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

LEDEN 2013

foto:Novoroční výstup na horu Stráže 1.1. 2013 – (více uvnitř listu)

P.F. 2013, LHENICKO !

INFORMACE Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 20.12.2012
Usnesení 232/25/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtová opatření č. 23 – 45.
Rozpočtová opatření 23 – 45 jsou přílohou zápisu
Usnesení 233/25/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor
2013 s tím, že měsíční výdaje nepřesáhnou 1/12 výdajů za rok 2012
Usnesení 234/25/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje cenu za pronájem hrobového místa na
hřbitově ve Lhenicích ve výši 20,-- Kč/m2/rok.
Usnesení 235/25/2012: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí výsledek projednání návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu Lhenice (příloha č.1
tohoto usnesení)
b) schvaluje podle ust. § 47 odst. 5 zákona č. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) konečný návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu Lhenice (příloha č. 2 tohoto usnesení)
Usnesení 236/25/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje zpracovatele Změny č. 3 ÚP firmu Atelier T-plan s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 - Holešovice
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Atelier T-plan s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 – Holešovice ve
výši 82.000,-- Kč (bez DPH)
Usnesení 237/25/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej pozemku p.č. 1417/4 v k.ú.
Lhenice o výměře 6 m2, vytýčeným GP č. 930-236/2012, Otavě VD, Písek, Vinařického 374, IČO
00028649
Usnesení 238/25/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění
pečovatelské služby ze dne 26.05.2008 s firmou LEDAX o.p.s., České Budějovice, Riegrova 51, IČO
28068955 na dobu od 1.1. 2013 do 31.12.2013
Usnesení 239/25/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene. Jedná se o přípojku vody a kanalizace na parcelu p.č. 1378/1 v k.ú. Lhenice přes
pozemky p.č. 1361/63 a 1540/1 v k.ú. Lhenice, které jsou v majetku městyse
Usnesení 240/25/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí inventarizaci majetku Městyse
Lhenice
Usnesení 241/25/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zánik předkupního práva Městyse
Lhenice na pozemek p.č. 600 v k.ú. Lhenice na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práva věcného
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břemene č. 2/97 ze dne 19.2.1997
Usnesení 242/25/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku
p.č. 79/7 v k.ú. Vadkov za minimální cenu 1.000,-- Kč/ha/rok
MF,MJ
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2013 a život se zase roztočil na plné obrátky. Ze všech koutů se na
nás hrnou informace a povinnosti vyvolané novými změnami v legislativě, avizované zdražení všeho
vyvolané zvýšením DPH. A jak už to u nás bývá, tak tyto zprávy jsou převážně negativní. Na druhou stranu
nás obchodníci lákají na nejrůznější slevy, které „určitě“ musíme mít, abychom později zjistili, že to až tak
výhodný nákup nebyl nebo že jsme to vlastně ani nepotřebovali. V hektické předvánoční době v závěru roku
2012 jsme byli svědky zvláštní atmosféry. Na jedné straně jsme se jako každý rok, místo prožívání
adventního času v poklidu se svou rodinou a přáteli, honili za ulovením toho „nejlepšího“ dárku pro své
blízké a v mnoha případech neváhali ani si na to vzít půjčku, uklízeli, pekli a nakupovali dobroty, bez
kterých přece Vánoce nemohou být, a na straně druhé jsme byli pod mediálním tlakem „konce světa“, který
měl přijít 21.12.2012. Ačkoliv jsme tomuto „konci světa“ nevěřili, přece jenom mnozí z nás se alespoň na
chvilku zamysleli nad našimi životy, jak nám čas utíká mezi prsty, jak stále pospícháme a stále nemáme čas.
Položila jsem si otázku, proč nemáme čas, když jezdíme rychlejšími auty, máme výkonnou techniku
v domácnosti i v práci. Oproti minulým generacím díky naší vyspělé technice bychom měli mít času více,
den má stále 24 hodin, měli bychom mít na sebe více času. Netrávíme snad mnoho času sami a izolovaní
před televizí, počítačem, na internetu, facebooku, s chytrými telefony,.. …? Neměli bychom si více povídat
z očí do očí než přes displeje počítačů a telefonů? Na tyto otázky neumím odpovědět, na ty si musí najít
odpověď každý sám.
Dovolte mi popřát nám všem v roce 2013 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů a také nalezení alespoň
trochu toho ztraceného času, který budeme věnovat sobě, svým rodinám a přátelům.
starostka Marie Kabátová

Městys Lhenice Vás srdečně zve na
OBECNÍ PLES
který se koná v pátek 25.1. 2013 od 19.30 hodin v sokolovně
hraje - DYNAMICS BAND Standy Kalíška – PŘEDPRODEJ V KNIHOVNĚ !!

Informace k volbám prezidenta republiky
Volby se konají dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin (pátek) a
12.ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin (sobota). V případě 2.kola voleb
dne 25.ledna 2013 od 14,00 do 22,00 hodin (pátek) a 26.ledna 2013 od 8,00 do
14,00 hodin (sobota).
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Úřadu Městyse Lhenice,
Školní 124 – obřadní místnost – pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části obce
Lhenice (mimo ulic Netolická, Tylova čtvrť a Na Sadech)
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost na Úřadu Městyse Lhenice, Školní 124 - obřadní
místnost – pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části obce Lhenice – ulice Netolická, Tylova čtvrť a Na
Sadech, dále v Brusné, Hrbově, Hoříkovicích, Třebanicích, Vadkově, Třešňovém Újezdci, Vodici, Dolních Chrášťanech
a Horních Chrášťanech.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každý zaregistrovaný kandidát
je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta. Voličům
budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Za plentou volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
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Zápis do 1.ročníku

Ředitelství ZŠ Lhenice oznamuje, že zápis do 1.ročníku ZŠ se koná v pátek 25.1.2013 od 15,00
do 16,30 hod. a v sobotu 26.1.2013 od 9,00 do 10,00 hod. v budově školy.
Do 1.ročníku se zapisují děti, které do 31.8.2013 dovrší šestý rok věku, t.j. narozené před
1.9.2007.
Do 1.ročníku může být přijato i dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1.9.2013 do
31.12.2013, požádá-li o to zástupce dítěte. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Rodiče předloží při zápisu doklad o bydlišti a rodný list dítěte. Dále přinesou vyplněný zápisní
list a žádost o přijetí, případně o odklad, který obdrží v MŠ.

První dům s bezbariérovým přístupem u nás
Hodnotný a účelný vánoční dárek obdrželi tělesně postižení a staří či těžce nemocní
na našem Lhenicku, a to v podobě prvního bezbariérového domu u nás. Je jím
zdravotní středisko, kde v rámci 2.etapy jeho oprav byla z rozhodnutí jeho majitele,
našeho Městyse Lhenice instalována u vchodu zdvižná plošina, umožňující
bezbariérový přístup do 1.patra k ordinacím obvodního a zubního lékaře.
Zprovozněna byla těsně před vánoci. JB, MJ
(viz foto)

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
Během měsíce ledna je možno uhradit předplatné na úřadě městyse nebo v klubu na staré
radnici u paní E. Raddové.
Předplatné činí – 108,- Kč – poštovné – 168,- Kč (hradí pouze ti, kterým je časopis posílán
poštou.). Toto lednové číslo obdrží všichni stávající předplatitelé automaticky.

POZOR!!!
Placení daně z nemovitosti. Nové informace na webových stránkách Městyse Lhenice
(viz. Informační leták – povinnost podání přiznání z daní k nemovitosti)

Městys Lhenice ze srdce děkuje všem občanům, kteří se podíleli na přípravě
adventu ve Lhenicích a věnovali tomu svůj drahocenný předvánoční čas... IR
Oprava s omluvou mylné informace v minulém čísle ML
Tiskový šotek tomu chtěl, že v článku “Zápis z valné hromady SDH Lhenice (konané 1.12. 2012) bylo
omylem uvedeno, že výstroj jednoho člena výjezdového družstva činí 2700,- Kč – správný údaj 27 000,- Kč.
(redakce ML)
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Jak šel adventní čas naším Lhenickem
29.11. – těsně před jeho příchodem uspořádán naší ZŠ pro veřejnost v pořadí již pátý „Vánoční školní trh“ –
spolu s MŠ, SRPŠ a občanským sdružením „Pecka – Náves“
2.12. – uvítán u nás slavnostně rozsvíceným vánočním stromem před starou radnicí s vystoupením dětí z MŠ
a country skupiny „Vodáci“ s koledami a vánočními písněmi, vypouštěním balónků s přáníčky
Ježíškovi od dětí s možností občerstvení a nákupem drobností a též v předstihu i světelnou výzdobou
v ulicích městečka a instalováním figurálního betléma před sv. Jakubem na náměstí
5.12. – Mikuláš v sokolovně s mikulášskou nadílkou pro děti
6.12. – předvánoční posezení pro naše důchodce v sále sokolovny s hudbou a občerstvením
19.12. - Vánoční koncert v sále kina – lhenické pobočky prachatické ZUŠ s vystoupeními malých
muzikantů s koledami a hudebními skladbičkami – dopoledne pro dětí z MŠ a I. stupně ZŠ,
v podvečer pro veřejnost
23.12. – zpívání u betléma před sv. Jakubem na náměstí s mužským chvalšinsko – lhenickým pěveckým
sborem, řízeným Janem Nouzou, za předávání betlémského světla příchozím (viz foto níže)
23.12. – vadkovské vánoce s „Doubravankou“ – posezení a zpívání s muzikou v tamním sále
27.12. – vánoční koncert prachatického pěveckého sboru „Česká píseň“ v kostele sv .Jakuba (viz foto níže)
JB.MJ

zpívání u betléma před sv. Jakubem – 23.12.

předávání betlémského světla u betléma na náměstí 23.12.

již druhým rokem je advent u nás vítán figurálním
betlémem před kostelem sv. Jakuba

vánoční koncert v kostele sv. Jakuba 27.12.
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INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola
Prosinec v MŠ
5.12. - přinesl Mikuláš nadílku pro děti a děti na
oplátku mu zazpívaly a zarecitovaly
10.12. - děti zhlédly “Vánoční příběh” divadelní
společnosti V. Marčíka
17.12. - loutkové představení VIĎADLA “ Betlém”
18.12. - připravily hostinu pro zvířata v lese
19.12. - děti vyposlechly “Vánoční koncert místní
ZUŠ
20.12. - zazvonily zvonečky a rolničkami u kostela
“zvonění pro Ježíška”
21.12. - velká vánoční besídka v MŠ u stromečku

MB
foto„zvonění pro Ježíška“

Základní škola
Prosincové kalendárium
4.12. - „Barborky“ ve škole – pro ostatní děti ve třídách připravila mladší děvčata (viz foto níže)
6.12. - „Mikuláš“ ve škole – pro ostatní děti ve třídách připravili deváťáci
6.12. - konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd s vyučujícími
7.12. - návštěva prachatického Hospice sv. J. N. Neumanna s předáním finančního daru od ZŠ, SRPŠ, MŠ –
zástupci žáků všech tříd a učitelů (viz článek níže)
10.12. - divadelní představení „Vánoční příběh“ ve lh. kině – pro děti z MŠ a všech tříd ZŠ (viz foto níže)
12.12. - návštěva prachatické „Dřípatky“ na výukovém programu „Od adventu po Tři krále“ - pro žáky 3.
třídy
13.12. - „Lucky“ ve škole – pro ostatní děti připravila starší děvčata (viz foto níže)
19.12. - vánoční koncert ZUŠ ve lh. kině – pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ
20.12. - vánoční stromek pro zvířátka – připravily v lese děti z I. třídy (viz foto níže)
21.12. - „zpívánky“ koled u betléma před sv. Jakubem na náměstí – dětí ze 2. třídy (viz foto níže)
21.12. - vánoční besídky ve všech třídách
V měsíci prosinci též pokračování plaveckého výcviku v plaveckém stadionu v Prachaticích (celkem 9 lekcí)
– pro žáky 3. a 4. třídy (vždy v pátečním dopoledni)
Návštěva prachatického Hospice sv. J. N. Neumanna s předáním charitativního finančního daru
Již se stalo tradicí, že naše škola spolu s MŠ část finančního výtěžku z Vánočního školního trhu věnuje
prachatickému hospici. Tak tomu bylo i letos, kdy při jeho návštěvě (v pátek 7.12.) zástupci žáků všech tříd a
učitelů předali charitativní finanční dar, tentokráte ve výši 10 328 Kč a z rukou ředitele hospice, PhDr.
Roberta Huneše převzali ve formátu A 4 děkovný list (viz jeho znění níže)
DĚKOVNÝ LIST
žáci ZŠ a MŠ Lhenice se svými učiteli a rodiči věnovali z výtěžku vánočního jarmarku 2012
Hospici sv. Jana N. Neumanna
10 328,- Kč
Děkujeme jménem pacientů a zaměstnanců hospice za velkorysou pomoc
Pohádky jsou víc než pravdivé – ne tím, že nám tvrdí, že existují draci.
Ale proto, že říkají, že draky je možno porazit.
Děkujeme za Váš rytířský skutek! Pomáhá porážet draky, kteří mají
spadeno na nevyléčitelně nemocné....
PhDr Robert Huneš, ředitel hospice – dáno v Prachaticích 7. prosince 2012.

foto: z předávání děkovného listu
Advent ve škole s připomenutím lidových zvyků a obyčejů a dalším programem pro děti
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foto č. 1 „Barborky“ ve třídách - 4.12.

foto č.2 „Mikuláš“ ve třídách - 6.12.

foto č. 3 – z divadelního představení ve lh. kině „Vánoční příběh“ - 10.12.

foto č.4 „Lucky“ ve třídách - 13.12.

foto č. 5 vánoční stromek pro zvířátka – 1. tř. 20.12.
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foto č.6 zpívání koled u betléma před sv. Jakubem - 2. tř. 21.12.

JB, IR

Hledání ztraceného času
(Pokračování seriálu)
LHENICE A DIVADLO

Jak to jde k sobě? Pohledem do minulosti smysluplně, neboť doklady o konání divadelních představení
v našem městečku sahají do poloviny 19.století, kdy v jeho hostincích vystupovaly různé kočovné
společnosti, aby první snahy po divadelním ochotničení samotnými Lheničáky pocházely z roku 1879.
Dokládá to jejich kladně vyřízená žádost na hejtmanství v Prachaticích o možnosti sehrát divadelní hry
s názvem „Vděčné srdce“ a „Mlynář a jeho dítě“. Z té doby také možno dohledat i první zmínky o existenci
spolku ochotníků, co následně (v roce 1882) předvádí hru „Nápoj lásky“ a z výdělku ze vstupného pořizuje
nové kulisy. Rovněž se tehdy pouští i do adaptace sálu k provozování divadelních představení, jak uvádějí
zápisy (žel, bez uvedení místa, kde tomu bylo). V následujícím období však dochází v činnosti divadelního
spolku k odmlce. Až z počátku 20.století (z roku 1902) jest písemně doloženo konání valné hromady, na níž,
mimo jiné, přijímá název „Stráž“, se slovním vysvětlujícím doprovodem této volby: „Nad místem naším
zdvíhá se hora Stráž, stojící téměř na rozhraní národnostním. Nechť i náš spolek je takovou mocnou stráží
proti vpádům germanizace na náš kraj snad někdy se valící“ (kráceno). V létech následujících je
ochotnickým divadelním spolkem „Stráž“ sehrána řada představení, z nichž současnou generaci snad osloví
klasické hry jako Jiráskova „Vojnarka“ či „Maryša“ bratří Mrštíkových (uvedeny v roce 1902). Všechna
divadelní představení se tehdy uskutečňují na domovské scéně v hostinci Václava Hošny (dnes „Pivnice u
Vašků“), s nímž je ochotnickým spolkem uzavřena v roce 1903 smlouva, trvající až do roku 1920. Válečná
léta (1914 – 1918) však utlumují jeho činnost. Teprve po ukončení 1. světové války a se vznikem
Československé republiky dochází opět k rozmachu spolkových aktivit (krom četnosti uváděných her a
fungující spolkové knihovny, jsou pořádány i výlety, oslavy významných výročí, pozornost je věnována i
další osvětové činnosti). Ochotnický spolek „Stráž“ volí v roce 1921 za své nové působiště hostinec Václava
Majera („U Pepíčků“ čp.193). Narůstá výrazně počet členstva, jenž kulminuje v roce 1925 se 141 členy! Pro
představu – jen v průběhu roku 1929 je sehráno 6 divadelních her! Sál v hostinci „U Pepíčků“ se v roce1930
dočkává elektrického osvětlení, zavedeného sem z parní pily J.Stehlíka v sousedství (bývalá konzervárna).
Další spolkovou činnost následně negativně ovlivňuje zřízení biografu v nové sokolovně v roce1937
(počet návštěvníků divadelních představení rapidně ubývá), jakož i založení „konkurenčního“ divadelního
odboru při „Sokole“ rovněž v roce 1937 (působícím v podstatně výhodnějších podmínkách v sokolovně).
Ten však je pro neshody s výborem Sokola po sehrání několika her (ta první úspěšná s názvem „Jízdní
hlídka“) zrušen, aby byl poté v roce 1940 obnoven, ale hned v roce 1941, jako vůbec celý Sokol, zakázán. I
přes vzpomínané negativní vlivy a klesající zájem rozhoduje valná hromada divadelního spolku „Stráž“
v roce 1938 o pokračování v činnosti i nadále. Ne však nadlouho. Přicházející chmurné válečné události
přinášejí i výrazný pokles členstva. Za této svízelné situace (za „Heydrichiády“ v roce 1942) jsou i přesto
divákům předvedeni Stroupežnického „Naši furianti“. A co více neblahého! V roce 1943 je vydán úplný
zákaz i činnosti divadelního spolku „Stráž“! I v této těžké době lheničtí ochotníci hledají cestu k milovanému
divadlu. Sdružují se v povolené „Veřejné osvětové službě“, pod jejíž hlavičkou v roce 1944 s velkým
úspěchem uvádějí, mimo jiných, hru V.Müllera „Rybníkáře Kubu“ s hostem, hercem pražské „Uranie“,
Milošem Nedbalem v titulní roli, v režii Karla Boka. Dobové záznamy uvádějí: „Předvedená hra byla
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kulturní událostí a svátkem celého kraje. Sál lhenické sokolovny nestačil ten večer pojmout všechny
návštěvníky. Herecké výkony hlavních představitelů – v roli rybníkáře Kuby Miloše Nedbala, jakož i jeho
věrného Hůrky Jana Bumby byly strhující a obdivuhodné. Též výkony dalších herců byly zdařilé.“
V poválečných létech se již nepodařilo obnovit činnost divadelního spolku „Stráž“ a navázat tak na
jeho záslužnou éru předválečnou. Pokračovatelem v ochotnické lhenické tradici stal se od roku 1945
znovuvzniknuvší divadelní odbor Sokola. O jeho úspěšné činnosti v létech 50. a v počátku let šedesátých
20.století v příštím vydání ML.
Volně podle knihy „Lhenice – zahrada jižních Čech“ – V.Starý a kolektiv a dalších zdrojů)
Malá fotogalerie zaniknuvšího spolku divadelních ochotníků „Stráž“ ve Lhenicích.
Foto č. 1 a 2 – ochotnický spolek Stráž – rok a místo pořízení snímků neuvedeno, nezjištěno
Foto č.3 a 4 – obě fota pořízena v sadu hostince „U Pepíčků“ – rok a z jakého divadelního představení
pocházejí neuvedeno, nezjištěno
Foto č.5 a 6 – obě fota pořízena za lhenickou sokolovnou – foto č.5 zřejmě z divadelní hry „Naši furianti“
z roku 1942, foto č.6 snad ze hry „Úklady a láska“, rok neuveden, nezjištěn
Foto-hádanky z „Hledání ztraceného času“ – „Lhenice a divadlo“ z malé fotogalerie divadelního
ochotnického spolku „Stráž“
Pozná někdo z vás, našich čtenářů rok a místo pořízení u neidentifikovaných fotografií či některé z herců na
snímcích, případně z jakých divadelních her pocházejí? Ozvěte se nám…..

fotoč.1

foto č.2

foto č.3

foto č.4
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foto č.5

foto č.6

Foto související s divadelním představením „Rybníkář Kuba“ – od herce Miloše Nedbala pro Jana Bumbu
s vepsaným věnováním: „Svému Hůrkovi ve Lhenicích panu Janu Bumbovi – Kuba Miloš Nedbal 18.3.1944

Lhenické střípky
Zdařilý XIII. ročník Novoročního výstupu na horu Stráže.
Počasí doslova jarní. Stálí účastníci výšlapů si pamatují, že nejméně čtyři až pět let počasí přálo.
Sice některým jedincům sníh do zimní romantiky chyběl, ale převážná část si počasí pochvalovala.
Tento výšlap v roce 2013, kromě dobrého počasí, byl k radosti účastníků znásoben tím, že po prvé
bylo možno na Sedýlku konzumovat „teplý tekutý chléb“- svařák, punč, grog, čaj, ochutnat se
mohly výborné párky i zákusky. Účastníci, kteří si přinesli vuřty na opékání, si romantiku vylepšili
nad rozdělaným ohýnkem./viz titulní strana a foto/
Věkové složení účastníků? Nejstarší účastník věkem byl jako loni pan Pořádek Miroslav ze Lhenic.
A ten nejmladší účastník? Loňská vítězka - tříměsíční Iveta Machartová z Brusné - nebyla
věkově překonána. Z dostupných náhledů do kočárků a z dotazů na jejich doprovod vyšlo najevo,
že letošní „vítěznou palmu“ získává nejmladší sedmiměsíční Eliáš Hůrský, druhý stupínek že
obsadí osmiměsíční Stella Dvořáková a třetí desetiměsíční Jan Hlaváček. Všechna čest doprovodům
9

kočárků a kárek, kteří je vyvezli až na Sedýlko. Bylo jich osm. A ostatní účastníci? Osmdesát
procent tvořili pravidelní „šlapáci“. Zbylých dvacet procent byli novicové, z nichž na některé
„opozdilce“ (kolem čtvrté hodiny odpolední) se již nedostalo účastnických listů, kterých bylo
rozdáno všech 227 připravených.
Několik skupinek šlo přímo na vrchol Stráže a na Sedýlku se ani nezastavili. Při předání
účastnického listu jedné paní, která se představila jako paní Kučerová z Českých Budějovic, mi
pravila: „Pane, když si turisté vyšlápnou na jakýkoliv kopec či horu, jsou odměněni výhledem do
okolí, což u vás není možné. Koukáte na postavený stožár, který vévodí širokému okolí. Byla jsem již
na několika kopcích, kde stál tento stožár a byl dostupný s vyhlídkou.“ Nezbylo mi nic jiného, než
souhlasit, nechtěl jsem s ní polemizovat a podrobně seznamovat s anabází vlastní výstavby stožáru.
Je to vlastně výzva pro všechny, kteří mají moc a peníze v tom něco udělat.
Závěrem tohoto článku je třeba poděkovat Pavlovi Machartovi, který připravil palivo pro ohníček,
Městysi Lhenice za poskytnutí a dopravu prodejního stánku, dále místnímu Klubů českých turistů,
jehož členové se zhostili na výbornou občerstvení, Agromechanice za dopravu „proviantu“, stolů a
lavic. Paní Ivano Ragáčová, i vám patří velké poděkování za zhotovení plakátů a pamětních listů,
které se všem libily. A na úplný závěr. Díky místnímu Klubu českých turistů se tato akce dostala na
první místo plánovacího kalendáře akcí v Jihočeském kraji. Všem účastníkům pochodu, a nejenom
jim, přeje občanské sdružení GRÁTIS do nového roku hlavně zdraví, dosti dobré pohody a turistům
pěkné výšlapy
.Jan Machart.

Lednové stíny Lhenicka
Poslední měsíc loňského roku nebyl na našem oddělení evidován žádný trestný čin spáchaný v kú.
městyse Lhenice. Jednání dvou osob, které se před provozovnou jedné z místních firem po
vzájemné rozepři fyzicky napadly, bylo kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití a
oznámeno k projednání komisi při místním úřadu. Ze stejného přestupku je podezřelý cizinec, který
se bude zodpovídat z napadení jiného, tentokrát ale k činu mělo dojít v prostoru kanceláře uvedené
firmy. Komisi bude vysvětlovat své konání i místní občan, který odcizil a následně do Sběrny
surovin prodal kovovou rouru, čímž majiteli způsobil škodu ve výši 2.000,- Kč. Téměř
dvojnásobnou škodu způsobil dosud nezjištěný pachatel majiteli automobilu zaparkovaného v ulici
Na Panské mezi, kterému neznámým předmětem poškodil lak na levém boku vozidla. Těsně před
koncem roku zjistil majitel nápravy k valníku, volně odložené od jarních měsíců na kraji lesa u obce
Brusná, že mu ji někdo odcizil a způsobil tak škodu 2.000,- Kč.
Přeji za naše oddělení v novém roce všem zejména pevné zdraví a méně starostí.
npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

Co peckářům nadělil prosinec
Poslední zasedání zastupitelstva městyse v roce 2012 (20.12.), bohatý program v adventním čase –
na náměstí u rozsvěcení vánočního stromu (2.12.), v sokolovně na Mikuláše (5. a 6.12.), na
koncertu ZUŠky v sále kina (19.12.), se zpěvy ve sv. Jakubovi a před ním u figurálního betléma (23.
a 27.12.), ale i ve Vadkově zpívánkami a posezením s Doubravankou (23.12.), též i v pestrosti v ZŠ
a MŠ a Rodinném centru, prožití vánočních svátků v rodinách mezi blízkými, pro některé s účastí
na vánočních bohoslužbách ve lhenickém kostele a s návštěvami hřbitova, pokračování stolních
tenistů a futsalistů Sokola ve svých soutěžích na Prachaticku, výroční schůzi turistům z KČT
(28.12.), turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované v sokolovně (29.12.), rozloučení se starým
rokem fotbalistům z SK mačem Slávisté kontra Sparťani (30.12.), též i posezením zaměstnanců
našich firem, provozoven a zařízení a uvítání nového roku 2013 v rodinách, na večírcích,
v hospůdkách, v klubovně KČT za půlnočních pyrotechnických efektů na lhenickém nebi….
JB,MJ
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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:
Leden: 4.1. SVATÁ ČTVEŘICE český film – romantická komedie; 11.1. VE STÍNU český film –
krimi/drama; 8.2 .96 HODIN – ODPLATA – USA - drama
Není-li uvedeno jinak, začátky představení ve 20.00 hodin. Objednávka vstupenek
kultura@lhenice.cz nebo na čt.388321297

25.1.
9.2.
9.3.
16.3.

POZVÁNKA NA LHENICKÉ PLESY 2013
- OBECNÍ PLES – hraje DYNAMICS BAND v sokolovně
- MYSLIVECKÝ PLES – hrají KAMEŇÁCI v sokolovně
- SPORTOVNÍ PLES – hraje sk. SITUACE v sokolovně
- TURISTICKÝ PLES – hrají VODÁCI v sokolovně
(bližší info bude uvedeno na plakátech)

Napsali o nás
Sára Kunešová patří ve vzduchovce k absolutní špičce v ČR
„Deník“ – 27.12.2012 – autor obsáhlého článku Vl.Klíma, (pro ML
kráceno)- foto Vl.Klíma: Výborný rok. Sáře Kunešové se i v roce 2012
náramně dařilo a získala celou řadu trofejí ze soutěží po celé České
republice. Lhenice – Mladá sportovní střelkyně Sára Kunešová, žákyně
6.třídy, ze Lhenic pokračovala i v tomto kalendářním roce ve výborných
výsledcích a navázala tak na předchozí úspěšné sezony ve střelbě ze
vzduchové pušky. Představila se na mnoha soutěžích v rámci České
republiky a prokázala svou příslušnost k republikové špičce své kategorie
do dvanácti let. „Dva největší závody sezony se konaly v Brandýse nad
Labem a v Plzni. V některých závodech střílíme spolu s klukama
dohromady, například v Brandýse jsme střílely jen zvlášť holky. Střílíme
tři položky na deset ran na vzdálenost deseti metrů. V Brandýse se mi
podařilo rovných 300 bodů, v duklácké mládežnické lize v Plzni jsem střílela tři závody, dvakrát to bylo 299
a jednou 300 bodů," přiblížila své letošní nejlepší závody Sára Kunešová a doplnila: „Některé závody jsou
vyrovnané a bojuje se o každý bodík, většinou se rozhoduje na středové desítky. Například v Plzni jsme byli
čtyři se třemi sty body. Pak se hodnotí vzdálenost od čistého středu. Zrovna v Plzni je pak na obrazovce po
každé ráně vidět, kolik kdo trefil, ukáže se každá desetinka." Při účasti na podobných velkých závodech je
pro věkovou kategorii Sáry motivující i setkávání se se střeleckými legendami. „Už dříve nám předával ceny
v Plzni pan Kůrka, otec Kateřiny Emmons. Letos také a chválil mě, že mi to jde dobře, abych tak
pokračovala," hovořila o setkání s českou střeleckou legendou Sára. Být na špičce střelecké republiky
znamená objíždět hodně závodů, což ale také není jednoduché. „Řada závodů bývá i na Moravě, tam tedy
nejezdíme. My jezdíme hlavně do Plzně, kde se například střílí i dlouhodobá střelecká liga mládeže,
středních Čech a výše. V jižních Čechách je pouze jediný klub, který se zabývá přípravou sportovních střelců
v mládežnickém věku. Jinak ale závodím prakticky každých čtrnáct dní nebo jednou za tři týdny. Tato sezona
začínala někdy v říjnu, takže mám za sebou šest závodů. Nejvíce závodů bude nyní v lednu a únoru. Střelba
je prakticky zimním sportem, střílí se pouze v halách, přes léto jsou spíš jen klubové závody. Nejvíce mne
letos mrzí Mistrovství republiky. Tam jsem nastřílela 296 bodů a bylo z toho nakonec sedmé místo. Asi jsem
byla moc nervozní." Každý závod však znamená pořádný časový zápřah, není to jen o odstřílení své série.
„Já většinou chodím až v poslední směně, kde si odstřílím nástřelné rány a pak svých třicet soutěžních. Pak
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se ještě čeká, až se všechno spočítá. Od příštího roku přejdu do vyšší kategorie, kde se navíc ještě střílí
finálová osmička. Teď to mám na třicet ran a tím to končí," uvádí k systému závodů střelkyně. V době svých
střeleckých začátků Sára střílela ze vzduchové pušky ještě s pevnou oporou, v kategorii do 12 let již je to
vleže bez opory. Chce to tedy pravidelný trénink. „Jednou týdně jezdíme na střelnici do Českých Budějovic a
pak trénujeme s taťkou doma. Střílíme přes dvě místnosti, aby to dalo těch potřebných deset metrů," říká s
úsměvem lhenická střelkyně. Trochu problémem je pro Sáru to, že není nikde blízko adekvátní střelnice.
Proto jezdí jednou týdně trénovat se střelci Stromovky České Budějovice. Byl o ni však zájem i jinde. „Již
dříve mi nabízeli, jestli bych nechtěla střílet za Plzeň. Je to ale moc daleko. Střelba se nyní již pro Sáru stala
velkým koníčkem, kterého se jen tak určitě nezřekne. „Moc mě to baví a o to více, když se daří," směje se
mladá střelkyně a pokračuje: „Teď jsme s taťkou překopali styl mého střílení. Až si zvyknu na novou polohu,
mělo by to být vše jednodušší," říká Sára Kunešová a doplňuje ke svým soupeřkám: „V našem klubu vlastně
nemám žádnou kamarádku v mé kategorii, se kterou bychom se mohly při závodě povzbuzovat. S těmi
ostatními nemáme prakticky ani čas si popovídat a potkáváme se až při vyhlášení vítězů. Příjemné ale určitě
je, když mi soupeřky přijdou po závodě pogratulovat a jejich trenéři mě třeba pochválí za výkon, který se mi
povedl."
JB, MJ

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Třetí turnaj neregistrovaných ve stol. tenise
Dne 29.12.2012 se konal v sokolovně již 3. ročník turnaje ve stolním tenise neregistrovaných hráčů. Do tohoto
turnaje se zapojilo celkem 12 hráčů,kteří byli rozlosováni do dvou skupin po 6 ,kde hrál každý s každým a poté
postupovali nejlepší tří do finálové skupiny o 1.- 6. místo a ostatní hráli o 7.-12 .místo. Ve finálové skupině se
rozpoutal urputný boj o každé vítězství. A věru bylo na co se dívat,což může doložit i nemalá účast diváků.
Myslíme si, že si všichni zahráli do sytosti a prožili hezké odpoledne .Po ukončení všech zápasů vystoupili na
pomyslné stupínky vítězů tito hráči:.
1. Ivo Čech , 2.Marek Jaroš , 3.Jaroslav Mrkvička
Doufáme, že příštího ročníku se zúčastní alespoň tolik hráčů jako letos. Sokol Lhenice - oddíl stolního tenisu

foto: účastníci 3. ročníku turnaje ve stolním tenise, sokolovna – 29.12. 2012

Sokolové v soutěžích na Prachaticku
Stolní tenisté v okresním přeboru a v okresní soutěži
A tým v OP Prachaticka
- zatím zůstává dlužen výkonům a umístění v soutěži oproti loňskému sout.ročníku 2011/12, neboť v tom
loňském byl v jeho polovině, na konci prosince s 21 body na 4.místě v tabulce (z 9 zápasů), v tom letošním
2012/13 se ve stejný čas nachází na 8.místě se 13.body (z 8 zápasů) – viz tabulka níže.
Prosincové zápasy v OP
8.kolo – SK Pinnfall bar Volary A – Sokol Lhenice A – 14:4 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – Vl.Filip 1:3,

12

M.Špán 0:4, J.Houška 1:3, P.Petrovka 1:3
9.kolo – Sokol Lhenice A – Slávia PT A – odloženo
Nejlépe umístění jednotlivci Sokola Lhenice ve dvouhrách k 31.12.2012
 mezi 45 hráči, co odehráli více než 11 zápasů v OP
24.místo – M.Špán (Sokol Lhenice) – úspěšnost 48,15%
25.místo – J.Houška (Sokol Lhenice) – úspěšnost 46,88%
27.místo – Vl.Filip (Sokol Lhenice) – úspěšnost 40,00%
Úspěšnost Sokola Lhenice ve čtyřhrách k 31.12.2012
 mezi dvojicemi, co odehrály v OP více než 3 zápasy
10.místo – M.Pixa – M.Špán (Sokol Lhenice) – úspěšnost 66,67%
B tým v OS Prachaticka
- jako nováček soutěže se prosincovým vítězným zápasem odpoutal z posledního místa v tabulce (viz tabulka
níže)
Prosincové zápasy v OS
10.kolo – Sokol Lhenice B – Libín PT E 5:13 – body za Lh.: čtyřhry 0:2, V.Špán 3:1, WO – 2:0
11.kolo – SK Maryla Malovice B – Sokol Lhenice B 2:16 – body za Lh.: čtyřhry 1:1, T.Hunčovský 3:1,
V.Hůrský st. 4:0, D.Bečvář 4:0, - P.Petrovka 4:0
Okresní přebor – st.tenis k 31.12.2012
1.Ederstav Prachatice
2.SK Pinnfall bar Volary A
3.SK H.B. mostové jeřáby Prachatice
4.SK Martyna Malovice A
5.TJ Netolice A
6.TJ Slávia Prachatice A
7.TJ Šumavan Vimperk A
8.TJ Sokol Lhenice A
9.TJ Šumavan Vimperk B
10.Seaquist Löffler Čkyně

9
9
9
9
9
7
8
8
9
9

Okresní soutěž – st.tenis k 31.12.2012
1.Libín 1096 Prachatice E
2.TJ Slávia Prachatice C
3.KST Tatran Volary
4.TTC Zálezly
5.ST Svatá Maří
6.TJ Slávia Prachatice B
7.SK Rohanov
8.TJ Netolice B
9.TJ Křišťál Lenora
10.TJ Šumavan Vimperk C
11.SK Martyna Malovice B
12.TJ Sokol Lhenice B
13.SK Pinnfall bar Volary B

11
10
11
10
10
10
11
10
10
11
11
10
11

9
7
6
5
5
3
2
2
1
0

0
0
1
1
0
2
1
1
0
0

10
9
8
8
7
7
5
5
3
3
1
1
0

0
2
2
3
4
2
5
5
8
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 1 0
1 0 0
0 3 0
0 2 0
0 3 0
0 3 0
0 6 0
0 5 0
1 6 0
0 8 0
0 10 0
0 9 0
0 11 0

113:49
107:55
92:70
90:72
89:73
65:61
69:75
59:85
56:106
34:128

141:57
137:43
113:85
119:61
114:66
112:68
101:97
92:88
92:88
85:113
37:161
56:124
25:173

27
23
22
20
19
15
13
13
11
9

31
29
27
26
24
24
21
20
17
17
13
12
11

Futsalisté Sokola se v Prachatické lize perou o nejčelnější postavení v tabulce
 k 31.12. ztrácejí na prvního – 1.FC Candát PT dva body ! (viz tabulka níže)
Prosincové zápasy
3. a 4.kolo – Sokol Lhenice – GC Norton PT 8:2 (3:0) - branky za Lh.:J.Pokorný 2, P.Prenner 2, R.Sura,
P.Pořádek, R.Pořádek, P.Maxa
BTK Rumpál PT – Sokol Lhenice 2:2 (0:1) – branky za Lh.: J.Mrkvička, P.Prenner
5. a 6.kolo – Sokol Lhenice – FC Candát PT 11:4 (4:3) – branky za Lh.: R.Pořádek 4, J.Pokorný 3, J.Motz 3,
P.Prenner
MSK Bohemia PT – Sokol Lhenice 2:3 (2:1) – branky za Lh.: J.Mrkvička 2, J.Motz
Nejlepší střelci Prachatické futsal ligy k 31.12.2012
5.místo – R Pořádek (Sokol Lhenice) – 8 branek
Prachatická futsal liga k 31.12.2012
1. FC Candát
5 0 1 41:19 15
6. FC Zbytiny 2 0 4 28:35 6
2. Strabag Lubrico B
5 0 1 36:15 15
7. FC Norton 2 0 4 20:35 6
3. Sokol Lhenice
4 1 1 42:14 13
8. FC Candát 1 0 5 24:47 3
4. BTK Rumpál
4 1 1 38:14 13
9. 1.FC Chroboly 0 0 6 16:71 0
5. MSK Bohemia
3 0 3 23:18 9
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Co nového ve lhenickém SK
SK Lhenice mezi týmy krajských soutěží přezimujících na 1.místě v tabulkách
„Jihočeský fotbal.cz – aktuální zpravodajství z fotbalu v kraji“ představuje na svých stránkách týmy, které ve
svých krajských soutěžích a skupinách se staly „půlmistry“ v letošním soutěžním ročníku 2012/13, a to
prostřednictvím rozhovorů s jejich trenéry. Mezi nimi představil i ten lhenický…

I. B třída (sk. B): Na prvním místě přezimují „peckáři“ ze Lhenic
Soutěž: I. B třída, skupina B – rozhovor s trenérem P.Boškou – Michal Průcha
Foto trenéra
Lhenice: Peckáři figurují na nejvyšším podzimním piedestalu zejména díky své úspěšnosti
P.Bošky
na domácím hřišti, kde na rozdíl od ostatních ztratili jen remízou s Frymburkem. Dlouho
tabulce vévodily konkurenční Netolice, ale ve druhé polovině podzimu se Lheničtí rozjeli
takovým způsobem, že z možných 18 bodů uhráli 16, což je vyneslo podruhé na první
místo. Že nešlo o žádnou náhodu potvrzuje i skutečnost, že druhému a třetímu týmu
nasázeli dohromady sedm gólů. Trenér Pavel Boška (40), který ještě neodložil brankářské
rukavice, mohl být při hodnocení podzimu spokojen.

Lhenice mají nejenom skvělé třešně i jiné plodiny, ale rovněž dobré fotbalisty. Po podzimu váš tým
skončil na vedoucím místě. Že by ty zemědělské výrobky hrály svoji roli i na vašem současném úspěchu?
„Tak jedině snad v tom tekutém stavu, ale teď vážně. Momentálně je zde generace mladých kluků, která tvoří s
těmi zkušenějšími velice dobrou partu jak na hřišti, tak mimo něj. A to byl, je, bude a dle mého názoru na této
úrovni vždycky základní stavební kámen úspěchu.“
Nebo, že by hrálo určitou roli opětné zařazení do vaší B skupiny? Tady jste doma.
„Dobré je to především pro fanoušky, protože hrajeme dvakrát do měsíce okresní derby, což má vždycky větší
grády.“
Jak jste se vlastně ve druhé skupině A cítili? A ještě, dovolte, jak podle vás nesou kluby tohle přesouvání.
Z jedné kapsy do druhé.
„Byla určitě fotbalovější, což vlastně dokazuje pohled na čelo tabulky, kde z prvních šesti mančaftů je pět, s
nimiž jsme hráli poslední roky. My tohle přesouvání ve skupinách neseme docela dobře, jelikož to máme na
Šumavu i Lipno skoro stejně daleko. Aspoň ti mladí poznaj kousek fotbalovýho světa.“
Svoje současné protivníky už jste znali už z dřívějších střetnutí. Jak se vám líbí po určité přestávce?
„Tak mě a ty starší kluky z mančaftu toho moc nepřekvapilo, protože po těch pár letech, co jsme s nimi nehráli,
to hrají, dá se říct, skoro ti samí kluci a že by to měli někde hodně omlazený, to se říct nedá. Snad jenom ve
Vlachově Březí už nebylo tolik známých kamarádů.“
Jste sice zatím první, ale kdo vás nejvíc zlobil? Kdy jste vy osobně hodně smutnil?
„S tím čelem to byly vždycky dobrý a vyrovnaný zápasy, že by někdo vyloženě zlobil a nebo nás nějak výrazně
přehrával, to asi ne. Až na zápas v Husinci, kde jsme hodně propadli a domácí nám dali zaslouženou šestku, a
těch pět gólů za třicet minut v Loučovicích si taky do vitríny nevystavíme. To jsem nesmutnil, to jsem byl hodně
nasr…. z přístupu celého mančaftu.“
Ovšem na druhou stranu, na kom jste si třeba, promiňte mi ten výraz, pochutnali? A které vítězství bylo
pro vás nejcennější?
„Určitě mě hodně potěšilo vítězství v derby s Netolicemi, obzvlášť po těch dvou zmiňovaných přídělech v
Loučovicích a Husinci. Byl jsem rád, že se chlapci zvedli, zabojovali a vyhráli. To mě hodně zahřálo a
potěšilo, když to bylo ještě v derby. Nejlepší fotbal z naší strany jsme odehráli, a to i díky soupeři, se Zliví, kde
jsme prohrávali a v posledních minutách naší bojovností a nasazením celého mančaftu zápas otočili. To byl
fotbal celých devadesát minut dle mého gusta. No a vyloženě vydřené a vybojované vítězství bylo v Horní
Plané, kde bylo počasí pod psa a pět centimetrů sněhu nemůžu opomenout. To jsem před chlapci smeknul.“
Dalo by se určit, kdo byl tahounem nebo spíš asi tahouny vašeho celku?
„Už jsem říkal, že je to o partě, vlastně tahouny jsou všichni. Ale když bych měl říct pár jmen tak určitě
nestárnoucí Pepa „Coudy“ Motz, který to ladil odzadu, kapitán Tomáš Tůma, svou neustálou chutí a vůlí a 14
gólů Romana Pořádka taky není špatný vysvědčení, i když jich mohlo být daleko víc a on to dobře ví. Ale ještě
jednou musím poděkovat všem, kteří to s náma táhnou za jeden provaz, protože jak s oblibou říkám, fotbal není
jen o těch jedenácti na hřišti, ale o celém mančaftu, trávníkářem počínaje a třeba osmým náhradníkem
konče.“
Dokopná určitě byla veselá, o tom žádná, ale přichází předpověď dřiny před jarem. Na co se vaši
chlapci mohou těšit? Nebo spíš se obávat. A odkdy? Stačí oni strávit silvestrovské nadšení a euforii z
vedení v tabulce a nastoupit znovu do fotbalové práce?
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„Začínáme 19. ledna. Příprava bude probíhat převážně v domácích podmínkách. Již počtvrté odjedeme na
herní soustředění do Borovan, kde se o nás výborně starají jak místní členové fotbalového oddílu na UMT, tak
i personál penzionu Borovanský mlýn. Pak máme zajištěných pár přípravných zápasů, no a koncem března
vyrazíme do boje."
Na dohled a dočuch jsou další vlci, kteří vás mají v hledáčku a v čumáku. Jak jim uniknout?
Samozřejmě, prozraďte jenom kousek kosti, kterou by mohli oni skousnout. Sama alchymie vítězství
samozřejmě zůstává doma.
„Vlčáky máme v zádech pořádný a určitě jak Netolice, Horní Planá a Frymburk nám nebudou chtít dát ani
líznout z té kosti. My se chceme určitě dobře na ten hon připravit, užít si celé fotbalové jaro a holt uvidíme v
půlce června, jak se nám to povedlo.“
Jaké změny v úspěšném kádru chystáte? Pokud tedy.
„Změny v kádru zatím žádné nechystáme, ale zima je dlouhá, takže se může stát cokoliv.“
Ony rozdíly v tabulce nejsou zase až tak veliké. Co, podle vás, bude v příštím roce hrát tu největší
úlohu? Vím, otázka snadná, odpověď daleko těžší.
„Máte svatou pravdu, že odpověď je hodně těžká, tak si ji radši nechám pro sebe. Radši bych chtěl na konec
našeho rozhovoru touto cestou a v této době adventu a bilancování roku 2012 poděkovat a zároveň popřát
všem fotbalovým nadšencům a jejich rodinám, nejen tedy od nás ze Lhenic, ale i ostatním všechno nejlepší, ale
hlavně zdraví v roce 2013 a moc se těším na naše další společná setkání, jak na fotbalových trávnících, tak i
mimo nich.“

Se starým rokem se lheničtí fotbalisté rozloučili fotbálkem na víceúčelovém hřišti u školy mačem
Sparťané versus Slávisté s výsledkem 30:14 pro Sparťany. O výsledek ale nešlo…
Hráno 30.12.2012 (viz foto)

Ze statistiky úspěšného učinkování SK Lhenice v podzimní části I.B třídy sk.B v sout.ročníku 2012/13
Počet startů jednotlivých hráčů ve 13 mistr.zápasech: R.Pořádek 13, J.Mrkvička 12, K.Muška 12, J.Pokorný 12,
J.Motz 11, J.Schön 11, R.Sura 11, T.Tůma (K) 11, J.Beran 9, J.Prenner 9, P.Prenner 9, P.Lukšovský 8, P.Borovka
7, V.Pilát 7, P.Šíma 6, L.Šísl (B) 5, P.Trnka (B) 5, J.Růžička 4, P.Prenner st.š, J.Sura 2, P.Boška (B) 1, Vl.Burda 1,
J.Gregora 1- celkem 23 hráčů
O nastřílené branky v mistr.zápasech podzimu se podělili: R.Pořádek 13, T.Tůma 7, J.Pokorný 3, J.Schön 3,
R.Sura 3, J.Beran 2, J.Motz 2, J.Mrkvička 2, P.Borovka 1, K.Muška 1., P.Prenner ml.1, P.Šíma 1, vlastní – celkem
40 branek.
(Ze statistiky J.Veselého)
Mezi nejlepšími střelci I.B tříd v kraji Lheničák!
Václav Vlášek – Netolice I.B sk.B – 15 branek
Zdeněk Šváb - Jistebnice I.B sk.D – 14 branek
Roman Pořádek – Lhenice I.B sk.B, David Krejča – Milovice I.B sk.C, David Růžička – Roudné B I.B sk.A
všichni 13 branek
Z klubové společenské kroniky
Byly zaslány kondolenční listy a to fotbalovým sousedům do Netolic k úmrtí jejich dlouholetého trenéra a
funkcionáře Ing.Stirada Buchara a též rodině Kindermannově ze Ktiše k úmrtí jejich syna Václava (ve věku 18
let), který hrál před časem za družstvo našich žáků a dorostu. Čest jejich památce!
Následující program v SK
19.1. - sobota 14.00 – zahájení zimní přípravy
28.2. – 2.3. – čtvrtek až sobota – zimní soustředění v Borovanech
2.3. – sobota – přípravný zápase v rámci soustředění s Colofrigem Borovany (I.B sk.A)
16.3. – sobota – generálka na mistr.jaro – SK Lhenice (I.B sk.B) – SK vacov (I.A sk.B)
Další přípravné zápasy budou zavčasu upřesněny a oznámeny.
JB, MJ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Lhenice pořádá
dne 2. 2. 2013 od 14,00 hod v místní Sokolovně
2. ročník turnaje v šipkách
...................................................................................................................... ..........

PROSINEC V KČT LHENICE
Mezi svátky 28. prosince proběhla v klubovně výroční schůze, na které jsme hodnotili činnost klubu
v uplynulém roce a naplánovali některé výlety na rok 2013. V roce 2012 jsme uspořádali letní dovolenou do
Malé Fatry na Slovensku a dva víkendové zájezdy, jeden do Žďárských vrchů a druhý do Novohradských
hor. Z ostatních jednodenních výletů to byly výšlapy do Blanského lesa, na Šumavu nebo setkání
jihočeských turistů v Bavorově. Na rok 2013 jsme naplánovali letní dovolenou do Krušných hor (10. 8. 17.8.). Pokud jde o členskou základnu, ta je v poslední době stabilní a čítá v současnosti 50 členů.
V poslední den roku 2012 se někteří z nás zúčastnili silvestrovského výstupu na Boubín, který byl tentokrát
pořádán v duchu pirátů a bukanýrů. Protože počasí závěru roku mimořádně přálo, vystoupalo na vrchol
Boubína velké množství lidí. Právě z obavy z velikého počtu lidí se jedna skupina lhenických turistů raději
vypravila do vojenského prostoru Boletice a zdolala Knížecí Stolec. Odměnou jim byl nádherný pohled ne
vzdálené vrcholy zasněžených Alp.
Na Nový rok jsme s ostatními Lheničáky i s asi desítkou přespolních turistů pokořili odpoledne naši Stráž.
Poprvé jsme se také na této akci pořadatelsky podíleli.
K. Majer

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
 Prodej pozemku 2583m2 v obci Lhenice. Cena 250,-Kč/m2. Pozemek určen pro umístění RD,
možno 2NP + podkroví. Tel.: 734600490
Naši aktuální nabídku na Lhenicku najdete na www.haloreality.cz. Poslední volný byt z I. etapy nových
bytů
v bývalé MŠ za zvýhodněnou cenu s možností částečně splácet formou nájmu. Zahájena výstavba
II.etapy
- pro informace volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, 388321566, kancelář ČB – Karla IV.3 u
náměstí.

„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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