MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXII., číslo 1, cena 9,- Kč

LEDEN 2014

novoročenka –Jan Klein

INFORMACE Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 38
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 19.12.2013
----------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 353/38/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 8
v položkách 14 – 34.
9 PRO 1 ZDRŽEL
Ad 4) Usnesení č. 354/38/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové provizorium na leden
a únor 2014 s tím, že měsíční výdaje nepřesáhnou 1/12 výdajů za rok 2013.
10 PRO
Ad 5) Usnesení č. 355/38/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zateplení úřadu městyse Lhenice s firmou MATTEO, s.r.o., České Budějovice. Předmětem dodatku jsou
změnové listy ve stavebních úpravách č. 01, 02, 03 a v zateplení objektu č. 01, 02, 03. Další změnou je
posunutí termínu dokončení prací nejpozději do 31.07.2014.
7 PRO 3 ZDRŽELI SE
Ad 6a) Usnesení č. 356/38/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu s názvem „Modernizace silnice III/122 58 v průtahu Obce Vodice“ s Jihočeským krajem
prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se
sídlem České Budějovice.
10 PRO
Nepřijatá usnesení:
Ad 6b) Usnesení č. 357/38/2013: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podání projektu „Přírodní hříště
MŠ“ a zavazuje se k předfinancování projektu až do výše 550.000,--Kč. A dále se zavazuje k finanční
spolupráci na projektu ve výši 10 % + 21 % DPH.
5 PRO 5 PROTI
Sdělení našim občanům

Zápis do 1. ročníku
Ředitelství ZŠ Lhenice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ se koná v pátek 24. 1. 2014 od 14:30 do
16:30 hod. a v sobotu 25. 1. 2014 od 9:00 do 10:00 hod. v budově školy.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. 8. 2014 dovrší šestý rok věku, t.j. narozené před 1. 9.
2008.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2014 do konce června 2015, může být přijato k
plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a
požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce
prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Rodiče předloží při zápisu doklad o bydlišti a rodný list dítěte. Dále přinesou vyplněný zápisní list a
žádost o přijetí případně o odklad, které obdrží v MŠ nebo ZŠ Lhenice.

V sobotu 18.1. 2014 pořádá Městys Lhenice
OBECNÍ PLES
na který jste srdečně zváni.
Hraje: MP 3 MUSIC BAND z Českých Budějovic
Překvapení večera – chlapecká taneční skupina z DD Žíchovec
Začátek od 20.00 hod. Vstupné: 90,- Kč
Jak šel adventní čas naším Lhenickem
a jak byl u nás uvítán nový rok 2014

Rozsvícení vánočního stromu
O první adventní neděli (1.12.) byl tak tím advent u nás uvítán. Rozzářil se na lhenickém náměstí na
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tradičním místě u sochy sv. Vojtěcha před starou radnicí za zpěvu koled dětí z MŠ a pěveckého sboru
ZŠ, následně s vypouštěním balónků s přáníčky Ježíškovi těmi nejmenšími. Pamatováno přitom bylo i
na možné občerstvení přítomných teplými nápoji ze stánkového prodeje, který byl obohacen i o
možnost zakoupení výrobků z textilií pro početné přišedší.
Školní vánoční trh
V pořadí již sedmý proběhl na nádvoří školy v úterý 3. prosince v podvečer. Na stáncích všech tříd, ale i
MŠ a SRPŠ byl k nabídce pestrý sortiment vánočního zboží. I tady bylo pamatováno na možnost
občerstvení teplými nápoji a pečivem a v úvodu trhu i na vystoupení školního pěveckého sboru
s pásmem koled a vánočních písní. Vánoční jarmark se opět setkal s velkým zájmem široké veřejnosti.
Část z jeho finančního výtěžku byla opět věnována na charitu pro prachatický Hospic sv. Jana
Neumanna. ( více v rubrice „Z našich škol „)
Mikuláš v sokolovně
Zavítal sem za dětmi s jejich rodiči se svojí družinou – andělem a čerty o čtvrtečním podvečeru 5.12.,
aby jim rozdal dárky, ale také čerty vyhrozil nezbedům. Mikulášská nadílka poté pokračovala zábavným
programem.
Předvánoční posezení pro seniory
Na čtvrteční večer 12.12. byli do sokolovny pozváni důchodci z našeho Lhenicka. A sešlo se jich zde na
sto,aby se v příjemné atmosféře dobře bavili. Seniorskou předvánoční sešlost uvedla paní starostka
přáním příjemného prožití svátků vánočních a pevného zdraví a všeho dobrého v roce 2014, aby
následně přišly přítomné pozdravit děti z MŠ také s vánočním přáním a vánočními koledami.
Překvapením večera pak bylo taneční vystoupení „Hezkých holek z Jámy a okolí“, které se ve lhenické
sokolovně velmi líbily ( více o nich v samotném článku). Pamatováno bylo na všechny i s občerstvením
a s předáním dárkových balíčků.
Vánoční koncert naší ZUŠky
Na středeční podvečer 18.2. připravili v sále místního kina žáci lhenické základní umělecké školy spolu
se svými učiteli tradiční vánoční koncert, ve kterém se nejenom svým rodičům, rodinným příslušníkům
a známým pochlubili svými muzikantskými pokroky, ale zdařilými vystoupeními navodili i tu pravou
atmosféru blížících se vánoc.
Živý betlém ve Vadkově
S jeho uskutečněním na našem Lhenicku přišli před léty Vadkovští, aby se od těch dob ob rok střídali
se Lhenickými. Tentokráte jeho uspořádání připadlo na Vadkovské. A byli to vadkovští hasiči, kteří se
postarali, že se 23. prosince na jejich návsi sešli lidé dobré vůle, aby si duchovním slovem a hudbou
připomněli biblický příběh o narození Ježíše, kterým provázel pan L. Čanda a který obohatili zpěvem
koled zpěváci z „Doubravanky“. Příjemných spokojených vánoc a šťastného nového roku 2014 i zde
všem přítomným popřála paní starostka Marie Kabátová.
Uvítání nového roku výšlapem na horu Stráž nad městečkem
Výstupem na Stráž vítají Lheničtí již po několik let příchod nového roku za organizačního zabezpečení
občanského sdružení „GRATIS“ a lhenického KČT. Tak tomu bylo i o tom letošním 1.lednu 2014 po
novoročním obědě. Stále vzrůstající počet vystupujících v tento sváteční den na Stráž svědčí o tom, že
Lheničáci si tento výšlap vzali za svůj, že se již stal novodobou tradicí, novoročním jejich koloritem.
JB.JM
poznámka redakce - fotogalerii z adventu na Lhenicku a i dalších akcí pořádaných u nás naleznete na
internetu na adrese: honzíkovo1.idnes.cz Jana Kleina - našeho spolupracovníka

Informace z našich škol
Mateřská škola
Předvánoční čas v MŠ
5.12. Přišel Mikuláš s anděly a čertem s nadílkou pro děti
3.12. Vánoční jarmark, uspořádaný spolu se ZŠ, byl celkem úspěšný. Výtěžek z něho - kromě charitativního
daru
prachatickému hospicu – 500 Kč, bude především použit na nadílky a v létě na výlety.
13.12. Předvánoční atmosféru vytvořil hudební pořad „Vánoční zpívání“ „Dua Ela“ z Prahy v sále kina
(též s I. stupněm ZŠ)
18.12. Děti navštívily vánoční koncert místní ZUŠ ve lhenickém kině.
19.12. Připravily děti ze všech tříd stromky pro zvířátka v lese nad Mušků
20.12. U betléma před lhenickým kostelem zazvonily děti zvonečky na Ježíška.
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20.12. Proběhla společná vánoční besídka s koledami a nadílkou

MB

Základní škola
Prosincové kalendárium
3.12. – v pořadí již 7. Vánoční školní jarmark ( blíže v článcích v tomto vydání ML)
4.12. – „Barborky ve škole“- ( blíže viz. článek níže)
4.12. – „Mikulášská tradice“- beseda s Mgr. M. Grillovou – pro žáky 4. a 5. třídy
5.12. – návštěva „Planetária“ v ČB – pro žáky 4. a 5. třídy
6.12. – „Mikuláš ve škole“- pro děti uspořádali žáci 9. třídy ( viz článek níže )
13.12. – „Lucie ve škole“- ( viz. článek níže)
13.12. – hudební pořad „Vánoční zpívání „Dua Ela z Prahy.“ ve lhenickém kině ve dvou provedeních – pro
žáky 1. a 2. stupně ZŠ
18.12. – vánoční koncert místní „ZUŠky“- pro žáky 1.stupně ZŠ
19.12. – „Vánoční laťka“- 1. ročník soutěže ve skoku vysokém pro žáky 2. stupně ZŠ ( viz. článek níže)
19.12. – Vánoční stromek pro zvířátka – v lese vytvořily děti z 1. a 2. třídy
20.12. – film „ANDĚL PÁNĚ“- dvě představení ve lh. kině – pro žáky 1. a 2. stupně, ve třídách na 1. stupni
ZŠ vánoční besídky
21.12. až 5.1. – vánoční prázdniny
Pokračování plaveckého výcviku žáků 3. a 4. třídy v plaveckém stadionu v Prachaticích
BOHATÝ ADVENT VE ŠKOLE
Vydařený „Vánoční školní jarmark“. Z jeho výtěžku neopomenuta charita
Již po sedmé jej škola 3.12. uspořádala na školním nádvoří ve spolupráci se SRPŠ a MŠ a jehož průběh je
popsán v článku „Jak šel adventní čas naším Lhenickem a jak byl u nás uvítán nový rok 2014“ v tomto
vydání ML. I tentokráte byl hojně navštíven rodiči, přáteli školy i početnou veřejností. Finanční zisk z něho
putoval do žákovských třídních fondů, aby opět jeho část byla věnována na charitu pro prachatický Hospic
sv.Jana Neumanna, který navštívili 6.12. zástupci všech tříd, kde předali finanční částku ve výši 10.209 Kč a
drobné dárky. Celkový výtěžek z trhu ve stáncích všech tříd, stánku vyučujících (prodej teplých nápojů) a
SRPŠ (prodej pečiva) činil celkem – bez stánku MŠ – 41.584 Kč, když zisk z prodeje vyučujícími (3.590 Kč)
a SRPŠ (1.132 Kč) celý putoval na charitu, z prodeje mateřskou školou pak příspěvek ve výši 500 Kč.
A ušlechtilý čin ani tentokráte nezůstal bez odezvy.
Děkovný dopis (opis) – Prachatice 9.12.2013
Vážená paní ředitelko, upřímně vám děkuji za přízeň a pomoc již nám žáci a učitelé Vaší školy věnovali
v podobě sbírky, dárků a výrobků pro pacienty Hospice. Činíte radost nejslabším z nejslabších, těžce
nevyléčitelně nemocným. Ve společnosti se často skloňuje sousloví „blbá nálada“. Existuje však odpověď:
Jen dobří lidé dělají dobré časy. Když se projevuje dobrá vůle, když mlčí násilí, když se lidé snášejí, když je
místo pro květinu, čas pro laskavé slovo nebo odvaha pomoci druhému – třeba právě v podobě Vaší přízně.
Bude-li v něm více takových lidí jako vy, čekají společnost dobré časy…
V úctě a vděčnosti Phdr.Robert Huneš, ředitel Hospice sv.Jana Neumanna.
„Barborky“, „Mikuláš“ a „Lucky“ ve škole
Adventní zvyky a obyčeje si školní děti, mimo jiných, připomněly 4.,6. a 13.prosince, kdy nejprve dívky oděny
v bílém za „Barborky“ se zpěvy a říkankami obešly všechny třídy a zašly i do MŠ, aby obdarovaly přítomné
hochy i dívky a metlou vyhrozily nezbedům, aby o dva dny později je následoval Mikuláš, který s anděly a
čerty prošel celou školou s drobnou nadílkou pro všechny a jeho pekelná družina vystrašila ty, které měla
poznamenané v knize „hříšníků“. A došlo i na Lucky v černém a s maskami s velkými zobáky, které nahlédly
do všech učeben, zda-li je všude předvánočně uklizeno a nazdobeno a i ony nepořádníkům vyčinily.
Vánoční laťka
Soutěž ve skoku vysokém, její první ročník, která se stala pilotní pro ty předpokládané, následující. Byla
uspořádána 19.12. v tělocvičně školy pro hochy a děvčata druhého stupně (z 6. až 9.třídy). A zúčastnilo se
jich celkem 26 snaživých, aby vybrány byly jen jejich nejhodnotnější výkony: Kristýny Pavlíkové (ze 6.třídy) –
135 cm!, Nikoly Korytářové (z 8.třídy) – 130 cm, Oty Fakenberga (z 9.třídy) – 160 cm!, Martina Tupého (z
9.třídy) – 155 cm.
Předvánoční setkání s důchodci
Došlo k němu 17.prosince v odpoledním a podvečerním čase v renovované školní kuchyňce mezi
současnými zaměstnanci školy a těmi, co jsou již ve výslužbě. Za společného posezení s občerstvením a za
vzájemného popřání spokojených vánoc, pevného zdraví a všeho dobrého v nastávajícím roce se povídalo o
současném dění ve škole i se vzpomínalo na to minulé, jakož i o všem možném dalším v příjemné uvolněné
zábavě.
INFORMACE PRO RODIČE
Pololetní prázdniny proběhnou v pátek 31.ledna, aby hned na ně navazovaly prázdniny jarní a to od pondělí
3.února do pátku 7.února.
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU NAŠÍ ZŠ
Zápis se uskuteční 24.ledna 2014 od 15.00 do 16.30 hod. a v sobotu 25.ledna od 9.00 do 10.00 hod. JB,JM
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Hledání ztraceného času
Časosběrné putování naším Lhenickem
Seriál ke čtyřicetinám naší školy (1974 – 2014)
(páté pokračování) tentokráte

Když žáci poprvé zasedli do lavic nové školy
Stalo se tak po slavnostním jejím otevření 25.ledna 1974 (popsáno v minulém díle seriálu) a po „Dnu
otevřených dveří“ pro širokou veřejnost (26.1.1974) s počátkem druhého pololetí školního roku 1973/74 –
1.února 1974. A bylo jich ve třinácti třídách tehdejší devítiletky na 269 (z toho 142 hochů a 127 dívek), aby ji
tehdy premiérově opustilo prvních 29 absolventů… (Pro srovnání po 40 letech – v letošním jubilejním
školním roce 2013/14, rovněž při devítileté školní docházce, školu navštěvuje 169 dětí – 86 chlapců a 83
dívek – tedy o 100 méně.) Otevření nové školy předcházelo i vybavování jejího interiéru vším potřebným ve
třídách, v odborných učebnách (fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební síně), v tělocvičně (cvičebním
nářadím a náčiním), v dílnách, ve školní družině, v kabinetech, ve fotokomoře, na chodbách, v šatnách,
v klubovně PO, zkrátka ve všech objektech, jakož i potřebnými pomůckami, magnetickými tabulemi i
audiovizuální technikou (tehdy televizory, rádii, gramofony, magnetofony, diaprojektory atd.). Vybavena byla i
školní jídelna, která si křest odbyla při slavnostním otevření školy přípravou a podáváním oběda a
občerstvení pro pozvané hosty. Dříve, než byla zahájena výuka v novém školním areálu, došlo též k
nastěhování ještě využitelných pomůcek ze staré školní budovy, ale i na vyřazování těch již zastaralých,
nepotřebných. Souběžně a i následně probíhala rovněž úprava okolí školních pavilonů (parková –
vysazováním stromů a keřů, zatravňováním, zakládáním školního pozemku – záhonů, pařenišť, skleníku).
Přechod do nové školy vyžadoval velké pracovní úsilí nejen od vedení školy (ředitele K.Hyndráka, jeho
zástupce Vl.Michálka), ale i od celého učitelského sboru a provozních zaměstnanců, na úpravách jejího okolí
pak zejména od pana učitele J.Bumby st.
Stará školní budova (z roku1881) byla předána obci k rekonstrukci.
Personální obsazení v nové škole v zahajovacím školním roce 1973/74:
Učitelský sbor: K.Hyndrák – ředitel, Vl.Michálek – zástupce ředitele, (dále dle abc pořadí) J.Bumba st.,
J.Bumbová, A.Čechová, A.Čermáková, E.Čtvrtníková, M.Hyndráková, Vl.Jansová,
M.Novotná,
M.Ondráková, M.Pešková, A.Říha, M.Schönová.
Vychovatelky ve školní družině: Z.Bumbová – vedoucí vychovatelka, M.Poddaná
Provozní zaměstnanci: školnice J.Žďánská, topič J.Žďánský, uklízečky – M.Borovková, M.Kleinová, A.Vítů,
M.Zánová, Školní jídelna: vedoucí Z.Bumbová – poté M.Mušková, kuchařky – vedoucí kuchařka V.Popelková
- M.Mühlsteinová, J.Zárubová.
Všichni výše jmenovaní se zasloužili o uvedení nové školy v život.
Malá fotogalerie ze zprovoznění nové školy:
Foto č.1 – ze Dne otevřených dveří pro veřejnost (26.1.1974)
Foto č.2 – 3 - zprovoznění a uvedení v život nové školy
Foto č.4 – v nové kuchyni školní jídelny v den slavnostního otevření školy (25.1.1974)
Foto č.5 – péče o květinovou výzdobu v interiéru nové školy
Foto č.6 - z úprav okolí nové školy
FOTO-HÁDANKA – poznáte sebe či někoho jiného na fotografiích před čtyřiceti lety?

JB, JM

Vážení čtenáři, jak vyplývá z vašich ohlasů, tak se na foto - hádankách poznáváte, ač jsou drobné. Poznáte
sebe, či jiné i tentokráte?

NAŠI LHENIČTÍ HASIČI BYLANCOVALI ROK 2013
Dne 4.1.2014 jsme se sešli ve lhenické sokolovně na výroční schůzi, abychom zhodnotili minulý
rok 2013 a seznámili přítomné s činností sboru hasičů ve Lhenicích. Starosta Jiří Zána přivítal
přítomné a zahájil schůzi. Po krátkém úvodu předal slovo veliteli Františku Fenclovi, který nás
seznámil s tím, co se za rok 2013 uskutečnilo.
V minulém roce bylo námi provedeno 22 výjezdů, což je o proti minulému roku 2012 jednou tolik.
Následný jejich výčet:
10 x technická pomoc - polámané stromy a čerpání vody
2 x technologická pomoc - dohašování požářiště Lhenice - ubytovna
1 x dopravní nehoda - Lhenice - směr Hrbov
4 x živelná pohroma - vyhlášená hejtmanem kraje - povodně, polámané stromy
4 x požár - 3 x Lhenice ubytovna, 1 x Leptáč.
Zásahová jednotka má 17 členů, což znamená plně obsazená obě auta.
Všichni členové jsou proškoleni na motorové pily, radiostanice, poskytnutí první pomoci , 16 členů
je nositeli dýchací techniky, 4 členové jsou strojníci a 3 členové veliteli zásahu.
Podařilo se nám kompletně všechny dovybavit oblečením a tak všichni jsou kompletně oblečeni
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na zásah. Oblečení jednoho člena stojí zhruba 28.000 Kč. Městys nám zakoupil druhou
motorovou pilu a pomocí dotace velké kalové čerpadlo Honda KTX 80.
Tradičně se zúčastňujeme okrskové soutěže ve dvou družstvech muži 1 a muži 2
Nezapomněli jsme ani na patrona hasičů sv. Floriána, svatého Jána a kladení věnců při oslavě
osvobození.
Po šestnácti letech se ve Lhenicích uskuteční hasičský ples, na který vás srdečně zveme. Ples se
koná 15.3.2014 v sokolovně.
Náš sbor má k 31.12.2013 101 členů.
Na závěr bych chtěl poděkovat Městysi za velkou pomoc i za účast na našich akcích a hlavně
za novou střechu na hasičské zbrojnici.
Všem členům našeho DSH a všem obyvatelům Lhenic přeji mnoho zdraví, úspěchů, lásky
a žádné požáry a pohromy ve Lhenicích a okolí.
František Fencl velitel hasičů lhenice

Lhenické střípky
Zdařilý novoroční výstup na horu Stráže.
Čtrnáctý ročník novoročního výšlapu roku 2014 se vydařil po všech stránkách. Ranní azur na obloze
signalizoval možnost dobré návštěvy, což se vyplnilo. Podpisové aršíky potvrdily jistou účast 243 účastníků,
někteří účastníci jenom prošli Sedýlkem a bez zápisu pokračovali směrem na mičovickou hájenku, další
postupovali přímo na vrchol Stráže k vysilači, takže k jistým účastníkům z podpisových aršíků přibylo
přibližně 30 absolventů výstupu. Suma sumárum 280 osob. Vynikající účast. Je zřejmé, jak je v úvodu
naznačeno, „zásluhu“ na této účasti mělo počasí. Složení přítomných? Od šestiměsíčního Viktora rodičů
Petra a Andrei Vogeltanzových až po nejdříve narozených - stálého účastníka čtyřiaosmdesátiletého
Miroslava Pořádka a o dva roky mladšího Jiřího Bartáka, oba Lheničáci. Co se týká vzdálenosti, tak „nejdéle“
to měl pan Zajíc Tomáš z Prahy (zřejmě na návštěvě). Početná skupina byla z KČT z Českých Budějovic.
Obdiv patří rodičům, babičkám a dědečkům, kteří u patero kočárů a golfek nahradili motory.
K dobré náladě po výšlapu přispěl občerstvovací stánek místního KČT, na odbyt šel svařák, punč,
k zakousnutí párek, klobásky. Že všem „šmakovalo“, se poznalo po třetí hodině odpoledne, kdy „zavřeli
krám“- vyprodáno. Byla radost se dívat, jak po výšlapu chutnaly dětem i dospělým opékané vuřty, též letos
bylo nejvíce opékajících. Ke všem těmto nej, nej, je třeba poděkovat: kulturní pracovníci paní Ivaně
Ragačové za zhotovení pěkných pamětních kartiček (opravdu se líbily), Klubu českých turistů, obsluze
stánku Janu Dobiáškovi, Ireně Slavíkové, Jindřišce Šímové, Haně Rundové, zejména „klukům Štěrbovým
Janu a Václavovi z Vadkova“ za zapůjčení, dovoz a odvoz nádobí potřebného pro provoz stánku včetně lavic
a stolů (dvě auta), Petru Trnkovi. O.s.Rozkvětu zahrady jižních Čech – místní akční skupině za zařazení
akce do projektu spolupráce s názvem S Peklíkem na vandr, městysu za zapůjčení stánku, Pavlu Machartovi
a Janu Švecovi za přípravu ohniště. Z výčtu poděkování vyplývá, že na zdárném průběhu výšlapu se
podílela řada dobrovolníků.
Doslov: Co chybí nejen autorovi tohoto článku, ale i ostatním, kteří se nebojí výšek, aby po výstupu na
horizont Stráže mohli býti „odměněni“ pohledem na část Šumavy a na východ na vltavotýnskou rovinu? K
tomu chybí přibližně 2 miliony Kč, buď na výstavbu malé rozhledny postačující pro výhled, a nebo
opláštěním schodiště stávajícího tubusu stožáru s výhledovou plošinou. Doufejme, že někdy v budoucnu
bude příznivá finanční situace a příští generace se tohoto snu, nebo-li přání dočká.
o.s. GRÁTIS

Kdo jsou hezké holky z Jámy a okolí, co se ve lhenické sokolovně libily?
Je jich bez vymezení věku v současnosti třicet tři, které spojuje radost z pohybu, tance a zpívání, co
i v dnešní uspěchané době, vedle zaměstnání a rodinných povinností, dokážou nalézt čas pro své
jmenované záliby a aktivity, v nichž nechybí ani pobavení a legrace, jak říkají. Scházejí se pravidelně v sále
jamské hospůdky, sdruženy ve Spolku hezkých holek z Jámy a okolí, kde nacvičují svá vystoupení, aby po
jejich zvládnutí byly zvány na různé akce a slavnosti v našem kraji, jako např. – na Slavnosti plodů
v Chelčicko – Lhenickém mikroregionu a třeba i na sešlosti pro seniory, jak tomu bylo i na té předvánoční
12.12. ve lhenické sokolovně. Tam se představily s tanečním programem a velice se líbily, jak bylo patrno
z reakcí přítomných. Se stejným tanečním vystoupením se minulého roku líbily i v Hracholuskách,
Štěpánovicích, Pěčnově, Kralovicích, Chelčicích, Libějovicích. Naposledy pak s úplně novým programem, s
„Country kabaretem“ se premiérově představily (20.12.) v Hracholuskách (jako již tradičně) a to i tady za
velmi příznivého diváckého ohlasu. „Hezké holky“ ale tráví vyšetřený volný čas nejen nacvičováním a
vystupováním na vzpomínaných rozličných akcích, ale podílejí se velkou měrou na udržování lidových tradic,
jako např. „Staročeské konopické“ (jimi předváděná v Jámě vždy jednou za dva roky), či „Masopustu“.
Pořádají také tradiční „Babský bál“ v Jámě (ten letošní 24.ledna), společně vyjíždějí na zájezdy (v loňském
roce do Prahy na muzikál „Noc na Karlštejně“, na „Jízdu králů“ do moravského Vlčnova), scházejí se třeba i
na narozeninových oslavách nebo na spolkové valné hromadě, prostě jsou rády pospolu…
Kde a kdy hledat kořeny vzniku „Spolku hezkých holek z Jámy a okolí“?
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U jeho zrodu pro zachování lidových tradic stáli v roce 2000 „Jamští“, a až po současnost jeho vedoucí
Václav Bárta st. (co skládá pro spolek i písničky, ba složil i jeho hymnu) a Marta Šnajdrová (obětavá to
dušička spolku), aby hned po založení měl jen 13 členů a postupem času počet narůstal o další i z okolí
(Mičovic, Klenovic, Lhenic, Hracholusk, Vitějovic, Krtel, Chvalovic, Záboří, Radošovic) až k dosaváde časům,
kdy čítá 33 členů (z toho 3 muže) a kdy jeho folkloristické zaměření se ještě rozšířilo o to výše vzpomínané.
Stalo se pestřejší. Od samého svého počátku spolek též úzce spolupracuje s jamskou kapelou
„Doubravankou“.
Spolek hezkých holek svou bohulibou činností významně přispívá k udržování a zachování lidových tradic
v našem kraji (např. Masopust v Jámě zachováván jako jediný na Lhenicku), též přináší společenské vyžití i
zábavu a smysluplné naplnění volného času.
Ať vám radost a elán, družnost a veselí, vyzařující, mimo jiné, z vašich vystoupení, vydrží i nadále, hezké
holky z Jámy a okolí! JB,JM
POZVÁNKA na PLESY 2014 ve Lhenicích
18. 1. OBECNÍ PLES – hraje: MP 3 Band
8.2. MYSLIVECKÝ PLES – hrají: Kameňáci
22.2. TURISTICKÝ COUNTRY BÁL – hrají VODÁCI
1.3. SPORTOVNÍ PLES hraje: SITUACE
15.3. HASIČSKÝ BÁL – hraje: Netolická pětka
…................................................................................................................................................................................................

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým , kteří se přišli
naposledy rozloučit s paní Petrou Vincikovou. Za květinové dary a projevy soustrasti děkuje rodina
Františka Vincika.

NAPSALI O NÁS…
Za vodu platí ve Lhenicích ve dvou složkách
Prachatický deník 11.12.2013 (aja)
Dvousložkovou cenu vody budou platit od nového roku ve Lhenicích. Celkem tak vodné a stočné bude stát
58,67 korun. K tomu každý musí zaplatit nájem vodoměru. Provozovatelem vodohospodářského majetku ve
Lhenicích je ČEVAK. Ten pak za pronájem majetku do obecního rozpočtu zaplatí 546 tisíc korun. Ceny
vodného a stočného pro příští rok odsouhlasili Lheničtí začátkem minulého týdne.
Základní škola oslaví příští rok čtyřicátiny
Prachatický deník 18.12.-2013 (aja)
Slavnostní otevření Základní školy ve Lhenicích si v příštím roce připomenou místní obyvatele.
Základní škola byla slavnostně otevřena 25.ledna 1974. Tehdy byla škola určena pro třináct tříd a skončilo
směnné vyučování po různých lhenických objektech. Od druhého pololetí školního roku 1973 a 1974 se pak
začalo v nové škole normálně vyučovat.
Lheničtí byli letos úspěšní
Prachatický deník 28.12.2013 – autor Lenka Fröhlichová
V polovině příštího roku by měl být dokončen projekt zateplení budovy úřadu městyse ve Lhenicích.
Na zateplení dostal městys dotaci ve výši 1,2 milionu korun. „V současné době jej realizujeme“, uvedla
starostka Marie Kabátová. Lheničtí byli ale letos úspěšní i s digitalizací kina, přičemž jeho znovuotevření
plánují po zaškolení promítačů na leden. Také na příští rok ale mají Lheničtí velké plány, zažádáno mají hned
o několik dotací.
Do školy chtějí dotaci na vybavení
Prachatický deník 3.1.21014 (lef)
Žádost o dotaci do Regionálního operačního programu schválili lheničtí zastupitelé. Žádat chtějí o
peníze na vybavení základní školy pro výuku technických a přírodovědných oborů na druhém stupni.
Zastupitelé zároveň schválili i předfinancování tohoto projektu z rozpočtu městyse ve výši 1,65 milionu
korun. Starostku pak pověřili zajištěním přípravy projektu a podáním žádosti.
Policie má jasno, požár byl úmyslný
Prachatický
deník
3.1.2014.
Autor
a
foto:
Miroslav
Fuchs.
Bývalou ubytovnu ve Lhenicích měl podle výsledků vyšetřování policie někdo zapálit. I když verzím vzniku
požáru bývalé ubytovny závadou na elektroinstalaci či jiným technickým závadám nikdo příliš nevěřil, až nyní
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je potvrzeno, že montovaná nástavba lehla popelem rukou neznámého žháře. Alespoň tak se jeví výsledky
dosavadního vyšetřování hasičů a policistů. Ti sice i nadále budou prověřovat všechny možné verze,
nicméně, jak potvrdila mluvčí Policie ČR Martina Joklová, kloní se nyní spíše k úmyslnému založení požáru.
„Vše tomu nasvědčuje, alespoň podle výsledků zkoumání stop zajištěných na místě požáru," potvrdila
policejní mluvčí. Policejní specialisté v kriminalistické laboratoři zjistili, že na místě požáru byly zajištěny
stopy po použití chemikálie, která podporuje hoření, blíže ale policisté látku specifikovat nechtějí. Policejní
vyšetřování nekončí, i když se stále pátrá po neznámém pachateli. „Trestné činy se odkládají v zákonem
stanovené lhůtě, a to do dvou měsíců. Lhůtu je možno i prodloužit podle potřeby, což je i tento případ,"
dodala Martina Joklová. Nicméně připustila, že pokud se nepodaří pachatele odhalit v řádu několika týdnů,
bude případ odložen. Ne však definitivně. „Jestliže by se následně objevily nové poznatky, mohlo by být
vyšetřování obnoveno," upozornila. Jednou věcí je policejní vyšetřování, druhou osud vyhořelého objektu a
záměru zřídit ve Lhenicích ubytovnu pro Romy.
O výsledku vyšetřování, že ubytovna byla zapálena úmyslně také inform. Televizní noviny tv stanice NOVA
dne 2.1. 2014 -pustit si ji můžete na web. Stránkách Novy, v arch. Vysílání (televizní noviny – več. Zprávy)reportáž ze Lhenic je v 36 min. Vysílání. Zde také padla info. „majitel vypsal 100 tisícovou odměnu za
dopadení žháře...JM,JB

Od našich dopisovatelů

Pan Jan Machart se s námi podělil o svůj nejpozoruhodnější zážitek z právě uplynulého roku 2013.
Jak jsme vítali prezidenty
Je čtvrtek 18. října a v restauraci „u Tomáše“ ve Lhenicích končí pravidelná „čtvrteční výborová schůze OS Gratis“ a na
rozchodnou je vedena debata: „Chlapi, zítra je v Krumlově Miloš. Který Miloš? No přeci pán z Hradu. Kdybyste četli
pořádně deníky, tak byste věděli, že se v Českém Krumlově na zámku má setkat s protějškem Heinzem Fischerem ze
sousedního Rakouska. Že bychom se jeli podívat?“ Vidět najednou dva prezidenty se jen tak nepoštěstí. Media
oznamovala, že je možno s oběma se setkat na prvním nádvoří zámku. „Pánové, naskýtá se nám možnost, že nám
třeba pan prezident podá ruku. Tak já se pojedu podívat,“ dí nejstarší člen Grátisu. „Jestli někdo chce jet, tak zítra v osm
hodin na náměstí, chlapi, tak si to rozmyslete.“ V pátečním azurovém ránu se na náměstí dostavil pouze Honza Machart
mladší (ostatní se později omluvili, že již mají na pátek program) a tak do Českého Krumlova vyrazilo duo Machartů, oba
Honzové. Vyrazili jsme v avízovaných osm hodin s tím, abychom měli náskok a „zabrali“ co nejlepší místa s očekáváním
velkého množství vítajících. Ale to jsme se velice mýlili. Okolo půl deváté jsme zaparkovali v odstavném pruhu na
chvalšinské výpadovce u „Jelenky“. Návštěvníci „otáčky“, kteří navštěvují divadlo, znají „trhák“ do zahrady. Překvapil nás
velký zástup lidí pěkně oblečených. Zarážející pro nás bylo, že to byli lidé středního a staršího věku. Splynuli jsme se
zástupem proudící na zámek. „Jene, to musí mít tito lidé toho prezidenta tolik rádi, když tak brzy si zřejmě jdou obsadit
nejlepší místa.“ To byla naše první velká mýlka. Protože jsme lidé dříve narození, tak nám ten trhák dal pořádně zabrat
a tak jsme párkrát odpočívali a takticky se dívali na část města. Když už jsme kopec vydýchali a stanuli jsme výškově na
úroveň nádvoří, přišel první velký šok. Zástupy lidí nešly vítat prezidenta, ale byli to účastníci onkologického kongresu,
který se konal souběžně s návštěvou prezidentů. Tím byla objasněná otázka, proč tolik a lépe vyšnořených občanů
„šlapalo kopec“.Další nepříjemné překvapení pro nás bylo to, že nás ochranka dál nepustila a tak jsme museli hajdy
zpátky do města. Pro zajímavost - všechny možné vstupy do zámku byly obsazeny ochrankou a kdo nebyl na seznamu,
nemohl se do areálu zámku dostat. Zřejmě takto byl obšancován celý areál zámku. Jelikož jsme měli pořád časový
náskok, tak jsme na první avízované nádvoří, kde podle medií byla možnost se s prezidenty setkat, dostali hlavní branou
včas a „zabrali“nejbližší posty u zábradlí, ale stejně nám to nebylo nic platné. Druhá brána před „medvědy“ byla již
obsazena ochránci a vstup na druhé nádvoří byl jen pro pozvané – školy a starosty a ostatní vyvolené (jako za starého
režimu). Plebst, to jsme byli i my,se dostal jen na první nádvoří s očekáváním setkání. Jenže všechno bylo jinak.
Přestože jsme měli výhodný divácký post, bylo setkání pro nás a též pro ostatní fiaskem..V časovém předstihu se
objevila v první bráně naše prezidentská kolona, která kolem nás vůbec neprojela, neboť odbočila do parčíku na prvním
nádvoří a pan prezident včetně ochranky vystoupil u druhé brány, kde byl přivítán primátorem města. Přesto jsme
doufali, že pan prezident popojde pár kroků a přijde pozdravit plebst. Ale to se nestalo.Plebst (přihlížející na prvním
nádvoří asi sto lidí) chvíli vyčkával a když vycítil ,že na nás pan prezdent „kašle“, začal pískat s doprovázenými
vulgárními nadávkami. Kdyby se stal zázrak a pan prezident šel účastníky pozdravit, k nám by stejně asi nešel, neboť
jsme měli za zády „zelená trika“ (rozuměj Stranu zelených) s proti temelínskými transparenty i osobními proti
prezidentovi.
Za čtvrt hodiny se v bráně objevila rakouská kolona,projela tou samou trasou a po přivítání se rakouský prezident
„obětoval“ a udělal pár kroků a pozdravil nás, za což sklidil potlesk.
Pak se oba odebrali na druhé nádvoří mezi pozvané a privilegované k přivítacímu ceremoniálu. Reportáž z druhého
nádvoří a celého pobytu jsme viděli v televizních zprávách. Plebst se rozešel,někteří zelení sundali trika, sbalili
transparenty a šli jsme si po svých.
Na závěr pár postřehů a perliček týkající se návštěvy. S námi postával po celou dobu na nádvoří rodilý Krumlovák penzista a perličky máme z první ruky (úst). Dlažba na prvním nádvoří byla posypaná pískem žlutavé barvy a když
organizátoři zjistili, že bude pěkné počasí a svitit slunce, které by mohlo odrazem svými paprsky ohrozit zrak prezidenta,
tak den před příjezdem posypali žlutý písek dalším v barvě šedé. Ani se nám tomu nechtělo věřit. Domorodec přísahal,
že je to pravda, pokud ne, tak se omlouváme.
Druhá epizodka. Šli jsme s naším „Krumlovákem“ na náměstí a v půli cesty od dřevěného mostu se zastavila a obrátila
k zámku jedna žena a z plna hrdla křičela. „Kvůli těmto dvou čum…. jsme sem do Krumlova jeli zbytečně, neboť zámek
byl po dobu návštěvy uzavřen.“ A světe div se, okolo stojící lidé jí zatleskali. I taková byla atmosféra kolem návštěvy
Pane prezidente, prohlašujete, že chcete být prezidentem všech 10 milionů občanů, ale je k tomu dodat - proti sobě.
Zatím co si pánové v hotelu Růže pochutnávali na zvěřinové paštice, kachním prsu s hruškovými koláčky, my jsme se
vydali na cestu k domovu s tím, že jsme si přáli „nasát“ atmosféru prezidentské návštěvy, kterou jsme nasáli až do palců
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u nohou. Vzpomínky k nezaplacení.

Jan Machart

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
PROSINEC V KČT LHENICE
V sobotu 28.12. proběhla v klubovně výroční členská schůze. Probrány byly činnost a hospodaření klubu
v roce 2013, schválen byl návrh hlavního týdenního zájezdu do Bílých Karpat, proběhly volby předsednictva
klubu (zde nedošlo ke změnám), v diskuzi se hovořilo o členských příspěvcích, o pořádání country bálu, o
čerpání dotací a řešily se další připomínky členů. Po schůzi pokračovala volná zábava.
31.12. pořádal KČT Lhenice, místo tradičního výstupu na Boubín, silvestrovský výstup na Knížecí stolec.
Více než 20 účastníků se v devět hodin vypravilo auty přes Ktiš a Arnoštov do vojenského prostoru Boletice.
Výstup probíhal za krásného jasného počasí a z vrcholu Knížecího stolce, kde je postavena malá dřevěná
rozhledna, byly vidět nejen šumavské kopce, ale i vzdálené vrcholky zasněžených Alp. Zdržení na kopci bylo
více než hodinové a postupně sem docházeli další lheničáci, takže se na Knížecím stolci nakonec vystřídalo
na čtyřicet příznivců turistiky ze Lhenic a přilehlých osad. Při zpáteční cestě jsme potkali i několik netolických
turistů. Výlet byl zakončen krátkým občerstvením v Březovíku. ( K. Majer).
Z prosincových akcí lhenického Sokola
Poslední měsíc roku byl na akce bohatý. Kromě pravidelných cvičení žen, tréninků a soutěží stolních tenistů
dospělých i dětí a tréninků „malých“ fotbalistů, proběhla 5.12.2013 ve spolupráci městyse Lhenice a TJ Sokol
Lhenice Mikulášská diskotéka pro děti, dne 12.12. uspořádal městys Lhenice Adventní setkání důchodců,
25.12.2013 tradiční turnaj dvojic v soft tenise s účastí 12 dvojic. První místa obsadili: 1.místo Mrkvička
Jarda, Prenner Pavel ml., 2. místo Hůrský Václav, Hůrský Václav (Ktiš), 3. místo Jaroš Marek, Burdová
Petra, 4. místo Berger Jarda, Kopřiva Evžen. Ještě ten večer se domluvilo 6 hráčů na dalším turnaji, a to
jednotlivců na 29.12.2013. Dne 28.12.2013 proběhl už 4. ročník turnaje ve stolním tenise, kterého se
zúčastnilo 17 neregistrovaných hráčů. Na 1.místě se umístil Čech Ivo, 2. místo obsadil Prenner Pavel ml.,
3.místo Prenner Pepa ml., 4. místo Jaroš Marek. A poslední akce v loňském roce - na Silvestra se domluvili
rodičové malých fotbalistů a uspořádali i s dětmi společnou oslavu konce roku. Na oslavě nechyběl skákací
hrad, balonky, různé hry a o půlnoci rachejtle. Byla to velice vydařená akce.
Na závěr bych chtěl tímto popřát všem členům i ostatním návštěvníkům lhenické sokolovny zdraví, štěstí a
hodně úspěchů v roce 2014. Václav Hůrský , starosta TJ Sokol Lhenice
Stolní tenisté a futsalisté Sokola pokračovali na Prachaticku ve svých soutěžích. Jejich umístění na konci
prosince: A tým stol. tenisu v RP-I v tabulce s 16 body na 7. místě mezi 10 účastníky, B tým v RP-II s 26
body na 4. místě mezi 13 účastníky, futsalisté pak v prachatické futsal-lize mezi 8 účastníky se 7 body na 5.
místě (redakční dovětek)

…...................................................................................................................

V sobotu 1.2. od 14.00 hod. se uskuteční
TURNAJ V ŠIPKÁCH.
Přihlášky můžete podávat v sokolovně u Petra Ludačky
Co nového ve lhenickém SK
Mistrovský podzim soutěž. roč. 2013/14 minulostí
K stručnému ohlédnutí za ním došlo již v minulém vydání našeho měsíčníku, v článku „Mistrovský podzim
dohrán. Jaký byl?“ A tak tentokráte jen předkládáno porovnání s těmi předešlými v poslední fotbalové
pětiletce, které dokládá, že nepatřil právě mezi vydařené.
Umístění SK Lhenice po mistrovských podzimech
V sout.roč.2009/10 – I.B tř. sk.A – SK Lh. – 2.místo, 31 bodů, skóre 30:12 – 14 zápasů (s jarní
předehrávkou)
V sout.roč.2010/11 – I.B tř. sk.A – SK Lh. – 3.místo, 29 bodů, skóre 31:18 – 14 zápasů (s jarní
předehrávkou)
V sout.roč.2011/12 – I.B tř. sk.A – SK Lh. – 6.místo, 23 bodů, skóre 31:30 – 14 zápasů (s jarní
předehrávkou)
V sout.roč.2012/13 – I.B tř. sk.A – SK Lh. – 1.místo, 29 bodů, skóre 40:26 – 13 zápasů - podzimní půlmistr
V sout.roč.2013/14 – I.B tř. sk.A – SK Lh. – 9.místo, 31 bodů, skóre 35:30 – 14 zápasů (s jarní
předehrávkou)
Ještě návrat k mistrovskému podzimu (sout.roč.2013/14) zorným úhlem statistiky
„Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí…“
(Podle „fantasy SK“ – z jeho webových stránek – zde údaje uvedeny podrobněji)
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Z hráčského kádru hodnoceno 17 hráčů ve 14 zápasech mistr.podzimu (i s jarní předehrávkou)
Nejlépe bodově hodnocený hráč – Jan Pokorný – 90 bodů
Nejlepší střelec – Roman Pořádek – 7 branek
Nejvíce odehraných minut – Tomáš Tůma (K) – 1260 min. (ve 14 zápasech)
Ve všech 14.mistr.zápasech nastoupili (dle abc pořadí) – J.Beran, J.Mrkvička, R.Pořádek, P.Prenner ml.,
R.Sura, T.Tůma
Hodnocení jednotlivých hráčů (pořadí dle dosažených bodů na základě určených kritérií – uvedeny
v závorce u hráče pouze vybrané: M – počet odehraných minut ve 14.zápasech, Z – počet zápasů, ve
kterých nastoupil, B – počet dosažených branek (ostatní kritéria hodnocení ve „Fantasy SK“ – na klubových
webových stránkách).
„Jedenáctka“ mistr.podzimu vzešlá z bodového hodnocení hráčů:
1. J.Pokorný – 90 bodů (M – 1153, Z – 13, B – 4); 2. R.Pořádek – 80 bodů (M – 1183, Z – 14, B – 7); 3.
T.Tůma – 73 bodů (M – 1260, Z – 14, B – 4); 4.J.Mrkvička – 69 bodů (M – 1084, Z – 14, B – 6); 5. J.Beran
– 54 bodů (M -1173, Z – 14, B – 1); 6.-7. J.Motz – 52 bodů (M – 990, Z – 11, B – 3); 6.-7. J.Schön – 52
bodů (M – 629, Z – 7, B – 6); 8. P.Trnka – gólman – 38 bodů (M – 540, Z – 6, B – O); 9. J.Růžička – 34
bodů (M – 566, Z – 8, B – 1); 10. R.Sura – 31 bodů (M – 1161, Z – 14, B – 1); 11. P.Prenner ml. – 26 bodů
(M – 573, Z – 14, B – O).
Další hráči z kádru, kteří nastoupili v zápasech mistr.podzimu a byli hodnoceni: V.Pilát – 15 b., L.Kopf – 14
b., P.Borovka – 13 b., P.Boška – 10 b., S.Bečvář – 8 b., J.Prenner – 7 b., (jejich bodové hodnocení podrobně
na webových stránkách SK Lhenice – ve „Fantasy SK“.
Na vstřelených brankách SK ve 14 zápasech mistr.podzimu se podíleli: R.Pořádek 7, J.Mrkvička 6, J.Schön
6, J.Pokorný 4, T.Tůma 4, J.Motz 3, J.Beran 1, P.Borovka 1, J.Růžička 1, R.Sura 1.
Zimní příprava na mistrovské jaro – se sloganem – „jaro úspěšnější podzimu“.
Zahájení 11.1. ve 13.00 na hřišti SK a dále tréninky v cyklu úterky – pátky vždy od 18.00 v tělocvičně ZŠ, na
hřišti či v přírodě až do 28.3. – v lednu a únoru navíc zařazeny i na víkend a to v sobotu 18.1., 25.1. a 15.2.,
v neděli pak 2.2. – pokaždé v 10.00 hod.
Vrcholem zimní přípravy – soustředění v Borovanech od čtvrtka 6.3. do soboty 8.3.
Zápasy v rámci přípravy na mistr.jaro:
So 8.2. – Tatran PT – SK Lhenice („umělka“ PT – čas bude upřesněn
So 22.2. – přípravný zápas – (soupeř , čas a místo budou upřesněny)
So 8.3. – Borovany – SK Lhenice - součást soustředění („umělka“ Borovany, čas bude upřesněn)
So 15.3. – Kaplice B – SK Lhenice (čas, místo – bude upřesněno)
So 22.3. – Vodňany – SK Lhenice (čas, místo – bude upřesněno)
So 29.3. v 15.30 – V.Brod – SK Lhenice – jarní mistrovská premiéra
Doplňkem zimní přípravy – dle vlastní iniciativy některých hráčů – start v týmu Sokola Lhenice
v prachatické futsal lize – dle předchozích zkušeností i za určitého rizika zranění.

Lhenický SK v knize „Jihočeské fotbalové kluby“!
Malý dárek dostal náš SK k „osmdesátinám“ (1933 – 2013). Koncem minulého roku 2013 vyšla kniha
od autorů Michala Průchy a Zdeňka Zuntycha „Jihočeské fotbalové kluby“, do které byl zařazen (na
str.72) i ten náš a to na základě autorské výzvy k zaslání informačních podkladů o vzniku klubu, jeho
znaku a klubových barvách, stručné historii, nejznámějších odchovancích a nejznámějších hráčích a
trenérech, působících v našem SK a o největších dosažených sportovních úspěších. Vzhledem
k autorskému záměru – vydat publikaci jako encyklopedickou, bylo autory vybráno z obsáhlého, námi
zaslaného žádaného, dle jejich uvážení, jen to podstatné a významné (ke stručné základní informaci
jako stejně o všech 256 do knihy zařazených klubech). Knihu, jejíž předmluvu s názvem „Fotbalové
dědictví“ obstaral Karel Poborský, vydala „Jihočeská fotbalová o.s.“ a pro příznivce jihočeského
regionálního fotbalu stojí za to do ní nahlédnout
JB, JM

INZERCE









Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I .patro, Náměstí č.2, Lhenice.
TEXTIL Šanderová Jáma 4 nabízí textil všeho druhu – pánské obleky a dámské kostýmy, bundy,
trička a jiný textil, nové
zboží za výhodné ceny. Též látky – větší, menší kusy: 1m 30,- až 50,Kč za metr. Vhodné i na potahy a jiné. Po domluvě prodej i večer a o víkendu. Tel: 388 321 492
PRODÁM BYT 3+1 V OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!)Tel:739 034 258
Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714
"Hledáme vhodný pozemek, větší zahradu či ovocný sad pro pěstování ovoce a zeleniny ve
Lhenicích a okolí. Uvítáme vaše nabídky. Petr Vogeltanz (rodina Šímova),
VogeltanzP@seznam.cz, 605824912"
Prodám byt 3+1 ve Lhenicích v osobním vlastnictví. Cena dohodou. Tel: 604 611 237
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Naši aktuální nabídku na Lhenicku najdete na www.haloreality.cz. Zahájen prodej bytů ve II.etapě (spodní
pavilon) s možností částečně splácet formou nájmu! Využijte příležitost a objednejte si nezávaznou
prohlídku těchto zajímavě řešených bytů - volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, 388321566,
kancelář ČB – Karla IV. 3 u náměstí.

Prodám krásný stavební pozemek v ul. Krumlovská ve Lhenicích, 5.400 m2, minutu od
centra, vhodný na stavbu RD nebo k rozparcelování, info Jiří Mügl 777635870
Dále prodám malý přívěs za auto i s doklady. Zn. LEVNĚ 777 635 870
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SCHÖNOVÁ & LUHANOVÁ
Poskytování právních služeb zejm. v oblasti občanského, obchodního, rodinného,
trestního, pracovního a správního práva, např. sepisování listin, zastupování před soudy a
jinými orgány, právní rozbory, obhajoba v trestním řízení, zakládání obchodních
společností apod.
www.advokati-krumlov.cz
Mgr. Ivana Schönová, Advokát, ev.č.ČAK 14796
Tel: 723042218, schonova@advokati-krumlov.cz
Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov/ Svatojánská 92, Lhenice
Podlahářské práce od A – Z
František Kasal - Poradenství, realizace, zaměření, odborná pokládka, doprava, prodej
Kontakt: 775 965 560 E-mail: K.podlahy@seznam.cz

Informace pro předplatitele a dopisovatele.
Předplatitele našeho měsíčníku upozorňujeme, že je možné uhradit předplatné pro tento rok na úřadu
městyse, nebo v klubu na staré radnici u p.Raddové. Předplatné zůstává stejné - tedy 108,-Kč na rok.
Lednové číslo obdrží ještě všichni stávající předplatitelé. Komu je měsíčník zasílán poštou, je nutné připočítat
ještě poštovné. Na zaslání složenky je možné se domluvit na úřadě s p.Ambrožovou či Muškovou.
Žádáme všechny naše dopisovatele, podnikatele, zástupce škol, institucí a společenských organizací, aby
své příspěvky do měsíčníku Moje Lhenicko zasílali do konce daného měsíce - uzávěrka měsíčníku bude
VŽDY k poslednímu dni v měsíci. Na později dodané příspěvky už nebude brán zřetel, budou uveřejněny až
v dalším čísle vydání (pokud na ně zbude prostor). Stalo se totiž pravidlem, že příspěvky přicházejí po
uzávěrce, autoři na jejich uveřejnění trvají a v dobré vůli vyhovět jim a vložit článek, dochází k tomu, že se
nám celé číslo rozhodí a grafika se rozpadá. Proto znovu upozorňujeme, že příspěvky budou přijímány vždy
pouze do konce daného měsíce.
Je naším společným zájmem prezentovat svoji činnost, ale je to i zájmem našich čtenářů, abychom všichni
věděli, co se v obci děje a čím obec žije. Proto si velice vážíme každého příspěvku, pouze žádáme o
pochopení, že pozdní dodání příspěvku způsobuje technické problémy při výtisku čísla. Moc děkujeme za
pochopení a velmi si ceníme vaší spolupráce, za kterou moc děkujeme, (pouze je prostě nutné, dodržovat
termíny) Ať nám to společně v roce 2014 vychází.... Redakce ML
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. 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 WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 340 ks
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