MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIII., číslo 11. cena 9,- Kč

LISTOPAD 2015

Z vydařených lhenických „Slavností plodů 2015“ - 24.10.
- při oslavách byl přítomen i jihočeský senátor Ing. Tomáš Jirsa (viz foto L. Frőlichové) – více uvnitř listu
Zprávy z radnice
Ze zasedání říjnového zastupitelstva městyse dne 29.10.2015
Výpis ze zápisu č. 12
Přijatá usnesení:
Ad 4) Usnesení č. 126/12/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí
2015.
11 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 127/12/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht
pozemků parc.č. 448/10 o výměře 1.932 m2 a parc.č. 429/2 o výměře 68 m2, k.ú. Třešňový Újezdec s panem V.
Plánským, Třešňový Újezdec za pachtovné 2.000,--Kč/ha/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 128/12/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na krátkodobý
pronájem části pozemku parc.č. 140/2, k.ú. Lhenice s panem P. Houškou, Lhenice za nájemné 1.000,--Kč/období od
01.11.2015 až 30.04.2016 za účelem zimního vyvádění a tréninku koní.
11 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 129/12/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht
pozemku parc.č. 494/71 o výměře 12.200 m2, k.ú. Lhenice s panem J. Janotou, Lhenice za pachtovné 1.500,--Kč/ha/rok
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodu sousedství vlastních pozemků.
9 PRO 2 ZDRŽEL SE
(Eis, Boška)
Ad 5d) Usnesení č. 130/12/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht
pozemků parc.č. 84/3 o výměře 278 m2, parc.č. 81/9 o výměře 451 m2 a parc.č. 81/4 o výměře 3.596 m2, k.ú. Dolní
Chrášťany s panem M. Jungwirthem, Horní Chrášťany za pachtovné 1.500,--/ha/rok na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 5e) Usnesení č. 131/12/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na směnu nemovitosti
parc.č. st. 123 o výměře 95 m2, k.ú. Lhenice ve vlastnictví p. H. Kozlové, Blansko za nemovitost parc.č. st. 121/5 o
výměře 170 m2 a pozemku parc.č. 60/5 o výměře 14 m2, k.ú. Lhenice ve vlastnictví městyse Lhenice. Směna bude
provedena bez finančního vyrovnání.
11 PRO
OA

Slovo starostky
K Slavnostem plodů 2015
Stalo se již skvělou tradicí, že každoročně koncem října některá členská obec Mikroregionu ChelčickoLhenického Vás zve k návštěvě Slavností plodů, které jsou oslavou našeho regionu, ovocnářství, ale také místních
pěstitelů, zemědělců a podnikatelů. Cílem slavností je zviditelnit náš ovocnářský region a nabídnout místní a regionální
produkty.
V letošním roce jsme tuto velkou tradiční slavnost přivítali ve Lhenicích. V sobotu 24.10. hned ráno po
rozednění modrá jasná obloha slibovala, že bude krásný, prosluněný, podzimní den. Den jako stvořený pro podzimní
Slavnosti plodů. Den se opravdu vydařil, na pódiu na náměstí běžel pestrý program od 9 do 18 hodin, prodejců včetně
těch místních z našeho mikroregionu bylo 70 a návštěvníků okolo 1500. Myslím si, že celé slavnosti můžeme hodnotit
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velice kladně. Slavnosti plodů každoročně doprovázejí vyhlášené soutěže v 5 kategoriích: Jablko roku, Slivovice roku,
Ostatní destilát roku, Pekařský výrobek roku a Cukrářský výrobek roku. V letošním roce se sešlo 50 vzorků do soutěže o
Jablko roku, 9 vzorků slivovice , 6 vzorků ostatních destilátů. Jen soutěž o pekařský a cukrářský výrobek byla v letošním
ročníku soutěží slabší, sešlo se „pouze“ 16 vzorků za obě kategorie. Všechny hodnocené vzorky si mohli návštěvníci
prohlédnout na výstavě místních produktů v sokolovně spolu s výtvarnými díly dětí z našich škol, tj. MŠ Chelčice, MŠ
Lhenice, MŠ Malovice a ZŠ Lhenice. Na výstavě v sokolovně a v kině nebo v prostoru před školu se představily i další
organizace jako MAS Rozkvět z.s.,
Celostátní síť pro venkov, Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. , Ovocnářská unie a také místní včelaři. Obohacením
letošních slavností byla i výstava retro kočárků Markéty Kubové na staré radnici, kterou můžete stále ještě navštívit.
Uspořádat tak velkou akci s bohatým programem, soutěžemi a výstavou hodnocených vzorků, které se zúčastní
téměř 1500 návštěvníků, je poměrně náročné organizačně i finančně. Rada Mikroregionu Chelčicko-Lhenického již
v loňském roce při pořádání slavností v Chelčicích rozhodla o zpoplatnění vstupu na slavnosti a tak i my jsme
zabezpečovali hned 5 vstupů do placeného prostoru náměstí. Zvládli jsme dobře i tuto pořadatelskou část slavností, ale
bez pomoci dobrovolníků, místních spolků, pracovníků úřadu městyse a naší MAS Rozkvět, ale i dětí a učitelů našich
škol by to nešlo. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří jako pořadatelé pomohli s organizací
slavností. Bylo jich opravdu hodně, ať jednotlivci nebo místní spolky a organizace, zejména SK Lhenice, chovatelé a
hasiči. Nesmím zapomenout ani na pěstitele, výrobce destilátů a hospodyňky, kteří se zúčastnili našich soutěží ani na
hodnotitelské komise a kolegy starosty členských obcí mikroregionu. Stejně tak děkuji všem partnerům, kteří naše
Slavnosti plodů podpořili. Poděkování platí i manželům Michálkovým a paní Motzové za poskytnutí pozemků pro
parkování aut.
A na závěr bych chtěla poděkovat i návštěvníkům, kteří k nám zavítali a strávili ve Lhenicích jistě pohodový podzimní
den.
Slavnosti plodů 2015 jsou již minulostí a rádi Vás přivítáme na Slavnostech plodů 2016 v Libějovicích 22.10.2016
K výjezdu naší zásahové jednotky do Bavorska
V sobotu 31.10. 5 členů naší výjezdové jednotky JPO III Lhenice navštívilo základnu dobrovolných hasičů v Osterhofenu
v okrese Deggendorf v Německu. Návštěvu nám zprostředkoval starosta obce Grattersdorf pan Norbert Bayerl. Obec
Grattersdorf je spolu s obcemi Hunding , Schaufling a Lalling ve Správním společenství Lalling, se kterým má od roku
2010 Mikroregion Chelčicko-Lhenický podepsanou Listinu o přátelství. ( Listina přátelství byla slavnostně podepsána 15.
4. 2011 ve Lhenicích). Naši hasiči zde prošli výcvikový kontejner, ve kterém lze počítačově nasimulovat různé situace,
které mohou nastat při opravdovém požáru. A tak si naši hasiči vyzkoušeli jak uhasit např. hořící schodiště, hořící prostor
dílny s tlakovými lahvemi nebo oheň v kuchyni od vzníceného fritovacího hrnce. Další úkolem bylo i vyproštění dětí
z hořícího prostoru. Po ukončení výcviku obdrželi Certifikát o absolvování kurzu. Zúčastnění dobrovolní hasiči byli velmi
spokojeni, že měli možnost tento výcvik absolvovat, protože v naší republice takovou možnost nemají a pro jejich práci
při protipožárním zásahu je to velmi užitečné. Chtěla bych poděkovat panu starostovi Norbertu Bayerlovi z partnerské
obce Grattersdorf a panu Zieglerovi ze základny dobrovolných hasičů v Osterhofenu za umožnění výcviku hasičů, které
jsme měli zcela zdarma a za následnou exkurzi po areálu a pohoštění.
Ing. Marie Kabátová - starostka

INFORMACE OBČANŮM
Oznamujeme občanům, že ve dnech
16.11.2015 (pondělí) - 19.11.2015 (čtvrtek) - 30.11.2015 (pondělí)
budou Úřad městyse a knihovna Lhenice z provozních a technických důvodů uzavřeny.
Zároveň připomínáme, aby si občané včas a s dostatečným předstihem zajistili kupony na vývoz popelnic.
(Platí to i pro provozovnu „Krejčovství Romana Bukovská)

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude
přerušena dodávka elektrické energie: Dne 19. a 30.11. 2015 od 7.30 do 17.00 hodin – vypnutá oblast: Lhenice
- lokalita škola čp. 284, 285, 358, 124 – bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů
Výzva - přijďte se svým miminkem na vítání občánků

Narodilo se Vám miminko, máte trvalý pobyt ve Lhenicích a jejích částech a chtěli byste se zúčastnit
slavnostního obřadu vítání občánků? Městys Lhenice pro Vás a Vaše děti již tradičně připravuje tuto slavnost
v obřadní síni Úřadu městyse Lhenice.
Přihlášku na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka městyse Lhenice, najdete na webových
stránkách www.lhenice.cz (úřad městyse - dokumenty městyse - formuláře) a dále na matrice úřadu
městyse. Tuto přihlášku je možné zaslat poštou na Úřad městyse Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice, nebo
e-mailem na matrika@lhenice.cz či doručit osobně.
Předpokládaný termín je prosinec 2015. Ke slavnostnímu vítání občánků budete s dostatečným
předstihem pozváni.
Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme.
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Rekonstrukce požární nádrže ve Vadkově byla podpořena z grantového programu
Jihočeského kraje
V měsících srpen až září 2015 proběhla rekonstrukce požární nádrže ve Vadkově. Je vedena v seznamu požárních
nádrží. Nádrž měla rozpadlé zhlaví a špatně těsnila. Rovněž vypouštěcí zařízení nebylo již funkční. Proto bylo za
podpory grantového programu Jihočeského kraje přistoupeno k opravě této nádrže. Bylo odbouráno betonové zhlaví a
vyzděno lomovým kamenem, opraveno zatěsnění rybníku, vyměněno nátokové přívodní potrubí, osazeno vypouštěcí
šoupě, opraven přepad a upraveno okolí. Celkový náklad na opravu činil 192 176,35 Kč z toho uznatelné náklady 185
860,15 Kč. Zakázku malého rozsahu získala firma REGIS Prachatice s.r.o. Výše dotace na tuto akci činí 120 000,- Kč
Vydařené lhenické „Slavnosti plodů 2015“
Sobota 24.října
Jejich letošním hostitelem v rámci Chelčicko-Lhenického regionu, v jejichž
pořádání se přináležející obce pravidelně střídají, staly se naše Lhenice…
Slavnosti nejvíce lákaly ovocnářským jarmarkem a bohatým programem
Průběh oslavného dne plodů
Za přítomnosti starostů obcí z celého mikroregionu jej na pódiu na náměstí
zahájila lhenická starostka Ing.Marie Kabátová již o deváté hodině. Hned poté
zazněla píseň „Pod naším okýnkem“,společně zazpívaná dětmi z mateřských
škol Chelčicko-Lhenického regionu, aby následně na tomto místě, za možnosti
celodenního občerstvení, již k poslechu a dobré náladě vyhrávala jamská „Doubravanka“, zatím co jarmark v zaplněném
středu městečka návštěvníky počal být v plném proudu.
Na cca 70 stáncích se tu nabízelo rozmanité zboží – jako ovoce, šťávy, džusy, uzenářské a cukrářské výrobky, až třeba
po keramiku či výrobky z proutí. V pokračujícím programu mohli přítomní v sále lhenického kina (od 10.00 hod.)
zhlédnout dětská vystoupení mateřinek ze Lhenic, Chelčic a Malovic s tématickým zaměřením především na ovoce a
ovocnaření, když ta domácí přidala i scénku o pověsti vzniku městského znaku Lhenic. Na závěr se představil pěvecký
soubor lhenické ZŠ „Pecka“ v premiérovém provedení písní J.Uhlíře a Z.Svěráka a s dramatizací ukázky ze lhenické
historie, související s tradicí ovocnictví u nás. Na lhenickém náměstí program hned (v 11.15 hod.) navazoval cvičením
malých lhenických skákačů přes švihadla z kroužku „Rope skipping“ a po něm (v 11.30 hod.) proběhla „malířská show“ .
Před polednem (v 11.45 hod.), na pódiu před sv.Jakubem, bylo Páterem Mgr. Pavlem Liškou požehnáno plodům a
našemu regionu, za asistence akolity RNDr. L. Čandy a zástupců skautského oddílu se symbolickým rohem hojnosti, by
následně tamtéž (ve 12.00 hod.) proběhlo vyhlášení výsledků vypsaných soutěží k „Slavnostem plodů 2015“ (vítězové
jednotlivých kategorií uvedeni níže). Odpoledne patřilo populární muzice. A tak od 13.00 hod. rozezněli lhenické náměstí
českobudějovičtí „Nezmaři“ a po nich od 14.30 muzikanti z prachatické kapely „BUCZECH BLUES“. Vyvrcholením
celodenního programu se stal od 16.30 koncert zpěváka Martina Chodúra.
V průběhu dne bylo možno ve lhenické sokolovně navštívit výstavu ovoce místní produkce s prezentací MAS Rozkvět
z.s., doplněnou výtvarnými pracemi žáků ZŠ (od 9.00 do 16.00) a ve vestibulu lhenického kina výstavu výtvarných prací
dětí ze lhenické MŠ i ZŠ a i z MŠ z Chelčic a Malovic, tady i s možností seznámit se
s prezentacemi partnerů a jejich novými úspěšnými „Projekty rozvoje venkova“ (od 10.00 do
16.00 hod.). Mezi pestrou programovou nabídkou si mohli návštěvníci zajít do staré radnice na
výstavu retro kočárků a příznivci fotbalu zase do místního fotbalového stánku na mistrovské
utkání domácího lhenického SK s SK Planou.
Lhenické „Oslavy plodů 2015“ se svým průběhem a návštěvností vydařily. Komu Lheničtí
předají pomyslnou pořadatelskou štafetu napříště? Tak vězte, že příští „Slavnosti plodů 2016“
proběhnou v obci Libějovice 22.10. 1016.
VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH VYPSANÝCH SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ (první 3 místa)
Ceny vítězům předali host slavností senátor Ing. Tomáš Jirsa spolu se starostkou Ing. Marií
Kabátovou
„Jablko roku 2015 Chelčicko-Lhenického Mikroregionu“
1. Bohemia - Holub P., Krtely
2. Jonaprinc - Nováková H., Krtely
3. Rubinola - Gregora R., Lhenice
„Slivovice roku 2015“
1.Pintr Radek – Mičovice
2.Pintr Jan – Mičovice
3.Centko Pavel – Libějovice

fota vítězů
vlevo: Radek Pintr
vpravo: Karel Tůma

Ostatní destiláty 2015:
Tůma Karel, Chelčice – Hruška
Babický Milan, Truskovice – Třešeň
Valenta Václav, Chelčice - Jablko
Pekařský výrobek 2015:
1. Olga Chrtová, Libějovice – Linecký tvarohový koláč s jablky a marmeládou
2. Pavla Bártová, Mičovice – Dvoubarevný linecký koláč
3. Hana Turková, Chelčice – Meruňkový řez
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Cukrářský výrobek 2015:
1. Pavla Bártová, Mičovice – Třívrstvé oříškové řezy
2. Lenka Horáková, Libějovice – Tvarohový mls s jahodami
3. Dagmar Slavíková, Chelčice - Jablečná Charlotta

foto vpravo :Pavla Bártová

ZE „SLAVNOSTÍ PLODŮ 2015“ – FOTO KOLÁŽ

Fotografie Jan Klein, Tomáš Kimmel – zleva první řada: zahájení, zaplněné náměstí návštěvníky, zahajovací písnička
mateřských škol regionu – druhá řada: Martin Chodúr, kapela Budzech Blues, jarmark – třetí řada: Nezmaři, kroužek
Rope Skiping, malířská show – čtvrtá řada: Doubravanka, výstava v sokolovně, vítězné výrobky na výstavě v sokolovně,
pátá řada - vystoupení ZŠ v kině, vystoupení MŠ v kině, požehnání plodům…
JB, JM
Více fotografií na facebookových stránkách Lhenic – www.facebook.com/LHENICE
ve fotogalerii Jana Kleina http://honzikovo1.rajce.idnes.cz/Slavnosti_plodu_Lhenice_2…/
na stránkách PT Deníku www.prachaticky.denik.cz

4

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ v říjnu
Podzim jsme ve školce zahájili vycházkou do lesa s panem myslivcem Štenglem. Děti
naslouchaly zajímavému vyprávění o zvycích zvířat, prohlédly si trofeje a skutečnou srnku
zblízka. (úterý 13.10.)
Ve středu 19. jsme ve školce přivítali Divadlo Šikulka se
třemi pohádkami.
Pro Slavnosti plodů ve Lhenicích jsme připravili výstavu ve foyer kina, kde vedle
našich výrobků byla i dílka dětí z malovické a chelčické školky. Sůvičky na pódiu pod
vedením p. učitelek Bumbové a Rajtmajerové předvedly pestré pásmo písniček,
básniček a dramatizovanou scénku, jak přišly Lhenice ke svému znaku. Motýlci a
Berušky se mohli připojit v závěrečné písni – a to v nových školkových tričkách. Na
nich je logo našeho vzdělávacího programu „Společně s přírodou“, jehož autorkou je
už školačka Petra Veselá.
Děkujeme panu Štenglovi a Janě Trnkové za zasvěcování do tajů lesa, všem, kteří
přispěli ke Slavnostem pomocnou rukou a rodičům, kteří nás přišli podpořit.
Za MŠ KV
foto: Sovičky při výrobě jablek v županu

Základní škola
ŘÍJNOVÉ KALENDÁRIUM –
3.10. – volejbalový turnaj „Na Václava pro Václava“ – k uctění památky pana učitele Mgr.Václava
Kubíka (viz článek níže)
7.10. – 9.10. – „Zážitkový kurz“ v Zátoni pro žáky 6.třídy (viz článek + foto níže)
10.10. a též 17.10. – projekt „Zahrada“ – úprava školní zahrady (viz článek + foto níže)
12.10. – 23.10. – SCIO testy – v tomto termínu testováni žáci 6.třídy (dle rozpisu)
13.10. – třídní schůzka pro rodiče 9.třídy k volbě povolání
14.10. – „Vandrování s Peklíkem po Linecké stezce“ – beseda s autorem stejnojmenné knihy Oldřichem Petráškem –
bývalým starostou Netolic – pro žáky 3. a 4.třídy (viz foto níže)
16.10. až 3.11. – „Naše posvícení“ – výstavka lhenických mětýnek ve škole – zúčastnění malí vystavovatelé obdrží
certifikát „O pravosti lhenických mětýnek“ (viz. Foto níže)
16.10. – podzimní vycházka do okolí Lhenic – pro žáky 1., 2. a 3.třídy
16.10. – „Podzimní přemyslovská noc“ ve škole – s plněním úkolů, též se soutěžemi a hrami – pro žáky 4.třídy (viz foto
níže)
19.10. – „Škola nanečisto“ – návštěva naší mateřské školy – pro žáky 8.třídy
21.10. – návštěva výstavy „Vzdělání a řemeslo“ v Č.Budějovicích – pro žáky 8. a 9.třídy
24.10. – vystoupení pěveckého sboru „Pecka“ na lhenických „Slavnostech plodů 2015“ (viz foto níže)
29.10. – 30.10. – podzimní prázdniny
Vyhlášená sběrová akce papíru na škole nadále pokračuje.
„Na Václava pro Václava“
Jak jsme uvedli již v minulém čísle, 3. října 2015 se uskutečnil v tělocvičně Základní školy ve Lhenicích vzpomínkový
turnaj ve volejbale na počest pana učitele Václava Kubíka. Tento poněkud netradiční turnaj pořádala Základní škola ve
Lhenicích ve spolupráci s volejbalovým klubem Hogo Fogo Lhenice. Dvacet pět sportovních nadšenců ze Lhenicka a
Netolic si přišlo zahrát a zavzpomínat v turnaji, který neměl vítězů ani poražených.
Základní školu reprezentovalo sedm děvčat, se svými výkony se mezi ostatními „dospěláky“ v žádném případě
neztratila. Jednotlivé týmy neměly pevné složení, hrál ten, kdo si zahrát chtěl, vystřídali se všichni. O občerstvení bylo
skvěle postaráno pedagogickým sborem pod vedením paní ředitelky Vlaďky Trnkové, která na závěr každého ze
zúčastněných sportovců obdarovala upomínkovým listem na tento den. Volejbalový turnaj „Na Václava pro Václava“
v čase kolem 28. září bychom chtěli pořádat každoročně a doufáme, že se ho příští rok zúčastní ještě více volejbalových
nadšenců.
Ing. Anna Bártová
Zážitkový kurz žáků 6. třídy – Zátoň pod Boubínem 7. – 9. 10. 2015
Vybráno ze slohových prací „šesťáků“:
„Když jsme ve středu někdy kolem 3. hodiny odpoledne přijeli do penzionu, zdálo se, že tam bude celkem nuda. Ale
nebyla. Naopak, moc se mi tam líbilo. Byla zábava a hráli jsme hodně her, hodně jsme se o sobě dověděli. Snad se nám
tam všem líbilo, a jestli ne všem, tak alespoň mně ano.“
„Ve středu večer jsme se sešli v klubovně a vyráběli plakát, koláž z obrázků z časopisů. Druhý den jsme hráli různé hry v
klubovně i venku – Básničky, Střílečku, Přeskakování přes lano, Vedení nevidomého, Obraťte plachtu, Ještě o mně
nevíte, Jačí lejno, Stany a plno dalších her.“
„Ve čtvrtek jsme se po snídani rozdělili do dvou skupin – jedna část skupiny chodila venku a hledala limeriky, druhá část
byla uvnitř a limeriky se učila… Pamatuju si, že jsme hráli ještě Lovce autogramů, Aktivity, Auto – prase, Dostihy,
Telegraf, Místa si vymění a Noční stezku odvahy.“
„Přijeli jsme, koukali jsme a nevěřili vlastním očím – luxusní penzion, pokoje dobré, postele pohodlné, pití dobré, jídlo
lepší… Musím pochválit kuchaře, za výborné pokrmy. Celkově dávám hotelu čtyři hvězdičky.“
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Projekt z lavic přímo do zelené učebny
Vzhledem k rázu krajiny, umístění školy a ovocnářské tradici regionu je školní vzdělávací program naší školy zaměřen na
environmentální výchovu. Až do letošního roku jsme však neměli vhodně upravené venkovní prostory, kde by mohla
probíhat výuka v přírodě, tzv. učebnu v přírodě. Zároveň nám chyběly upravené prostory, které by bylo možno využívat
pro setkávání žáků o hlavních přestávkách a mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Takovýto areál postupně
vzniká v místě bývalé školní zahrady, která byla dosud využívána pouze částečně k aktivitám školní družiny.
Plány na úpravu pozemku vznikaly již od r. 2013, celkem třikrát jsme podávali žádosti o dotaci a teprve v letošním roce
jsme byli úspěšní. Z grantu Jihočeského kraje (Rozvoj venkova a krajiny – Podpora environmentálního vzdělávání a
podpora EVVO) jsme získali 40 000 Kč na realizaci projektu „Z lavic přímo do zelené učebny“. V rámci tohoto projektu
jsme se pustili do úprav školního pozemku. Na jižní straně byly již zjara vykáceny staré ovocné stromy, v letních
měsících vystavěna z dotace ROP venkovní učebna, upraveny prostory pro činnost školní družiny a v září zabudovány
nové houpačky. V měsíci říjnu jsme dvě sobotní dopoledne věnovali zahradnické práci a zkrášlování pozemku: byl
upraven terén pro hry dětí ze školní družiny, urovnán a osázen prostor kolem venkovní učebny, vybudována bylinková
spirála, vysázeny okrasné i ovocné dřeviny, osety trávníky. Na východní straně v prostoru mezi tělocvičnou a hřištěm SK
byly prořezány stávající keře a stromy, vybudována skalka, vřesoviště, vysázeny skalničky, rododendrony a azalky. Na
jaře budeme v úpravách pokračovat vybudováním zeleninových záhonů, kompostu, výsadbou letniček. Rádi bychom
založili i zážitkový chodník a krátkou naučnou botanicko – mineralogickou stezku.
Děkuji tímto vedoucí celého projektu Mgr. Marii Hambergerové a všem, kteří nám pomáhali, věnovali svůj volný čas a
spoustu energie rekonstrukci naší školní zahrady. Věřím, že na jaře 2016 úpravy úspěšně dokončíme. Pokud se nám
naše plány podaří zrealizovat, získáme prostor nejen pro výuku přímo v přírodě, ale také pro příjemnou relaxaci.
Mgr. Vladimíra Trnková – ředitelka ZŠ
ZE ŠKOLNÍCH ŘÍJNOVÝCH AKCÍ – FOTO KOLÁŽ

Foto T.Kimmel – zleva nahoře: zážitkový kurz 6. třídy, výstava mětýnek, p.Oldřich Petrášek přednáší o Linecké stezce,
druhá řada - úprava školní zahrady a z akce Vandrování s Peklíkem, třetí řada – Podzimní přemyslovská noc pro 4.
třídu , Slavnosti plodů 2015 - vystoupení školního sboru Pecka, zážitkový kurz v Zátoni pro 6.třídu
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Žáci a učitelé ZŠ Lhenice Vás srdečně zvou na tradiční VÁNOČNÍ JARMARK, který se uskuteční
ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 16. hodin do 17:30 hodin na nádvoří školy. Přijďte nasát trochu
vánoční atmosféry, nakoupit drobné dárky a ochutnat náš vyhlášený vánoční punč.
Za paní učitelkou
„Procházela jste třídou
jak zahradou Semiramidinou
a každou květinku zahrnovala prstí lidskosti…“
Ve středu 21.10. jsme na poslední cestě doprovodili paní učitelku Marii Ondrákovou. Zemřela po těžké
nemoci ve věku 75 let. Před jejím uložením do rodinného hrobu na zdejším hřbitově se po zádušní mši svaté
v kostele sv. Jakuba za všechny pedagogické a provozní zaměstnance lhenické školy a i za všechny žáky,
které učila, naposledy rozloučila paní ředitelka naší ZŠ Mgr.Vladimíra Trnková. V její smuteční řeči zaznělo
poděkování za její dlouholetou pedagogickou činnost při její bohaté učitelské dráze, v níž od roku 1970 až
po rok 1995, kdy odešla do důchodu, působila na lhenické škole. Též byl vzpomenut nezměrný počet těch
nejmenších školáčků, které za ta léta v trpělivosti zasvěcovala do základů vzdělanosti. Jak výstižněji se
s paní učitelkou rozloučit, než dětskými hlásky s písničkou, jež v podání děvčátek ze školy dojemně zazněla
po slovech paní ředitelky….
Paní učitelko, děkujeme. Čest vaší památce!
JB,JM
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
směřováno k Slavnostem plodů 2015 u nás
Tentokráte k ovocnářským výstavám
Nejvýznamnější a nejobsáhlejší z nich byla ta pod názvem
JIHOČESKÉ OVOCE – LHENICE ´76
Pořádána od 28.10. do 1.11.1976
„Který letopočet k příští výstavě „Jihočeské ovoce – Lhenice připíšeme?!“, tak se téměř prorockou otázkou tázal hlavní
organizátor výstavy a lhenický ovocnářský nadšenec pan Jan Bumba st. v jednom z mnoha dobových novinových
článků, které tehdy psaly o této velmi úspěšné výstavě.
Na tuto položenou otázku dokázali odpovědět až po sedmadvaceti létech (v roce 2003) zakladatelé ChelčickoLhenického mikroregionu pořádáním „Slavností plodů“, jejichž nezbytnou součástí jsou výstavy ovoce, i když ne
takového rozsahu a okázalosti a takového zájmu. Nahlédněme do jednoho z mnoha dobových článků o ovocnářské
výstavě „Jihočeské ovoce 76“ ve Lhenicích.
VÝSTAVA SE VYDAŘILA
„Jihočeská pravda“ – listopad 1976
Výstava ovoce a zeleniny „Jihočeské ovoce ‘76“ byla opravdu zdařilá. Přijelo se na ni podívat na 3.000 návštěvníků.
Mezi nimi i ministr školství Dr. Milan Vondruška, zástupci správních orgánů kraje i okresu, odborníci, velkopěstitelé, jakož
i „drobní“ ovocnáři z nejrůznějších koutů republiky.
Kooperační seskupení zahrnující JZD Lhenice, Chelčice, Rábín, dále hospodářství Třebanice ČSS Ktiš a členové ČOSZ
okresu Prachatice se pochlubili svými výpěstky, Fruta a Spolana zase svými tradičními výrobky. Výstavu vhodně doplnily
nejrůznější druhy květin a zájemci měli možnost nakoupit zahradnické potřeby, semena, sazenice i stromky. Lheničtí,
jako dobří hostitelé, zároveň ukázali možnosti zužitkování méně hodnotných jablek na výborný mošt, který měli možnost
návštěvníci zdarma ochutnat. Pro zájemce byly k dispozici i letáky se zajímavými moderními pěstitelskými metodami a
postupy úprav zahrádek. Nezapomnělo se ani na možnosti zkrášlování životního prostředí. O své zkušenosti se podělili
odborníci z Výzkumného ústavu ovocnářského z Holovous i z Odrůdové zkušebny z Brna – Želešic. Přednášky a
promítané filmy názorně ukázaly možnosti velkoprodukce i směr, kterým by se měli dát drobní pěstitelé. Mnoho
zajímavého nám, stejně jako ostatním zájemcům, sdělil průvodce výstavou, obětavý Jan Bumba. Podstatou zůstává
skutečnost, že se první ročník výstavy vydařil, našel příznivou odezvu u návštěvníků. Zároveň ukázal počátek cesty
k dostatečnému pěstování ovoce pro celé jižní Čechy právě v této příznivé oblasti – Lhenicko-Chelčické. O závěrečné
slovo jsme požádali pana Jana Bumbu, hlavního pořadatele výstavy : „Výstava – Lhenice ‘76“ je minulostí. Proto si
dovoluji vyslovit přání k příští ovocnářské výstavě u nás. Nechť zaznamená další úspěšné kroky v naší jihočeské oblasti
v pro zdraví člověka užitečné pěstitelské činnosti, ať již na plantážích či zahrádkách, nechť pro ni zahoří i mladá směna a
konečně, ať naše Lhenice – „Zahrada jižních Čech“, jak jsme je nazvali, byly hodny tohoto názvu, aby se do příští
výstavy zaskvěly úpravností, pěknou zelení a barevností květů…
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Redakční doplněk:
Výstavní výbor, za spolupráce s vedením celostátní výstavy „Země živitelka“ (spočívající především v zapůjčení
výstavních panelů a boxů), se poprvé sešel již v dubnu „76“. Měl největší zásluhu na zdárném průběhu výstavy. O tom,
že měla příznivý ohlas a že přispěla k propagaci našeho ovocnářského kraje, svědčí zápisy návštěvníků v pamětní knize
výstavy, kterých bylo více než 3000 a i to, že reportáž o ní vysílala Československá televize.

Foto vlevo – titulní strana
programu výstavy
– vpravo z výstavy ovoce
v sokolovně – box ČSS
Šumava – hospodářství
Třebanice

JB, JM
LHENICKÉ STŘÍPKY
Pokračující práce na I.etapě revitalizace lhenického náměstí
Po domě na náměstí – „Šimonovině“ (čp.122) není již ani památky. Uvolnil místo budoucímu parkovišti před úřadem
městyse. Zůstal jen ve vzpomínkách pamětníků a na starších pohlednicích lhenického náměstí (viz fota níže), jak
uvedeno u snímků z jeho demolice v minulém vydání ML.
Šimonovina zmizela ze lhenického náměstí do nenávratna…..
Foto vlevo: Šimonovina zmizela - vpravo: poslední schválený plánek úprav I. etapy revitalizace náměstí
Pokračovaly i zemní
práce v okolí školy –
jako na přívodním
kabelu
pro novou
trafostanici v místě po
odstraněných garážích
za budovou úřadu
městyse a na novém
chodníku před školní
bytovkou.
O domě u Šimonů
čp.122
Původně patřil rodině Bukovských s hospodářstvím a
přináležejícími pozemky., poté blízkým příbuzným Erhartovým.
Když i ti zemřeli, úřad městyse jej poté od dědiců odkoupil
k asanaci. Pro svoji výhodnou polohu v rušném středu městečka
si jej v minulosti zvolil k obchodování pan Václav Kozel, jenž v pronajaté jeho části zřídil drogerii.
Kolářova kronika vadkovská uvádí: „Ve Lhenicích jest přemíra obchodů se smíšeným a koloniálním zbožím, jakož i s
řeznictvím. Na náměstí v domě u Šimonů si v nájmu zařídil materialista Václav Kozel pod firmou „Mediciální drogerie –
koncesovaný prodej jedů“ obchod (rok není uveden). Snad dobře mu závod prosperuje co inteligentnímu odborníku,
který svými znalostmi dovede poradit a medikamenty pomoci lidem i dobytku poměrně levněji, než lékař či zvěrolékař.
Co drogista, usadiv se ve Lhenicích, vystavěl na odkoupeném pozemku na Gregorů zahradě „Na Běličce“ rodinnou vilku
(dnes čp.230 - hned vedle sokolovny – pozn.red.), pobývav před tím v domě u Čížků na náměstí.“
Redakční dodatek:
Na Lhenicku se tradoval reklamní slogan: „Drogerie Václav Kozel Lhenice – hubí šváby, štěnice“. Prodejna drogerie byla
v domě u Šimonů na náměstí též provozována „Jednotou“ a to až do zbudování a otevření nového hotelu a nákupního
střediska v r.1974, kam byla přemístěna.
Staré snímky „Šimonoviny“ na lhenické náměstí:
Foto: jedna
z nejstarších
pohlednic
náměstí se
Šimovinou již
s obchodem
drogerie (rok
není uveden)
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foto vpravo dole na str.8 - dle sloupu veřejného osvětlení lze usuzovat, že pohlednice je z r.1931, kdy proběhla
elektrifikace Lhenic, či poté. Krom Šimonoviny s drogerií dále na snímku k vidění stará školní budova (dnes úřad
městyse), socha sv.Vojtěcha s obecní váhou před ní, radniční dům a vlevo hostinec
„U Šturmů“ s obchůdkem (nyní Mášlů).
JB, JM
Socha sv.Vojtěcha ustoupila představám architektů
Jedna z dominant lhenického náměstí již není na svém tradičním místě. Ve středu 28.října byla sejmuta ze
schodišťového kamenného podstavce, aby po zrestaurování byla dle představ architektů přemístěna tam, kde spolu
s kašnou se sochou Karla IV. vytvoří novou dominantní osu renovovaného náměstí.
O soše sv.Vojtěcha
Sochu nechal na své náklady vystavět netolický rodák, pražský měšťan Vojtěch Adalbert Pinter (dokladem o tom jsou
jeho iniciály AP – 1802 v nápisu na soše) v místě před radnicí na lhenickém náměstí v roce 1802. V témže roce byla
socha s povolením budějovické konzistoře (ze dne 9.4.1802) vysvěcena tehdejším lhenickým farářem P.Karlem
Mertlem.
(Podle „Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okrese Prachatickém“ – Praha 1913 – autoři Marek
František – Sedláček Jan).
Fota –
sv.Vojtěch
opouští své
původní
místo –
28.10. LP
2015.
Socha
sv.Vojtěcha
na
svém
tradičním
místě před
starou
radnicí byla
svědkem
řady událostí a slavností v městečku . U sochy sv.Vojtěcha Lheničáci od nepaměti vysedávali k relaxu či odpočinku.
JB, JM
Provedené opravy na hřbitově a na „hasičárně“ u Vejrovského rybníka
O „Dušičkách“ příchozí na lhenický hřbitov uvítaly nově upravené a zpevněné cestičky ke hrobům. Na staré hasičské
zbrojnici došlo k opravě střechy s využitím zachovalé střešní krytiny z asanované „Šimonoviny“ na lhenickém náměstí.
Též byly vyměněny okapy a okapové svody za nové.

Foto vlevo – opravené chodníky na
lhenickém
hřbitově
–
vpravo:
„hasičárna“ s opravenou střechou.
JB, JM
Z našich spolků a organizací
Lheničtí hasiči na cvičení v Německu
Absolvovali jej 31.10. v „kontejnéru“ ve spřáteleném německém Osterhofenu společně s tamními hasiči
za přítomnosti naší paní starostky Ing.Marie Kabátové, místostarosty Ing.Milana Hölcla a
zastupitele Ing. Petra Lebra.
Hodnocení společného cvičení našimi? Stručné a výstižné: „Vedro, strach a veliká nervozita, ale
super…“
Foto ze cvičení našich hasičů 31.10.2015 v Osterhofenu
Více na facebookových stránkách www.facebook.com/LHENICE nebo na „rajčeti“
ve fotogalerii Vojty Mášla – sturmasl/německý kontejner
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Letošní hony našich lhenických myslivců
Plán společných lovů pro rok 2015:
Datum
místo srazu
So 17.10. Lhenice -rokle
(společně s MS Mičovice)
So 31.10. Lhenice v JZD
So 14.11. Lhenice v JZD
So 12.12. Vadkov-Vadkov
So 26.12. Lhenice v JZD

hodina
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00

zařizuje
Šipan M.
Ondrák J.
Štengl R.
Posekaný V. ml.
-

poslední leč
Myslivna
Myslivna
Myslivna
Vadkov
hospoda

Upozornění: Hosty je možné zvát pouze na základě vyplněné „pozvánky“
a po předchozí domluvě s mysliveckým hospodářem. Nejpozději 7 dní
před konáním společného lovu.

Foto z myslivecké naháňky 17.10.2015 – více na webových stránkách http://mslhenice.jex.cz/

JB,JM,IR

Vyznamenaný rodilý Lheničák
 šestatřicetiletý profesionální voják, otec čtyř dětí, s rodinou žijící nyní v našem
městečku.
(Podle Prachatického deníku z 22.10.2015 a dalších zdrojů)
O necelé sedmiměsíční vojenské misi Jaroslava Duchoně v Mali, kde působil jako
zdravotnický záchranář armády České republiky, a to jako lektor pro další vojenské
zdravotníky a vojenský personál velení mise Evropské unie, kam odletěl společně
s vojáky 102. průzkumného praporu z Prostějova, jsme psali v zářijovém čísle našeho
měsíčníku v článku „Lheničák na misi v Africe“. Ještě těsně před jejím ukončením
jsme totiž Jardu v Mali kontaktovali a zpětně od něho ochotně obdrželi mailovou
odpověď, jež se stala obsahem našeho výše připomenutého článku. „Předběhli“ jsme
tak Prachatický deník, který 22.10. po jeho návratu otiskl s ním na svých stránkách obsáhlý celostránkový rozhovor pod
titulkem „O sebe strach nemám, bojím se o blízké doma“. V něm, krom líčení mise v Mali, jejího poslání a pocitech z ní,
se mimo jiné v odpovědích na otázky redaktorky Leony Frölichové zmiňuje i o získaných oceněních a svěřuje se i se
svými plány do budoucna:
„Při mém ocenění se jednalo o medaili za službu v zahraničí (2x již působil na misi
v Afganistánu, 1x v Mali – pozn.red.). Dekorování proběhlo 9.října 2015 na pražském
Vítkově (viz foto vlevo – Jarda Duchoň uprostřed v modré uniformě). Medaile jsme
převzali od náměstka ministra obrany Pavla Berana. Navíc byli odměněni i ti, kteří měli
větší podíl na misi. Mezi nimi jsem byl i já. Dostali jsme i věcné dary. V Mali jsem byl
oceněn od španělského a německého generála, což pro mě byla velká pocta. Je to
„Commendotion letter“, jedná se o dopis, kterým vám vzdávají díky, že jste se
nadstandardně věnoval úkolům v rámci zahraniční mise“.
A plány do budoucna?
„Na mé vystudování krizového managementu s bakalářským titulem bych chtěl v příštím
roce navázat studiem magisterským v oboru a pokud to bude možné, i doktorandským.
Kariérní systém AČR je nastavený tak, aby člověk určitým způsobem neustále rostl.“
Ve sportovním klubu „Elite gym Lhenice“, který jsem založil, pak bych v budoucnu chtěl
zřídit vzdělávací středisko pro příslušníky zahraničních složek a to nejen z České
republiky.“
JB, JM
Tolik výběr z několika Jardových odpovědí na otázky pro Prachatický deník.“
NAPSALI O NÁS.....
V ulicích bylo bílo, mířila do nich pastelka
PT deník – 8.10.2015 – (lef) – časově upraveno….
Ve středu 14.října měli zájemci opět možnost zakoupit v ulicích měst, ale například i městysů, bílou pastelku. Tradiční
sbírka, při níž lze zakoupit symbolickou bílou pastelku za minimální částku dvaceti korun, pomáhá nevidomým a
slabozrakým. Vloni se podařilo vybrat 1.775.878,- korun. Přispět bylo možné nejen zakoupením pastelky, ale i přímo na
účet nebo dárcovskou zprávou. Lheničtí se s dobrovolníky, kteří pastelky prodávali, setkali už o 9. hodině před knihovnou
u staré radnice.
Ve škole vymění řídící systém
PT Deník – 16.10.2015 – (lef)
Firmu, která se postará o výměnu řídícího systému plynové kotelny v Základní škole ve Lhenicích vybrali lheničtí
zastupitelé. Na prvním místě se ve výběrovém řízení s nejnižší cenou umístila firma z Českých Budějovic. Ta podala do
výběrového řízení nabídku s cenou 147.996,- koruny.
Ve Lhenicích oslaví letošní výpěstky
PT Deník – 17.10.2015 – (lef)
Slavnosti plodů, pořádané Mikroregionem Chelčicko-Lhenickým ….. atd.
Není nutno opisovat – obsáhlý článek přináší pozvánku a program Slavností plodů 2015.
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Děti mají na výběr
PT deník – 21.10.2015 – (lef)
Čtyři zájmové kroužky mohou v letošním školním roce navštěvovat lhenické děti. Základní škola pro ně pořádá kroužek
Pecičky, sborový zpěv - přípravku a kroužek odbíjené. První zmíněný je určen pro děti z prvních a druhých tříd, odbíjená
pak pro děti od 6. do 9.ročníku. Netolické pracoviště DDM pak pořádá kroužek MH Dancing a Kuchtíci.
Drzí zloději okradli seniorku v jejím domě
PT Deník – 21.10.2015 – (rag)
Lhenice – Prachatičtí kriminalisté pátrají po drzé zlodějce a jejím komplicovi, kteří okradli důvěřivou
seniorku u ní doma. Proto zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinů krádeže a porušování domovní
svobody vyšetřující netoličtí policisté. „Pachatelka vnikla v přesně nezjištěné době od 8.hodin ráno
12.října do 14.hodiny 13.října přes louku na zahradu a na dvůr rodinného domu ve lhenické části Hrbov,
kde byla zastižena obyvatelkou domu,“ říká prachatická policejní mluvčí Martina Joklová. „Pachatelka
odlákala pozornost seniorky tím, že jí začala nabízet k prodeji deky, přičemž pravděpodobně další osoba vnikla
odemčenými vstupními dveřmi ze dvora do domu. Tam z kabelky v ložnici odcizila několik tisíc korun,“ pokračuje mluvčí.
Pachatelka snědé pleti byla zdánlivého stáří 40 až 50 let, výšky 150 – 155 cm, tmavé delší vlasy. Prachatičtí kriminalisté
prosí o spolupráci. Veškeré informace k pachatelce či pachatelům sdělte na tísňovou policejní linku 158. Zároveň
nabádají občany k větší obezřetnosti před podomními prodejci. „Tito lidé využívají různých záminek a lstí, aby se mohli
dostat k vašim penězům,“ varuje Martina Joklová. „Chtějí vniknout do vašeho obydlí a pokud z vás nevylákají peníze
přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást. Jeden z nich je i nabízení dek k prodeji. Pokud budete okradeni, ihned tuto
skutečnost oznamte na policejní tísňovou linku 158,“ radí nejenom seniorům mluvčí.
Lhenice se už těší na slavnosti
PT deník – 21.10.2015 – (lef)
Opět další rozsáhlá pozvánka na slavnosti, zaměřená na soutěže Jablko roku, O nejlepší pálenku a Ovocnou dobrotu a
podmínky, za kterých je možné soutěžní vzorky odevzdat….
O sebe strach nemám, bojím se o blízké doma
PT Deník – 22.10.2015 – (lef)
Celostránkový rozhovor s naším spoluobčanem, Jaroslavem Duchoněm – zestručněný obsah přinášíme v rubrice
LHENICKÉ STŘÍPKY v tomto vydání.
Sobota bude ve Lhenicích patřit ovoci
PT Deník – 23.10.2015 – (lef)
Opět rozsáhlá pozvánka na Slavnosti plodů 2015 – zaměřená na kulturní doprovodný program….
Právě se nám narodili
Podle PT Deníku – 24.10.2015
Petra Vogeltanzová přišla na svět v pátek 2.října v 18.47 hodin po domácím porodu ve Lhenicích a doma
ji hned přivítali hrdí rodiče Andrea a Petr a dvouletý bráška Viktor s babičkou Jindrou. Petra měřila 51
centimetrů a vážila 3200 gramů.
Náš redakční dovětek:
Podle lhenické matriky je to po padesáti letech opět první človíček, který má uvedeno jako místo
narození Lhenice. Petra je tak opravdovou rodilou Lheničankou. Tím naposledy narozeným občánkem
doma, ve Lhenicích byl 25.května 1965 Stanislav Kalíšek.
Lhenice oslavily plody
PT Deník – 26.10.2015 – Leona Frölichová
Obsáhlý článek i s fotografiemi přináší informaci o průběhu oslav, zejména je zaměřen na výsledky soutěží o jablko,
pálenku a dobrotu roku.
Podrobněji viz článek „Vydařené lhenické Slavnosti plodů“ v kapitole LHENICKÉ STŘÍPKY v tomto vydání ML.
Socha sv. Vojtěcha je v rukách odborníků
PT Deník – 30.10.2015 – (lef)
Do jara zůstane podstavec na lhenickém náměstí prázdný. Opravy se dočká i kašna.
Lhenice – Socha sv. Vojtěcha, která zdobí lhenické náměstí, na zimu zmizela ze svého podstavce. „Do jara by měla být
v restaurátorské dílně Tomáše Franty v Mladošovicích u J. Hradce, pak se na náměstí opět vrátí,“ uvedl včera Jan
Stiborek z úřadu městyse. Podle jeho slov budou zrestaurovány zároveň i schody, které k soše vedou. Restaurátorské a
konzervovací práce mají přímou souvislost s rozsáhlou rekonstrukcí lhenického náměstí. „V plánu máme také
rekonstrukci celé kašny,“ potvrdil Jan Stiborek s tím, že na kašnu dojde v další etapě. Lheničtí už například nechali
zdemolovat jeden z domů, který na náměstí stál. Náměstí tak získá zcela
nový vzhled.
Do Lhenic se jede po novém mostě
PT Deník 3.11.2015 – (aja)
Mičovice – Od pátku 30.10. je průjezdný další z mostů na Prachaticku. Po
Netolicích a Blažejovicích je pro dopravu uvolněn také most v Mičovicích,
jehož rekonstrukce začala na konci letošního května. Zdlouhavá letní uzavírka
skončila a Lheničtí už nemusejí místo se zákazem vjezdu objíždět…
Foto Jan Klein
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Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ U NÁS

Adventní čas na Lhenicku
27.11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
3.12. ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
5.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
9.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

na náměstí od 16.00 hod.

od 16.00 hod.

v sokolovně od 17.00 hod.

od 18.00 hod. na náměstí

10.12.VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY od 17.00 hod.
23.12. ŽIVÝ BETLÉM VE VADKOVĚ od

17. 00 hod.

Pozvánka do kina a do divadla
LISTOPAD
KINOKLUB sobota 21.11. SAMSARA - netradiční dokument od 19.00 hod.
27.11. KOBRY A UŽOVKY - drama ČR od 19.00 hod.
PROSINEC
4.12. POPELKA - dobrodružný USA/Velká Británie od 16.00 hod

Zájezd do pražského divadla HYBERNIA na muzikál MARY POPPINS
v sobotu 21.11. 2015

CENA VSTUPENKY VČETNĚ DOPRAVY 530,- Kč
Zarezervovat vstupenky je možné v knihovně od 4.11.2015
ODJEZD ZE LHENICKÉHO NÁMĚSTÍ V 11.00 HOD.
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT VE 20.00 HOD

Náš Městys otevřel na staré radnici putovní výstavu retro kočárků
ze sbírky Markéty Kubové
od 20.10. do 30.11. 2015
otevírací doba: úterý 9.00-11.30 hod. středa – čtvrtek 14.00 – 16.00 hod.
Sobota 9.00 – 11.00 – 14.00 – 16.00 hod.
O státním svátku 17.11. ZAVŘENO
Vánoční dámský klub
– s výrobou adventních dekorací
bližší informace budou uvedeny na plakátech

Město Netolice Vás zve na zájezd na dobrodružnou komedii
„BARON PRÁŠIL“ na otáčivé hlediště v Českém Krumlově
v sobotu 2. července 2016
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začátek představení v zahradě českokrumlovského zámku od 17 hodin
- odjezd autobusu v 1530 hodin od muzea v Netolicích
se zastávkou ve Lhenicích na náměstí v 1540.
cena zájezdu: 450, - Kč, 325,- Kč pro držitele ZTP a ZTTP (cena zahrnuje vstupné a
dopravu)
Závazné přihlášky se sdělením požadovaného druhu vstupenky a úhradou zájezdu přijímá pí
Petrášková v muzeu – infocentru Netolice
do 15.12.2015
Nenechte si ujít jedno z nejnavštěvovanějších představení, kde láska a dobro vítězí a zlo nemá sebemenší šanci.
V hlavní roli se představí exčlen činohry Jihočeského divadla Roman Nevěčný. Kontakt: e-mail: info@netolice.cz;
tel: 388 324 251

Okénko pro ženy
Krajské středisko Českého svazu žen České Budějovice
Milé kolegyně,
opět připravujeme pro členky ČSŽ na rok 2016 zájezd do maďarských lázní Bükfürdő v termínu
od 10. do 17. května 2016 (úterý – úterý).
Ubytování je zabezpečeno v hotelu Apartmán jako minulé roky.
Cena zájezdu 5 300,-Kč zahrnuje:
dopravu autobusem
ubytování 7 nocí
permanentku do lázeňského areálu (6x vstup)
jednu společnou večeři
půldenní výlet do městečka Köszeg (trhy)
1x masáže Ceragem-E (v hotelu)
1x vstup do solné místnosti (v hotelu) pobytovou taxu
Přihlášky u M. Schacherlové a A. Eisové do konce listopadu 2015

Obec Mičovice a SDH Mičovice zvou

28.11.

na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU od 17.00 hodin
NA NÁVSI V MIČOVICÍCH
JB,IR
OPUSTILI NÁS

Děkujeme všem za upřímná slova soustrasti, které jste vyjádřili celé naší
rodině nad bolestnou ztrátou manželky, maminky a babičky paní Marie
Ondrákové. Srdečně děkujeme též za květinové dary a za hojnou účast na
posledním rozloučení, které se uskutečnilo 21.10.2015.
Děkujeme též panu faráři Liškovi za důstojný obřad, ředitelce ZŠ
Mgr. V. Trnkové a dětem za dojemné rozloučení a krásnou písničku.
Budeme stále vzpomínat !

Dne 29.listopadu uplyne již dlouhých 16 let,
kdy nás navždy opustil pan
V O J T Ě CH M A R E K
ze Lhenic.
Na svého kolegu stále vzpomínají bývalí
spolupracovníci z obecního úřadu Lhenice.
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SPORT NA LHENICKU
Z AKTIVIT LHENICKÉHO SOKOLA
Regionální soutěže stolních tenistů, za účasti šesti družstev Sokola (z toho dvou žákovských),
jsou již v plném proudu
ŘÍJNOVÉ ZÁPASY
A týmu v RP-I - mužů
2.kolo 10.10. – ST Svatá Máří – Sokol Lhenice A 4:14 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: R.Györi 4:0, Vl.Filip 3:1, M.Špán 3:1,
J.Houška 1:1, P.Petrovka 2:0
3.kolo 17.10. – Sokol Lhenice A – Arbore Volary A 18:0 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: Vl.Filip 4:0, J.Houška 4:0, R.Györi
4:0, M.Špán 4:0
4.kolo 31.10. – Ederstav PT – Sokol Lhenice A 6:12 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: P.Petrovka 2:2, M.Špán 3:1, Vl.Filip 2:1,
J.Houška 2:1 – WO 2:0
Postavení Sokola Lhenice A v tabulce RP-I k 31.10. – 10 účastníků – 1.místo – 4 zápasy – 3 výhry, 1 remíza,
0 proher – 53:19 – 11 bodů.
B týmu v RP-II – mužů
2.kolo 3.10. – SK Ktiš A – Sokol Lhenice B 5:13
3.kolo 17.10. – Sokol Lhenice B – Slavia PT B 12:6
4.kolo 24.10. – Šumavan Vimperk B – Sokol Lhenice B 15:3
Postavení Sokola Lhenice B v tabulce RP-II k 31.10. – 10 účastníků – 3.místo – 4 zápasy – 3 výhry, 0 remíz,
1 prohra – 40:32 – 10 bodů.
C a D týmu v RP-III – mužů
2.kolo 10.10. – Sokol Lhenice C – Arbore Volary B 12:6
2.kolo 10.10. – SK Ktiš B – Sokol Lhenice D 4:14
3.kolo 24.10. – Sokol Lhenice C – Arbore Volary B 5:13
3.kolo 24.10. – Sokol Lhenice D – Arbore Volary B 12:6
4.kolo 31.10. – Sokol Lhenice C – Libín PT-F 2:16
4.kolo 31.10. – SK Rohanov – Sokol Lhenice D 12:6
Postavení Sokola Lhenice C a D v RP-III v tabulce k 31.10. – 10 účastníků
– Sokol Lhenice C – 9.místo – 4 zápasy – 0 výher, 0 remíz, 4 prohry – 19:53 – 4 body
Sokol Lhenice D – 3.místo – 4 zápasy – 3 výhry, 0 remíz, 1 prohra – 45:27 - 10 bodů
V RP (regionálním přeboru) žáků Prachaticka za startu dvou družstev Sokola A a B
1.kolo 10.10. – Sokol Lhenice A – Sokol Lhenice B 6:4
2.kolo 24.10. – Sokol Lhenice B – KST Volary 6:4
2.kolo 24.10. – Křišťál Lenora A – Sokol Lhenice A 1:9
Postavení družstev Sokola v tabulce RP žáků k 31.10. – 7 účastníků –
Sokola Lhenice A – 1.místo – 3 zápasy – 3 výhry, 0 remíz, 0 proher – 23: 7 – 9 bodů
Sokola Lhenice B – 2.místo – 3 zápasy – 2 výhry, 0 remíz, 1 prohra – 16:14 – 7 bodů
JB,JM

Co nového ve lhenickém SK
A tým v I.B ve sk.A byl v pěti říjnových zápasech na hřištích soupeřů úspěšnější než na svém
domácím. Ve všech třech zápasech venku vyhrál (3.10. v H.Plané 2:4, 17.10. ve Zlivi 1:5,
31.10. v Sedlci 2:3), když v prvních dvou splnil roli favorita, vzhledem k postavení soupeřů
v tabulce, ve třetím, v Sedlci, kde se jen tak nevyhrává, získal cenné body, i když s trochou fotbalového
štěstíčka. Ve dvou zápasech doma ale prohrál – nejprve se zatím suverénním lídrem soutěže – Nemanicemi (10.10.
0:3) a poté i s druhou v tabulce Planou (24.10. 0:2), aby s Nemanicemi sehrál vyrovnanou partii a s Planou byl herně
lepším. V obou mačích doplatil na neproměňování gólových příležitostí. Po vítězství v Sedlci A tým poskočil na třetí
místo v tabulce. Nyní na něho čekají dva domácí zápasy (oba po uzávěrce ML), a to 7.11. se sousedem v tabulce Dřítní
(je na 4.místě se shodným 25 bodovým ziskem při horším skóre) a poté v jarní předehrávce (15.11.) s krumlovskou
rezervou. Pokud v nich uspěje, má šanci přezimovat za nadále přijatelného bodového kontaktu s čelem tabulky. Nebude
to ale vůbec lehké, neboť jej v závěru podzimu provázejí zranění. Dlouhodoběji jsou mimo hru P.Prenner a R.Iliev, do
posledních zápasů se sebezapřením nastupují T.Tůma a R.Pořádek, z nejrůznějších důvodů absentují i někteří další
hráči.
Rezerva SK Ktiš/Lh.B v pěti říjnových zápasech sbírala body, když v nich neprohrála, doma dvakrát zvítězila (11.10. se
Zdíkovem 5:4 a 25.10. s Borovou Ladou 5:0) a venku jedenkrát vyhrála (3.10. v Horní Vltavici 1:3) a dvakrát remízovala
(18.10. zbytečně ve Zbytinách 2:2 a 1.11. překvapivě v Záblatí 2:2), když ta záblatská plichta je cenná, neboť v ní doma
zatím jasný favorit OP poprvé v soutěži bodově tratil…
Také obě naše přípravky – starší i mladší pokračovaly v OP ve svých soutěžích, aby za střídavých výsledků, které
v těchto věkových kategoriích nejsou až tak podstatné, získávaly další „fotbalové ostruhy“.
Mistrovská utkání lhenického SK v říjnu a v samém počátku listopadu
A týmu v I.B tř. ve sk.A
7.kolo so 3.10. – Horní Planá – SK Lhenice 2:4 (1:3) – br.za Lh.: R.Pořádek 2, T.Tůma z 11, R.Iliev
8.kolo so 10.10. – SK Lhenice – Nemanice 0:3 (0:1)
9.kolo so 17.10. – Zliv – SK Lhenice 1:5 (1:2) – br.za Lh.: M.Mahák 2, R.Sura 2, J.Mrkvička
10.kolo so 24.10. – SK Lhenice – Planá u ČB 0:2 (0:2)
11.kolo so 31.10. – Sedlec – SK Lhenice 2:3 (1:2) – br.za Lh.: M.Bednár 2, T.Tůma (z 11)
Umístění SK Lhenice v tabulce I.B tř. sk.A – 14 účastníků – k 1.11.: 3.místo – 12 zápasů – 8 výher, 1 remíza, 3 prohry –
skóre 26:17 – 25 bodů.
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B týmu v OP Prachaticka
7.kolo so 3.10. – Horní Vltavice – SK Ktiš/Lh.B 1:3 (1:2) – br. za Ktiš: P.Lukšovský 2, J.Grill
8.kolo ne 11.10. – SK Ktiš/Lh.B – Zdíkov 5:4 (1:2) – br.za Ktiš: R.Sura 2, P.Prenner st., J.Růžička (z 11), P.Lukšovský
9.kolo ne 18.11. – Zbytiny – SK Ktiš/Lh.B 2:2 (0:1) – br. za Ktiš: P.Šíma, R.Houška
10.kolo ne 25.10. – SK Ktiš/Lh.B – Borová Lada 5:0 (2:0) – br. za Ktiš: R.Sura, P.Borovka, M.Mahák, P.Lukšovský,
J.Prenner
11.kolo ne 1.11. – Záblatí – SK Ktiš/Lh.B 2:2 (1:1) – br. za Ktiš: M.Mahák, R.Houška
Umístění SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP – 14 účastníků – k 1.11.: 5.místo – 11 zápasů – 6 výher, 2 remízy, 3 prohry – skóre
39:22 – 20 bodů.
Našich přípravek v OP Prachaticka
Přípravky starší
6.kolo so 3.10. – SK Lhenice – Volary 1:6 (0:2) – br. za Lh.: A.Stehlík
7.kolo so 10.10. – Vlachovo Březí – SK Lhenice 5:3 (3:2) – br. za Lh.: K.Gregora 3
8.kolo so 17.10. – SK Lhenice – Netolice 9:3 (6:1) – br. za Lh.: K.Gregora 3, Š.Trnka 3, A.Kanalošová, M.Halabrín,
J.Berger
9.kolo so 24.10. – Prachatice B – SK Lhenice 16:4 (5:2) – br. za Lh.: A.Kanalošová 2, P.Bláha, A.Stehlík
10.kolo so 31.10. – SK Lhenice – Husinec/Š.Hoštice 4:4 (2:2) – br. za Lh.: K.Gregora 3, A.Stehlík
Tabulka OP přípravek st. (11 účastníků) po 10 odehraných kolech k 1.11. nebyla k uzávěrce ML od OFS k dispozici.
Minipřípravky
6.kolo so 17.10. – Turnaj ve Lhenicích – přeloženo ze 7.10. - 1.zápas – SK Lhenice – Netolice 6:2 (2:2) – br. za Lh.:
J.Berger 3, R.Štengl 3 – 2.zápas – SK Lhenice – Čkyně 8:2 (4:0) – br. za Lh.: R.Štengl 3, P.Ferebauer
2, J.Berger 2, M.Šístek
7.kolo st 14.10. – Turnaj v Š.Hošticích – 1.zápas Š.Hoštice – SK Lhenice 0:16 (0:6) – br. za Lh.: R.Štengl 6, J.Berger 5,
M.Šístek 2, A.Kuneš, L.Pecha, P.Ferebauer – 2.zápas – SK Lhenice – Prachatice B 3:4 (1:2) – br. za
Lh.: R.Štengl 2, M.Šístek
8.kolo ne 25.10. – Turnaj ve Lhenicích – přeloženo z 21.10. – 1.zápas – SK Lhenice – Lažiště 4:6 (1:3) – br. za Lh.:
R.Štengl 3, J.Berger -2.zápas – SK Lhenice – Vacov 5:3 (1:3) – br.za Lh.: J.Berger 4, P.Ferebauer
Postavení SK Lhenice v konečné tabulce OP minipřípravek po již odehraném mistrovském podzimu za 9 účastníků –
5.místo – 16 zápasů – 8 výher, 0 remíz, 8 proher – skóre 122:60 – 24 bodů.
Hráči A týmu ve vybraných sestavách jednotlivých hracích kol I.B tř. sk.A
vybírány novým serverem „Fotbal u nás“
I v těchto říjnových (ze 7. až 11.kola) se naši objevovali. V příštím vydání ML přehledně otiskneme jejich zařazení do
vybraných sestav jednotlivých hracích kol v celém mistrovském podzimu.
JB, JM

Foto J.Klein – z utkání 10.kola SK Lhenice – SK Planá 0:2 – 24.10.2015

POZVÁNKA

SK Lhenice zve své členy i příznivce na valnou hromadu, která se koná v sobotu
28.11.2015 od 18.00 hod. v sokolovně

NOVÉ LOGO SK LHENICE

15

INZERCE


Oblečení pro celou rodinu za super ceny –originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka a
drogerie za super ceny. Nákupní středisko, I .patro, Náměstí č. 2, Lhenice.



Prodám stavební parcelu v katastru Lhenice - o výměře 8199m². Bližší info pí. Hronová Tel: 602 858 934



PRODÁM ZAHRADU – možnost stavební parcely ulice Netolická Tel: 606 235 281; 607 169 968



PRODEJ pozemku na RD ve LHENICÍCH (2580m2), možno rozdělit na dva. Cena: 250Kč/m2. Tel.:
734600490



Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714

SALON MAJDY Marie Kopfové oznamuje všem zákazníkům, že opět zahájila provoz kadeřnictví v Tylově ulici.
Objednávky na tel. čísle 608 978 430. Těším se na vaši návštěvu.
Aktuální nabídka:
Poslední volný byt 3+kk v bývalé MŠ (dolní pavilon) - využijte tuto příležitost moderního bydlení a
domluvte si nezávaznou prohlídku.
Máte nevyužitý byt či domek? Zdarma Vám poradíme a zajistíme dlouhodobého nájemníka!
- volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, kancelář ČB – Karla IV. 3 u náměstí. Aktuální nabídka na:
www.haloreality.cz
Šití Romana Bukovská – zakázkové šití oděvů a prádla, šití a prodej bytových doplňků (prodej dětských tepláčků,
softshellových kalhot...) Na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519
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.
w.w.w.advokati-krumlov.cz
JUDr. Ivana Schönová, Advokát, ev.č.ČAK 14796 Tel: 723042218
schonova@advokati-krumlov.cz Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov/ Svatojánská 92, Lhenice
PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
Jiří Velíšek
PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS
ŽALUZIE, SÍTĚ, MARKÝZY
Výroba předokenních rolet MINOROL
- shrnovací dveře - plastová okna – těsnění do oken a dveří – garážová vrata + pohony bran – GSM ovládání vrat, bran,
rolet, sušáky na prádlo
Dále v nabídce: držáky truhlíků, satelitů apod. Telefon: 608 972 382
www.pujcovna-netolice.cz

„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

Příjemně prožitý advent přeje našim čtenářům
redakce
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