řádek nejednu vzpomínku....
Petr Pořádek

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
Čest památce našim zemřelým spoluobčanům v tomto období!
ZVEME VÁS

DO KINA..
Připravujeme:
8.2 .96 HODIN – ODPLATA – USA – drama; 15.2. MEDVÍDEK PÚ pohádka od 17.00 hod.
Není-li uvedeno jinak, začátky představení ve 20.00 hodin. Objednávka vstupenek
kultura@lhenice.cz nebo na čt.388321297
NA PLES..

9.2. - MYSLIVECKÝ PLES – hrají KAMEŇÁCI v sokolovně
9.3. - SPORTOVNÍ PLES – hraje sk. SITUACE v sokolovně
16.3. - TURISTICKÝ PLES – hrají VODÁCI v sokolovně
(bližší info bude uvedeno na plakátech)

DO DIVADLA..

POZVÁNKA DO DIVADLA
Městys Lhenice Vás zve na divadelní představení
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH 16.3. 2013 ve lhenickém kině
bližší info bude uvedeno na plakátech
NA KARNEVAL..

Sokol Lhenice ve spolupráci s Úřadem městyse Lhenice
pořádá
DĚTSKÝ KARNEVAL
30. března 2013 ve 14.00 hodin v sokolovně
hraje: DYNAMICS BAND
.......................................................................................
Pozvánka do keramické dílny.
Od října se každý čtvrtek večer od 19 hodin scházíme v naší nově vybudované keramické dílně.
Díky příjemné téměř relaxační práci s přírodním materiálem jsme už vytvořili kachlíky,
podložky pod horké hrnce, dózy, hrnečky, svícny...
Minulý týden jsme většina z nás poprvé točila na hrnčířském kruhu s paní Ivou Tesárkovou z
Klenovic. Rádi bychom pozvali do dílny i další nadšence, kteří by si chtěli práci s hlínou
vyzkoušet.
Večer strávený v dílně stojí 100 Kč (v ceně materiál i výpal) nebo 1500 Kč za pololetí (ledenkvěten). Těšíme se .Věra Dytrychová (774371416)

OPĚT VE LHENICÍCH
23.2. od 16 hod se v kině uskuteční už 3. ročník filmového festivalu Expediční
kamera. Jedná se o projekce amatérských dokumentů z oblasti cestopisu
divokou přírodou a outdoorových sportů. Autoři pochází ze všech končin země.
Jako loni i letos se můžete těšit na vytržení z šedivého února do jiných dimenzí
i na doprovodný program.
Více na plakátech a na www.hedvabnstezka.cz
za O.s. Náves, Kateřina Vanková

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Leden v KČT
V neděli 13. ledna ještě před sněhovou kalamitou jsme se vypravili do Blanského lesa. Odpoledne jsme se
sešli na náměstí a zamířili do Třešňového Újezdce. Odtud jsme pokračovali do Smědečka. Počasí sice přálo,
ale foukal nepříjemný vítr. Po krátkém zastavení a zahřátí čajem či grogem jsme sešli po louce k potoku po
Smědečkem. Po kamenech jsme přeskákali na protější břeh a začali stoupat lesem ke známému rozcestníku u
Jaronína. Pod Buglatou a kolem Pískového kamene jsme pokračovali ke srubu pod Vysokou Bětou. Cestou
jsme narazili na vytěžené obrovské bukové kmeny. Docela nás zarazilo, že se v této oblasti tak ve velkém
těží. U srubu jsme dopili poslední zbytky zahřívacích nápojů, sešli dolů do Vodice a už za tmy došli do
Lhenic.

KČT Lhenice pořádá od 10.8. do 17.8. zájezd do Krušných Hor. Cena zájezdu 4500
Kč (jízdné, nocleh, polopenze). Bližší informace K. Majer, Na Panské mezi 343,
tel:720121690,388321463.
Druhý ročník turnaje v šipkách
V sobotu 2.2.2013 pořádal v místní sokolovně TJ Sokol Lhenice 2. ročník turnaje v šipkách.
Zúčastnilo se celkem 20 hráčů. Vítězem se stal Milan Halabrín, na 2. místě se umístil Pavel Boška a
3. místo obhájila Jana Švábová.

Stolní tenisté a futsálisté Sokola pokračovali
ve svých soutěžích lednovými zápasy
Stolní tenisté v OP a OS
Hráči A týmu v OP i B týmu v OS vstoupili lednovými zápasy do odvetných částí soutěží Prachaticka. „Áčko“, ač je
v boji o záchranu z nejhoršího venku (k 31.1. na 8.místě v tabulce), musí přeci jen ještě usilovat o umístění v první
osmičce, neboť týmy na konečném 9. a 10 místě sestupují přímo do OS. (nadstavbové play offt, právě tak, jako i play
out o záchranu se v letošním soutěžním ročníku nekonají. Týmy na 1. a 2.místě v konečné tabulce OS postupují přímo
do OP.)
„Béčku“ v OS takové sestupové nebezpečí sice nehrozí (nikdo ze soutěže nesestupuje), přesto má o co hrát, neboť
určitě nechce v konečném bilancování převzít pomyslného „Černého Petra“ pro poslední, třináctý tým v tabulce
(k 31.1. je v OS na 11.místě).
Lednové zápasy A týmu v OP:
9.kolo – Sokol Lhenice A – Slávia PT 13:5 (dohrávka) – čtyřhry 2:0, body za Lh.: V.Špán 1:3, J.Houška 3:1, Vl.Filip
3:1, M.Špán 4:0
10.kolo – Ederstav PT – Sokol Lhenice A 13:5 – čtyřhry 2:0, body za Lh.: M.Špán 2:0, V.Špán 2:2, T.Hunčovský 0:4,
D.Bečvář 0:3, WO 1:0
11.kolo – Sokol Lhenice A – Šumavan Vimperk A 11:7 – čtyřhry 1:1, body za Lh.: Vl.Filip 3:1, J.Houška 3:1, M.Pixa
1:3, M.Špán 3:1
12.kolo – Sokol Lhenice A – Šumavan Vimperk B - odloženo
Úspěšnost nejlépe umístěných hráčů Sokola ve dvouhrách mezi 45 hráči v OP, co odehráli více než 14 utkání (k
31.1.2013)
15.místo – Miloslav Špán (Sokol Lhenice) – úspěšnost 56,41%
19.místo – Jaromír Houška (Sokol Lhenice) – úspěšnost 52,50%
24.místo – Vladimír Filip (Sokol Lhenice) – úspěšnost 48,48%
Úspěšnost nejlépe umístěných dvojic Sokola ve čtyřhrách mezi 23 dvojicemi v OP, co odehráli více než 4 zápasy
(k 31.1.2013)
9.místo – Martin Pixa – Miloslav Špán (Sokol Lhenice) – úspěšnost 75,00%
Lednové zápasy B týmu v OS:
12.kolo – Sokol Lhenice B – Netolice B 9:9 čtyřhry 1:1 V. Špán 2:2, P. Petrovka 3:1, V. Hůrský 2:2, D. Bečvář 1:3
13.kolo – SK Pinnfall Volary B – Sokol Lhenice B 8:10 – čtyřhry 1:1, body za Lh.: V. Hůrský ml. 1:3, I. Kanaloš 0:4,
V.Hůrský st. 4:0, P.Petrovka 4:0
14.kolo – Sokol Lhenice B – Rohanov 4:14 – řtyřhry 1:1, body za Lh.: V. Hůrský ml. O:4, I. Kanaloš 0:4, V. Hůrský st.
0:4, V.Špán 3:1
15.kolo – Šumavan Vimperk C – Sokol Lhenice B – nesehráno
Tabulka OP stol.tenis. – k 31.1.
1. Ederstav Prachatice
2. Pinnfall bar Volary
3. Netolice
4. H.B.most.jeřáby PT
5. Martyna Malovice
6. Slávia Prachatice
7. Šumavan Vimperk A
8. Sokol Lhenice
9. Šumavan Vimperk B
10. Seaquist Löffler Čkyně

12
10
7
6
5
4
4
4
2
0

0
0
0
1
2
3
1
1
0
0

Tabulka OS stol.tenis – k 31.1.
0
2
5
4
5
4
7
6
9
12

152:64
144:72
120:96
101:97
112:104
97:101
112:104
88:110
72:126
46:170

36
32
24
24
24
22
21
20
15
12

1. Libín 1096 Prachatice E
2. Slávia Prachatice C
3. TTC Zálezly
4. Slávia Prachatice B
5. ST Svatá Maří
6. SK Rohanov
7. KTS Tatran Volary
8. Křišťál Lenora
9. Netolice B
10. Šumavan Vimperk C
11. Sokol Lhenice B
12. SK Pinnfall bar Volary B
13. SK Martyna Malovice B

13
12
10
8
8
7
8
4
5
3
2
1
1

0
1
0
1
0
0
0
2
1
0
1
0
0

1
0
3
5
4
7
4
8
6
9
10
13
12

185:67
180:54
150:84
150:102
127:89
128:124
121:95
127:125
108:108
87:129
79:155
46:206
43:192

40
38
33
31
28
28
28
24
23
18
18
16
15

Z jaké pozice půjdou futsálisté Sokola do play off Prachatické ligy?
Prachatické lize nadále vládne FC Candát PT, na který lhenický Sokol ztrácí (k 31.1.) 6 bodů, ale na druhou MSK
Bohemii PT jen body dva a na třetí BTK Rumpál PT pouhý bod! Do konce základní části ligy chybí (od 31.1.) ještě
sehrát 4 kola a pak již dojde na nadstavbové play off! „Lhenice prozatím patří k největším překvapením futsal ligy. Od
počátku bojují o přední příčky“, napsal 31.1. Prachatický deník Citelnou ztrátu pro Lhenické způsobilo zranění střelce
Romana Pořádka.
Lednové zápasy Sokola Lhenice v Prachatické lize:
7.kolo – SK Strabag PT B – Sokol Lhenice 3:9 (0:7) – branky za Lh.: J.Prenner 4, J.Mrkvička 4, P.Prenner
8. kolo - Sokol Lhenice – FC Zbytiny 8:5 (3:3) – br.za Lh.: J.Mrkvička 4, J.Prenner 2, P.Prenner 2
9.kolo – 1.FC Candát PT – Sokol Lhenice 6:4 (3:3) – br.za Lh.: J.Mrkvička 3, J.Pokorný
10.kolo – Sokol Lhenice – 1.FC Chroboly 19:0 (9:0) – br.za Lh.:J.Mrkvička 7, P.Prenner 4, R.Sura 3, J.Pokorný 2,
P.Pořádek 2, J.Prenner 1

11.kolo – FC Norton PT – Sokol Lhenice 2:7 (0:3) – br.za Lh.: J.Mrkvička 2, P.Prenner 1, J.Prenner 1, P.Pořádek 1,
R.Sura 1, J.Pokorný 1
12.kolo – Sokol Lhenice – BTK Rumpál PT 2:5 (0:3) – br. za Lh.: J.Mrkvička 1, J.Prenner 1
Na čele střelců Prachatické ligy Jarda Mrkvička (k 31.1.) !
Jarda Mrkvička (Sokol Lhenice) – 27 branek
2. – 3. Jiří Růžička (1.FC Candát) – 24 branek – kmenový hráč SK Lhenice
Zdeněk Kneifl MSK Bohemia – 24 branek

Tabulka „Prachatické futsal ligy“ k 31.1.
1. 1.FC Candát
2. MSK Bohemia
3. BTK Rumpál
4. Sokol Lhenice
5. Strabag Lubryco B
6. FC Zbytiny
7. FC Candát
8. 1.FC Chroboly

10 1
9 0
8 2
8 1
7 0
4 0
3 0
0 0

1
3
2
3
5
8
9
12

101:32
78:27
64:33
91:35
66:51
50:75
50:81
28:147

31
27
26
25
21
12
9
0

Okresní pohár získali jasně sálovkáři Sokola Lhenice
Turnajem prošli bez porážky a vyhráli všechna utkání. Postupují do krajského kola!
Prachatický deník 18.1.2013 (upraveno, kráceno)
O víkendu 12.1. a 13.1. proběhlo v prachatické hale okresní kolo Českého poháru ve futsale. Jeho suverénním vítězem
se stal celek Sokola Lhenice a mohl se tak radovat z postupu do krajského finále, které proběhne rovněž v Prachaticích
24.února.
Postupně v okresním kole Českého poháru zvítězili Lheničtí nad BTK Rumpálem PT, 1.FC Chroboly a FC Nortonem
PT. Obsadili s 9.body za tři výhry při skóre 20:3 – 1.místo!
JB,MJ

Co nového ve lhenickém SK
Osmdesátiny lhenického fotbalového klubu

1933 - 2013
80 let organizovaného fotbalu pod svatojakubskou věží

Osmdesátiny lhenického fotbalu připadají na tento rok a toto významné klubové výročí v něm připomenou
vzpomínkové a oslavné akce. (Jejich termíny budou zavčasu oznámeny).
Zrození lhenického SK
Také lhenickým se zachtělo bavit se novou atraktivní hrou, jež zove se fotbal (fot=noha, ball=míč). Ve
Lhenicích ji údajně zavedla lhenická omladina studující v Praze, aby se tak fotbal stal vítaným zpestřením
cvičení v místním Sokole (vznik 1909). Pro lhenické milovníky míče kopaného vzala fotbalová živelnost za
své roku 1933, neboť v ten čas úředně oznámili pánové Jan Gregora – předseda, Jan Šimek – jednatel a
Miloš Bárta – pokladník ustanovení fotbalového spolku s názvem SK Lhenice (stalo se tak 2.listopadu 1933).
S jeho vznikem byly též zvoleny klubové barvy (červená a bílá) a též i klubový znak s třešničkami. Byla tak
započata dlouhá fotbalová cesta, tu s většími, tu s menšími fotbalovými úspěchy, vždy však podstupována
s láskou k této magické hře, jež zove se fotbal a ke kulatému koženému fenoménu – fotbalovému míči.
Fotbalové mače se zprvu odehrávaly na sokolské louce pod městečkem, poté na zbudovaném hřišti v lese u
hřbitova (o tom příště).
Vlevo: znak lhenického SK z roku 1933 s náušničkou pravých lhenických třešní s nápisem SK Lhenice –
1933 v mezikruží – podle návrhu Miloše Bárty, jednoho z prvních „bafunářů“ SK. Vpravo – repliky prvních
červenobílých dresů lhenického SK – ty vůbec původní z r.1933 byly sešívané, neboť tehdejší plejeři se, dle
pamětníků, zhlédli v pražské Slávii, jen na místo červené hvězdy v bílém poli vsazen kruhový znak
s třešničkami. Na snímku též dobové kopačky a míč. Foto je z výstavy ve lh.kině z roku 2003 – uspořádané
k 70 letům SK.

Zimní příprava na mistrovské jaro
Podle připraveného plánu byla zahájena 22.ledna a probíhá na hřišti, v terénu či tělocvičně školy (plán
uveřejněn na webových stránkách SK, též i v klubové vitríně). Doplňkem zimní přípravy je start většiny
hráčů v „Prachatické futsal lize“, v týmu lhenického Sokola.
Z plánu zimní přípravy vybrány termíny přípravných zápasů:
So 16.2. v 15.00 – SK Lhenice – Jankov B (umělka PT)
So 2.3. v 10.00 – SK Lhenice – Borovany (v rámci soustředění v Borovanech 28.2. – 2.3.)
So 9.3. ve 14.00 – SK Lhenice A – SK Ktiš/Lh.B
So 16.3. (bude upřesněno) SK Lhenice – Vacov – generálka na mistr.jaro
So 23.3. od 15.00 jarní mistrovská premiéra SK Lhenice – FK Dynamo Vyšší Brod – 13.kolo
Ze společenského klubového dění:
Srdečně zveme všechny na sportovní ples, který je pořádán k „osmdesátinám“ lhenického SK.
JB,MJ
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