MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIII., číslo 12. cena 9,- Kč

PROSINEC 2015

„ Vánoce, vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé….“
Naše Lhenicko uvítalo advent rozsvěcením vánočního stromu na náměstí v neděli 29.11.2015 a umístěním
figurálního betlému před kostel sv. Jakuba – více uvnitř listu

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rok 2015 je ve svém závěru, ale pohled z okna a teplo venku tomu vůbec nenasvědčuje. Je modrá obloha,
slunečno a rtuť teploměru se pohybuje ve stínu okolo 10°C. Letošní rok se jistě zapíše do dějin jako jeden
z nejteplejších roků. Sluníčko, teplo ale také sucho nás letos provází od prvních lednových dnů. Nicméně je čas adventní
a Vánoce a konec letošního roku jsou doslova za dveřmi.
Tento rok jsme započali dlouho připravovanou velkou investiční akci „Revitalizaci náměstí Lhenice“, která bude
naší prioritou ještě v dalších 2 letech. První etapa zahrnuje revitalizaci okolí úřadu, základní školy, v kooperaci s firmou
E.ON Distribuce se překládala trafostanice z prostoru za školou k hasičské zbrojnici. Po několika letech očekávané
demolice domu čp. 122 (šimonoviny) se tak stalo během října. Najednou je dům pryč a otevřel se nám úplně jiný pohled
na naše náměstí. Těším se na dokončení této etapy, která bude hlavní investiční položkou i v rozpočtu na rok 2016.
Nepříjemná daň této akce je staveniště a s ním související bláto a prach a omezení průchozích tras. Omlouvám se za to
a prosím o trpělivost a opatrnost.
V letošním roce jsme také opravili návesní nádrž ve Vadkově a získali na ni dotaci z Grantového programu
Jihočeského kraje ve výši 120 tis. Kč, v létě jsme ve škole rozšířili družinu a zvýšili tak její kapacitu z 50 na 75 dětí a
také jsme vybudovali moderní učebnu fyziky a chemie a venkovní učebnu. Budování odborných učeben bylo podpořeno
dotací z ROP NUTS Jihozápad a právě nyní jsme v poslední fázi, kdy čekáme na proplacení dotace ve výši cca 1mil Kč.
Také na družinu jsme získali dotaci z GP Jihočeského kraje ve výši 170 tis. Kč. Opravili jsme okolí kaple Panny Marie v
Brabcích (nový kamenný taras) a instalovali a posvětili sochu Madony, která je vyřezána z lípy od kaple řezbářem
panem Šmilauerem. Na hřbitově byly vybudovány nové mlatové chodníky. Také byly opraveny povrchy některých
místních komunikací, byly provedeny plánované rekonstrukce na ČOV a na vodohospodářské infrastruktuře. Střešní
krytina ze „šimonoviny“ se využila na opravu střech staré hasičárny na Vejrově a na hasičárně ve Vodici.
Rok 2016 bude investičně také náročný. Budeme pokračovat ve výstavbě „Revitalizace náměstí Lhenice“ a
další významnou investiční akcí bude vybudování vodovodu, kanalizace a ČOV v osadě Horní Chrášťany. Již od roku
2008 jsme měli zpracovaný projekt a žádali jsme v roce 2010 o dotaci z evropských fondů, ale nebyli jsme úspěšní.
Letos jsme opakovaně zažádali do programu vyhlašovaného Ministerstvem zemědělství a uspěli jsme. Vzhledem k výši
našeho rozpočtu to budou dvě největší akce pro příští rok.
Vážení spoluobčané, adventní dny prožívejte v co největší pohodě a klidu. Prožijte advent a také vánoční svátky ve
zdraví a spokojenosti spolu se svými blízkými. Čas, který věnujete svým dětem, rodičům, prarodičům a přátelům bude
ten nejkrásnější dárek, který nadělíte nejen svým blízkým ale také sobě.
Přeji Vám, abyste Vánoce prožili v klidu a spokojenosti a do nového roku 2016 Vám přeji mnoho osobních i pracovních
úspěchů a hlavně mnoho zdraví.
Ing. Marie Kabátová, starostka
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Zprávy z radnice
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 26.11.2015
Výpis ze zápisu č. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 132/13/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje pro rok 2016 cenu vody jako dvousložkovou:
vodné 36,02 Kč bez DPH (41,42 Kč s DPH), stočné 26,31 Kč bez DPH (30,26 Kč s DPH) + pevná složka dle skupiny
vodoměru: skupina 1 do 2,5 m3/h - 711,--Kč bez DPH, skupina 2 do 6 m3/h - 2.652,--Kč bez DPH, skupina 3 do 10 m3/h
- 5.716,--Kč bez DPH, skupina 4 do 15 m3/h - 10.520,--Kč bez DPH.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 133/13/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Směrnici pro tvorbu a používání účelového sociálního fondu s účinností od 01.12.2015
b) pověřuje starostku každoročním vypracováním a předložením finančního plánu (rozpočtu) čerpání účelového
sociálního fondu finančnímu výboru ke schválení.
11 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 134/13/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje směnnou smlouvu 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
Ad 5b) Usnesení č. 135/13/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku
parc.č. 136/40 o výměře cca 100 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu
80,--Kč/m2 + náklady s tím
spojené.
11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 136/13/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje navýšení dotace formou dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 22.06.2015 s SK Lhenice na spolufinancování projektu s názvem „Závlaha
fotbalového hřiště SK Lhenice – Zelený Trávník 2015“ ve výši 67.953,--Kč.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Boška)
Ad 7) Usnesení č. 137/13/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v položkách 1 – 12
11 PRO
Ad 8) Usnesení č. 138/13/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí zprávy kontrolního výboru o proběhlých kontrolách č. 1_3/2015, 2_3/2015, 1_7/2015,
1_10/2015, 2_10/2015, 1_11/2015, 2_11/2015 a 3_11/2015
b) ukládá starostce realizovat navržená doporučení.

11 PRO

Ad 9 a) Usnesení č. 139/13/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Příkazní smlouvu č. 26/2015 s firmou GPLINVEST s.r.o., České Budějovice na zpracování administrace výběrového řízení akce „ČOV, kanalizace a vodovod Horní
Chrášťany“ za cenu 40.000,-- bez DPH
b) pověřuje starostku podpisem příkazní smlouvy.

11 PRO

Ad 9 b) Usnesení č. 140/13/2015: Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu na zimní údržbu místních komunikací na
období od 01.12.2015 do 31.03.2016 s panem Václavem Čarkem, Třebanice čp. 17. Cena za prohrnování je 500,-Kč/hod s DPH a pohotovost je 60,--Kč/den s DPH.
11 PRO
OA
ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY ÚŘADU MĚSTYSE V OBDOBÍ 21.12. 2015 – 4.1. 2016
Po 21.12.

8.00 – 16.00

Po 28.12. ZAVŘENO

Čt 31.12. 8.00 – 12.00

Út 22.12.

8.00 – 15.30

Út 29.12. ZAVŘENO

Pá 1.1. 2016 STÁTNÍ SVÁTEK

St 23.12.

8.00 – 12.00

St 30.12. ZAVŘENO

Radostné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2016
přejí zaměstnanci Úřadu městyse Lhenice

Možnost k vyzvednutí našimi občany na úřadu městyse
kalendář na příští rok

– CHELČICKO - LHENICKO 2016
- region květů a plodů – region s vůní ovoce

brožurka

LHENICKÝ ODPADOVÝ RÁDCE
jejím průvodcem lhenická věž
Má to smysl – třiďte odpad
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- pro kupující známky na odvoz popelnic kalendář na rok 2016

zdarma

- pro všechny občany pak brožurka odpadového rádce rovněž

zdarma

Dále oznamujeme, že od 21. prosince 2015 do 3. ledna 2016 bude uzavřen sběrný dvůr a kompostárna.

Návrh ceníku služeb městyse Lhenice platného od 1.1. 2016
- kopírování, skenování, faxování, laminování, plastová kroužková vazba, hlášení v místním rozhlase, inzerce v
měsíčníku Moje Lhenicko, odchyt zaběhnutých psů ve spr. obvodu Lhenice, péče o umístěného psa v kotci.
Ceník byl schválen finančním výborem městyse Lhenice dne 26.10.2015 je k dispozici na našem úřadu nebo na webu.

Informace občanům
Ke sbírce na varhany ve sv.Jakubovi, která nadále probíhá
Vážení občané Lhenic a okolních obcí, vážení lheničtí rodáci, návštěvníci
Lhenic, přátelé varhanní hudby …
Mnozí z Vás již vědí, že varhany v kostele sv. Jakuba ve Lhenicích od října
opět vydávají zvuk, který se dá poslouchat. Tento hudební nástroj se podařilo
z části opravit a tím byl splněn slib, že varhany po letošním létě budou
alespoň v omezené míře hrát.
Začátkem listopadu byla dokončena dokumentace a vyúčtování a vše bylo
předáno na krajský úřad v Českých Budějovicích. Tím byla dokončena I.
etapa opravy varhan - přehled finančních prostředků týkající se opravy byl
uveden v letošním říjnovém vydání měsíčníku „Moje Lhenicko“. Další práce na II. etapě (plánována je oprava hracího
stolu) by měly započít koncem jara r. 2016, pokud příští rok budeme mít nashromážděno 170 tisíc Kč. Proto bych Vás
chtěl pro další pokračování prací poprosit o Vaši finanční podporu. Aby oprava měla význam, je nutné ji provést na všech
částech nástroje a to je možné pouze za podpory nás všech. Určitě nás nakonec potěší to, když budeme moci po
dokončení opravy uspořádat varhanní koncert v podání pozvaného profesionálního varhaníka. Dovoluji si proto opět
uvést číslo účtu veřejné sbírky, která je určena pouze na opravu lhenických varhan:

3857235339 / 0800
Blíží se konec roku 2015, začala adventní doba, vánoce klepají na dveře. Dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste letos
podpořili opravu varhan nějakou finanční částkou nebo i jakoukoliv jinou pomocí, vyjádřil velké poděkování – bez Vaší
podpory by nebylo možné toto dílo započít.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem klidné a radostné svátky vánoční a v novém roce zejména pevné zdraví a mnoho
sil pro každý nový den.
Ing. J. Jelínek
REDAKČNÍ DOPLNĚK
(Čerpáno z internetu, upraveno - kráceno)
V Kostelci na Hané u Prostějova , stejně jako u nás, vyhlásili sbírku na opravu varhan
Vybírají na jejich statisícovou opravu adopcí píšťal pod výzvou farnosti:
„Zachraňte varhany, adoptujte píšťalu!“
Tamní farář tak vsadil na fenomén poslední doby, kdy si lidé mohou adoptovat nejen zvíře, ale třeba i sedačky v kině. A
vyplatilo se, varhany by znovu měly lidem zahrát už před Vánoci.„Koupila jsem si píšťalu za 500 korun,“ říká Lenka
Krupová. Proč? „Protože když tam měla dcera svatbu, tak ty varhany strašně škaredě hrály, byly rozladěné. Je potřeba
je opravit, tak z toho důvodu jsem přispěla.“ Stejně jako ona si jednu z píšťal adoptovala i její kolegyně z práce a další
stovky lidí. Celkem jich svého majitele našlo přes pět set.
„Až se varhany znovu na kůru rozezní, tak budu vědět, že jedna z těch krásně znějících píšťal je moje,“ dodává paní
Kroupová za shody ostatních dárců, kteří všichni za adopci obdrží certifikát za možnosti ověřit si na plánku varhan, jaká
konkrétní píšťala jim patří. Celkem jich varhany obsahují 1.134. Oprava varhan přijde v Kostelci na 750.000,-Kč, jak je
uváděno.
Nápadité… Že by inspirativní?
JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
LISTOPAD V MŠ
Na středu, 11.listopad si třída Sůviček připravila malou dramatizaci o příjezdu sv.Martina na bílém koni. Čtvrtek
12.listopad patřil v naší mateřince vánočnímu fotografování dětí ve vestibulu lhenického kina, přijel pan fotograf. Ve
čtvrtek 19.11. školka utichla, byla z důvodu bezproudí uzavřena a ze stejného důvodu i v pondělí 30.11. Tradiční vánoční
školní jarmark byl již za dveřmi (3.12.) a tak o čtvrtečním podvečeru 26.11. proběhla ve všech třídách adventní dílna, na
které rodiče spolu s dětmi tvořili výrobky k prodeji na stánku naší MŠ. V pátek 27.11. Sůvičky, Berušky i Motýlky potěšilo
a pobavilo Divadlo Víti Marčíka ml. „Vánočním příběhem“, předvedeným společně i dětem ze ZŠ.

Poděkování
Děkujeme rodičům a přátelům naší školky za tvůrčí účast na adventní dílně i
za přinesené vlastní výrobky na školní vánoční trh.
Za MŠ - MB
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Foto M.Jarošová – vlevo vánoční výzdoba v MŠ, vpravo z mikulášského tvoření Sůviček

Základní škola
LISTOPADOVÉ KALENDÁRIUM –
3.11. – účast na turnaji škol Prachaticka starších žáků ve florbale ve sportovní hale v PT – umístění
školního družstva – 5.místo
5.11. – návštěva Malého divadla v ČB na představení „Dalskabáty“ – pro žáky 4.třídy (viz foto níže)
5.11. – „Sex faktor“ - ve spolupráci s prachatickým Phenixem – pro žáky 9.třídy
10.11. – účast na turnaji škol Prachaticka mladších žáků ve florbale ve sportovní hale v PT – umístění
šk.družstva – 5.místo
12.11. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd (krom 4.třídy) se všemi vyučujícími
13.11. – SCIO testy – z Obecných studijních dovedností, Českého jazyka, Matematiky, Anglického jazyka a Německého
jazyka – provedeny na základě dobrovolnosti žáků a žádostí jejich rodičů – pro žáky 9.třídy
16.11. – přednáška Mgr.Markéty Grillové „Adventní čas“ – pro žáky 3.třídy
16.11. – přednáška Mgr.M.Grillové „O Karlu IV.“ – pro žáky 4.třídy
20.11. – zahájení plaveckého výcviku v plaveckém stadionu v PT – celkem 10 lekcí vždy o pátečních dopoledních – pro
žáky 3. a 4.třídy
23.11. – školní kolo „Dějepisné olympiády“ – pro žáky 8. a 9.třídy – (viz článek níže)
25.11. – „Adventní dílna“ – ve spolupráci s naším městysem – za účasti školních dětí a jejich rodičů v učebně Vv a školní
kuchyňce za pečení perníčků na rozsvěcení vánočního stromu na náměstí k obdarování návštěvníků a též
s tvořením výrobků na „Školní vánoční trh“ – (viz foto níže)
26.11. – přednáška Mgr.M.Grillové „O Karlu IV.“ – pro žáky 4.třídy
26.11. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků 4.třídy
27.11. – návštěva divadelního představení „Vánoční příběh“ ve dvou provedeních „Divadla Víti Marčíka“ ve lhenickém
kině - pro žáky 1. a 2.stupně naší ZŠ

Vědomostní soutěže
V měsíci říjnu proběhly na naší škole dvě soutěže pro žáky druhého stupně se zaměřením na
chemii, fyziku, zeměpis a přírodopis. Pro žáky 8. a 9.třídy „Přírodovědný klokan“ (soutěžilo
celkem 23 žáků) –
1.místo – David Urbaník, 2.místo – Kristýna Pavlíková, 3.-4.místo – Martin Hölcl a Radek
Sivera - všichni z 8.třídy.
Druhou soutěží (letos poprvé za naší účasti) byla ta pod názvem „Mladý chemik – hledáme chemika ČR“ – vypsaná
pouze pro žáky 9.třídy. Na předních místech se umístily samé dívky – na 1. – 2. Sára Kunešová a Veronika Darvašová,
na 3.místě Zuzana Houšková.
V měsíci listopadu (23.11.) proběhla „Dějepisná olympiáda“ - školní kolo za účasti deseti soutěžících, z nichž
nejúspěšnější řešitelé postoupili do okresního kola – Jindřich Daniel, Martin Hölcl a Radek Sivera – všichni z 8.třídy.

Obrázky z listopadových školních akcí
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Fota T.Kimmela – vlevo na str. 4 z návštěvy divadla v ČB čtvrťáky (5.11.), vpravo z adventní dílny (25.11),
na str. 5.vlevo z divadla ve lh.kině (2.11.), vpravo z výroby draků ve školní dílně sedmáky

Vydařený, v pořadí již devátý „Vánoční školní jarmark“ – čtvrtek 3.12.2015
Proběhl, jako tradičně, na nádvoří školy za velké návštěvnosti rodičů, přátel školy a vůbec široké veřejnosti po uzávěrce
našeho měsíčníku „Moje Lhenicko“. Více o něm v příštím lednovém vydání.
Foto Tomáš Kimmel
JB, JM

Lhenické střípky
Naše Lhenicko uvítalo advent
Že je advent již za dveřmi, bylo patrno z probíhající výzdoby v ulicích našeho městečka a ze vsazení figurálního betlému
před kostel sv.Jakuba a vánočního stromu na náměstí na obvyklé místo před starou radnicí (viz fota). Krásný smrk
k tomu určený věnoval pan Václav Srbený z Netolic (před časem hrával za lhenický SK fotbal), za což mu patří
poděkování.
Vlastní slavnostní uvítání příchodu adventu k nám proběhlo o nedělním podvečeru 29.listopadu. V jeho úvodu paní
starostka Ing.Marie Kabátová přivítala přítomné s přáním pokojného a příjemného prožití adventního času, jakož i svátků
vánočních i s upozorněním na to, že letošní rozsvěcení vánočního stromu probíhá v poněkud ztíženějších podmínkách,
vzhledem k probíhajícím pracem na revitalizaci našeho náměstí, a tudíž tak vlastně na stanovišti, což ale, jak věří, nijak
neubere na kouzlu právě nastávající předvánoční době. Poté již došlo na vystoupení pozvaného hosta, na prachatický
pěvecký soubor „Česká píseň“, v jehož provedení za řízení sbormistra Václava Krause a průvodního slova Jardy Dárka
Černého zazněl, mimo jiné, výběr koled v úpravě skladatele Luboše Fišera. Při poslední z nich, hymnické – vánoční
koledě „Tichá noc, svatá noc“ se rozsvítil vánoční strom, aby hned nato vzlétly k nebi z rukou dětí balónky s přáníčky
Ježíškovi. Ač paní Zima se ještě řádně neujala svého kralování, přesto měli návštěvníci možnost zahřát se tradičním
punčem, podávaným před novou prosklenou částí přízemí budovy úřadu městyse.
Tak jsme u nás přivítali Advent LP 2015.
JB, JM
Obrázky z příchodu adventu k nám, na Lhenicko – foto koláž
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DARUJ KREV - DARUJEŠ ŽIVOT
PT Deník informoval o ocenění dobrovolných dárců krve, které se konalo 23.11.
v Radničním sále v Prachaticích.
Mezi oceněnými jsou i naši spoluobčané.
ZLATOU MEDAILI PROF.MUDR.JANA JÁNSKÉHO
obdržel Václav Kabát a Jan Stiborek ze Lhenic - (zlatou získávají ti,
co darovali krev 40x, stříbrnou 20x a bronzovou 10x).
BRONZOVOU MEDAILI - Lenka Hromadová a Marta Kálalová.
PATŘÍ JIM TÉŽ PODĚKOVÁNÍ NÁS, LHENICKÝCH.
(Foto PT Deník)

Pokračující práce na I.etapě revitalizace lhenického náměstí
I v měsíci listopadu dále probíhaly, a to na nové trafostanici za budovou úřadu městyse a přívodním kabelu zemí k ní.
Z tohoto důvodu bylo ve dnech 19. a 30.11. v nejbližším okolí bezproudí. Též byly dne 18.11. vykáceny přerostlé stromy
v prostoru mezi školou a úřadem městyse, neboť ty by do budoucna svými kořeny narušovaly tamní nově pokládanou
dlažbu chodníků. Počítáno je zde s novou výsadbou zeleně. Před již zrenovovaným domem úřadu městyse pokračovaly
zemní práce prováděním podkladních vrstev pro budoucí parkoviště v místě po demolici Šimonoviny a statickým
zajištěním okolních, povětšinou hospodářských budov a počaly tam být i kladeny panely k jejich oddělení.
JB, JM

Foto M.Jarošová - z prací na parkovišti před radnicí, na trafostanici s inženýrskými sítěmi a z likvidace poražených bříz
u školy štěpkováním…

Zbytek cesty na Sušárně opraven
Po položení asfaltového koberce od rodinného domu Peškových po domy Muškových a Stehlíkových a zavedení
veřejného osvětlení v tato místa, byl vyspraven i zbytek dolní části tamní vozovky (viz foto níže vlevo).

První poslíček zimy
v podobě sněhového poprašku sice poprvé pokryl naše Lhenice 22.listopadu, i když paní Zima se svým opravdovým
příchodem zatím váhá…. Foto vpravo vyfotila pro náš měsíčník Anetka Halabrínová.
JB, JM

Z našich spolků
Hasiči se školili
Ve čtvrtek 26.11. proběhlo v klubovně požární zbrojnice v Netolicích každoroční školení nositelů dýchací techniky pro
členy JSDHO Netolice a JSDH Lhenice pod vedením příslušníka HSD.
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SDH Lhenice hostem v Bavorsku
Starosta Grattersdorfu Norber Bayerl umožnil společně s hasiči z Osterhofenu pár kamarádům hasičům z českých
Lhenic zvláštní požární cvičení. Protože je v Čechách omezená možnost vyzkoušet si dýchací přístroj za reálných
podmínek, spojil se Bayerl s okresním požárním radou v Osterhofenu Manfredem Zieglerem a domluvil termín cvičení v
požárním kontejneru.
Po teoretickém vysvětlení chování v požárním kontejneru byla výstroj dovezená kamarády hasiči doplněna o nezbytné
vysílačky a šlo se na věc. Vždy po dvoučlenných skupinách, zásadně jištěných z vnějšku, museli kamarádi nejprve
proniknout po hořícím schodišti do sousedního bytu. Po uhašení požáru schodiště čekala skupinu plynová lahev
uprostřed plamenů, kterou bylo nutné ochladit a uzavřít otevřený ventil. Teprve po zvládnutí těchto dvou úkolů bylo
možné proniknout do hořící kuchyně a pokusit se zvládnout další úkoly. Jedním z nich bylo udušení
plamenu v hrnci s hořícím olejem – hašení vodou by v tomto případě způsobilo výbušné vzplanutí obsahu hrnce –
kromě toho bylo nutné vyhledat a vyvést dvě osoby. Během celého pobytu v požárním kontejneru se zasahující jednotka
musela řídit doporučením, pohybovat se pokud možno co nejvíce skloněná k podlaze. Důvodem je lepší viditelnost a
snazší vyhledání ohrožených osob, podstatně nižší teplota než u stropu a v případě tzv. celkového vzplanutí, kdy při
teplotě do 500 až 600°C naráz vzplanou hořlavé materiály, by bylo mnohem větší riziko ohrožení života.
Kamarádi hasiči z cvičné jednotky splnili úkoly beze zbytku a na výbornou. Podle jejich vlastních vyjádření ale bylo
plnění mnohem náročnější, než si mysleli. Každopádně to byla praktická zkušenost, kterou byli všichni nadšeni a všichni
projevili přání si ji zopakovat. „To už ale bude trochu těžší“, tolik Ziegler.
Kamarády hasiče doprovázela starostka Lhenic Ing. Marie Kabátová, místostarosta Ing. Milan Hölcl a Ing. Petr Leber.
Starosta Grattersdorfu Norber Bayerl

NAPSALI A UVEDLI O NÁS.....
Dárci krve převzali plakety MUDr.Janského
PT deník – 25.11.2015 – Zuzana Pelikánová
Upravený a krácený článek i foto v kapitole „Lhenické střípky“
Ve Lhenicích plánovali na příští rok
PT Deník – 2.12.2015 – Hanka Rabenhauptová
Pracovní skupina se rozjela do mateřského centra Náves, přizvala i maminky a jejich děti, aby si řekly své….
Pracovní skupina Rodiny s dětmi v rámci komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice, projektu
podpořeného Jihočeským krajem, se tentokrát sešla ve Lhenicích v Komunitním centru Náves. Nechyběli ani
uživatelé služeb, tedy maminky s dětmi od 2 měsíců, ale i zástupci registrovaných sociálních služeb,
například Portusu Prachatice a Coworkongového centra, Rodinného centra Sluníčko, města Prachatice,
Lhenice, Fokusu Č.Budějovice, nebo i z Městské knihovny Prachatice a Mateřské školy Lhenice. Na
programu bylo odsouhlasení monitorovací zprávy a příprava Akčního plánu na rok 2016. Plán znamená
podporu a zachování stávajících služeb a nové služby jak registrované sociální služby jako je například
odborné sociální poradenství, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
pro děti se zdravotním postižením, nebo i doplňkové služby, jako jsou právě zmiňovaná rodinná centra, nebo
Mateřská centra.
Máte-li někdo nějaký pohled, nápad, připomínku, co by bylo na Prachaticku potřeba v oblasti rodin s dětmi
pro rok 2016 zlepšit, napište nám na KPSS@Prachatice.cz.
Mateřské centrum Lhenice, o.s.Náves – kontakt Kateřina Vanková, KD, Školní 358, 38402 Lhenice – telefon:
728 134 032, e-mail: naves@seznam.cz.
Demolice byla jen začátek, práce na náměstí pokračují i v prosinci
PT Deník – 5.12.2015 – Leona Frölichové, foto M.Jarošová
Čtyři roky potrvá rozsáhlá rekonstrukce náměstí ve Lhenicích. Městys
s ní začal letos a jako první přišla na řadu demolice jednoho z domů. Ten
Lheničtí odkoupili a následně jej nechali zdemolovat. Náměstí už tak
získalo zcela nový rozměr. „Nechtěli jsme jít cestou jen dílčích oprav, ať
už se to týká povrchů nebo chodníků. Snahy zesílily poté, co obec
odkoupila nemovitost a začalo se na budoucí podobě náměstí více
pracovat. Bylo jasné, že s demolicí objektu proti radnici je třeba řešit celý
prostor koncepčně a vytvořit jednotný ráz," vysvětlila už v polovině roku
starostka Lhenic Marie Kabátová.
Netrvalo dlouho a samotní Lheničtí mohli na vlastní oči spatřit, jak od
radnice zmizela jedna z budov. Do kompletní a rozsáhlé rekonstrukce
vloží Lheničtí více než tři desítky milionů korun. „Aktuálně nyní dodavatel
připravuje podkladní vrstvy pod parkoviště a staticky zajišťuje okolní
budovy v místě, kde jsme nechali zdemolovat zmíněnou budovu. Na
druhé straně náměstí pro změnu opravujeme kanalizaci," uvedl Jan Stiborek ze lhenického úřadu (viz foto vlevo).

Areál ve Lhenicích na Prachaticku se stovkami tun toxických látek je na prodej
Uvedla, mimo jiné, Česká televize na ČT 1 v souhrnu nejdůležitějších událostí v krajích České republiky 3.12.2015 ve
vysílání od 18.00 hodin.
Prodává ho majitel – Panství Bechyně. Tato firma je spojena s Josefem Šťávou, známým z kauzy Diag Human.
Chemikálie zanechala v areálu společnost, která si ho v 90.letech pronajala, navezla sem kontaminovanou zeminu a
odpady a posléze zanikla….
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Objekty s odpady, které inspekce považuje za jedny z největších v Česku, nabízí za 300.000 tisíc korun….
Důvodem pro prodej nemovitosti je zejména to, že klient nemůže s ohledem na umístění odpadů uvnitř objektů, které
zde zbyly po likvidaci nájemce areálu – Enviro Technologi Today s.r.o. a staly se tak vlastnictvím státu, nijak smysluplně
používat.
Jedy ve Lhenicích:
Nadzemní nádrže – 100 m3 kontaminovaných olejů
Kontaminovaná zemina – 6.000 m3
Sklad – nebezpečné chemikálie
Betonové jímky – kontaminovaná voda 600 m3
Firma nabízí areál k odkoupení i radnici, ale ta si to může dovolit jen za pomoci státu, či kraje…. Hejtman Jč.kraje Zimola
má zásadní výhrady a je přesvědčen, že odpady musí odstranit vlastník areálu a pak teprve může vyčištěné pozemky
prodávat.
Podle odhadů odborníků si likvidace těchto odpadů vyžádá až 80 milionů korun….!!!!
Více na…..
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000141203-udalosti-v-regionech
JB, JM
Z RODINNÉHO CENTRA Lhenice
Protože jsme do minulého čísla zpravodaje neposlali žádný příspěvek, dlužíme čtenářům informace zpětně za říjen i
listopad. V říjnu se v RC uskutečnil tradiční Podzimní bazárek dětského oblečení ,tentokráte ještě s větší účastí
prodávajících i kupujících . Dva týdny se maminky s dětmi navštěvující centrum musely prostorově uskromnit , za což se
jim zpětně omlouváme a děkujeme za pochopení. Poděkování určitě patří i všem ostatním, kdo se na bazárku podíleli
jak svou účastí , tak s přípravami a organizací.
V listopadu se maminky s dětmi setkaly jedno větrné odpoledne na Drakyjádě spojené s tvořením výrobků na adventní
trhy u Ivy Tesárkové v Klenovicích. Na programu kromě pouštění draků a tvoření bylo i opékání přinesených dobrot na
ohni a posléze dobrot z kuchyně Tesárkových. Ještě jednou Ivě i Aničce děkujeme za iniciaci této akce a zapůjčení
zázemí.
Koncem listopadu bylo RC po domluvě s vedením školky přizváno na divadélko Víti Marčíka s názvem Vánoční příběh .
Týž den nás také poctila svou návštěvou pracovní skupina " Rodiny s dětmi v rámci komunitního plánování sociálních a
doprovodných služeb na rok 2016 ", vedená paní Hanou Rabenhauptovou , referentkou pro samozprávu a komunitní
plánování Mú Prachatice.
Před uzávěrkou tohoto čísla zpravodaje můžeme jen doufat, že jsme potěšily všechny návštěvníky Adventních trhů ,
kteří se pozastavili u stánku RC a nakoupili naše výrobky. Děkujeme jim za podporu.
Přejeme všem rodičům náruč dětského smíchu a radosti pod stromečkem , dětem sněhovou nadílku a dárky jejich snů
a všem lásku , pohodu a klid v časech vánočních a šťastný vstup do Nového roku 2016.
- za realizační tým RC Lhenice Mgr. Petra Havlíčková
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokráte
O DĚJINÁCH LHENICKÉHO KOSTELA, KTERÝ NEBYL NIKDY POSTAVEN
Autor: Tomáš Hunčovský, foto kaple sv.J.Nepomuckého taktéž
Dne 2. června 1776 se na lhenické radnici konalo zasedání městské rady, během něhož se
projednávala poslední vůle Josefa Noska, který zemřel již 28. ledna 1764. Podle radních Josef
Nosek ve své závěti těsně před smrtí stanovil, že bude-li se v následujících třech nebo šesti letech
po jeho smrti stavět nad městečkem kostel u kaple sv. Jana Nepomuckého, má být z jeho
pozůstalosti na tuto stavbu věnována částka ve výši 100 zlatých. V opačném případě měly peníze
putovat na ozdobu hlavního oltáře – případně jiné dílčí opravy – v kostele sv. Jakuba na
lhenickém náměstí.
Tato informace nám toho sama o sobě příliš mnoho neříká, proto je v tomto případě její začlenění
do kontextu mimořádně důležité, neboť pouze takovýto postup nám umožní pochopit proč, za
jakých okolností a z jakých motivů obyvatelé Lhenic uvažovali v městečku zbudovat na tomto
místě další kostel.
Kořeny myšlenky postavit ve Lhenicích druhý kostel musíme hledat v první polovině 18. století, kdy české země zaplavil
kult sv. Jana Nepomuckého. Osoba Jana z Pomuka (jména „z Pomuka“ a „Nepomucký“ jsou synonyma, protože v
novější době se pro starou osadu Pomuk vžil název Nepomuk) se v minulosti stala předmětem mnoha ostrých sporů,
které souvisely s jeho „rozdvojením“ na dva Jany Nepomucké. Původcem tohoto rozštěpení byl významný český
kronikář Václav Hájek z Libočan († 1553), který při práci se svými prameny narazil na dva odlišné roky úmrtí Jana z
Pomuka (1383 a 1393) a sveden těmito rozdílnými údaji učinil omylem z jediného Jana z Pomuka dva Jany Nepomucké.
Prvního, jenž byl v roce 1383 utopen pro zamlčení zpovědního tajemství a druhého, který byl v roce 1393 utopen pro
spor arcibiskupa Jana z Jenštejna s králem Václavem IV. Hájkova kronika požívala ve své době vzhledem k úrovni
tehdejšího dějepisectví takové autority, že nepřesnosti v ní uvedené se nekriticky přijímaly jako fakta, což přispělo k
tomu, že z jedné osoby se rázem staly dvě.
Když byl v roce 1721 Jan Nepomucký prohlášen za blahoslaveného a následně v roce 1729 kanonizován, přihodila se
církvi ošemetná věc. Papež totiž svatořečil Jana Nepomuckého, jenž zemřel v roce 1383, tzn. osobu, která vlastně nikdy
neexistovala, protože správné datum jeho úmrtí je 1393. Tento nechtěný omyl ovšem neměnil nic na skutečnosti, že kult
tohoto světce se rázem stal prakticky vyvrcholením českého baroka. Sochy sv. Jana Nepomuckého začaly po celé zemi
zdobit města, mosty, hráze řek či břehy rybníků, aby se okolo jejich hlav mohly vždy po večerech a nocích zrcadlit na
vodních hladinách hvězdy, které představovaly typický doplněk světcovi svatozáře. Na jihu Čech byla pro rozšíření
svatojánského kultu vzhledem k nespočetným vodním plochám, říčkám, mokřadům a celkově charakteru krajiny zvlášť
úrodná půda, proto není divu, že zde kult udeřil v plné síle. Podporu zde našel jak u jezuitů, tak i v aristokratických
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rodech a Schwarzenbergové, kteří od roku 1719 vlastnili převážnou většinu panství v jižních Čechách (včetně
velkostatku Netolice, do něhož spadaly i Lhenice), se nemalou měrou zasloužili o jeho propagaci. Právě s podporou
Adama Františka ze Schwarzenbergu a s pomocí několika lhenických dobrodinců byla hned tři roky po kanonizaci Jana
Nepomuckého – tedy v roce 1732 –, na kopci nad Lhenicemi zhotovena kaple, do níž byla umístěna z kamene tesaná
socha tohoto světce. Musíme si uvědomit, že v uvedeném roce se v těchto místech ještě nenacházel hřbitov, který se
stále rozprostíral u náměstí za kostelem sv. Jakuba a že poslední domy lhenických obyvatel tehdy končily maximálně v
úrovni horního „Vejrovského“ rybníka (soudobě však označovaného jako Svatojánský rybník, jenž přejal své jméno
podobně jako ulice vedoucí podél právě podle nedaleké kaple). Vzhledem k těmto skutečnostem se kaple se sochou sv.
Jana Nepomuckého tyčila osamoceně nad městečkem na okraji lesa, což tomuto místu muselo dodávat takřka magický
nádech.
Po hrůzách Třicetileté války, během níž byly Lhenice stavovským vojskem minimálně dvakrát vypáleny a přibližně ze
čtvrtiny zničeny, byla v reakci na tyto tragédie úroveň celkové zbožnosti v městečku poměrně vlažná. Záhy se však v
celozemském měřítku začaly pozvolna stávat součástí každodenního života věřících pravidelné bohoslužby, církevní
slavnosti o významných svátcích, kázání, nejrůznější poutě, procesí atd., tedy to, co bývá obecně označováno jako
barokní zbožnost. Za takovéto situace si lze tedy snadno představit, jak přitažlivou silou musela kaple se sochou světce
působit v první polovině 18. století jak na lhenické obyvatele, tak i na lidi z okolních vesnic. Nepřekvapí proto, že aura,
která z tohoto místa vyzařovala, přitahovala stálou pozornost, což se ukázalo jako rozhodující ve chvíli, kdy ve Lhenicích
začali uvažovat o stavbě nového kostela. Už od počátku 18. století přestal kostel sv. Jakuba na lhenickém náměstí
vyhovovat zvýšenému počtu farníků, proto se v roce 1730 mělo přistoupit k jeho rozšíření. Práce na zvětšení budovy
trvaly až do roku 1740, přičemž lhenická farnost tehdy zahrnovala farníky z Hoříkovic, Hradce, Jámy, Lhenic, Mičovic,
Ratiborovy Lhoty, Třešňového Újezdce, Vadkova, Vodice i poměrně vzdálené Vrbice (od roku 1787 i z Horních Chrášťan
a Třebanic). Při takovémto potencionálním náporu návštěvníků kostela se nejen jeho rozšíření, ale i snaha o zbudování
nového kostela jevily jako vcelku logické a praktické kroky.
Svatojánský kult, který byl v této době stále velmi aktuální, přispěl rozhodující měrou k tomu, že nový kostel měl být
postaven právě u kaple sv. Jana Nepomuckého nad městečkem, ačkoli se v tomto místě nacházela vlhká a podmáčená
půda. (Tato skutečnost se mimochodem ukázala jako velká potíž ve chvíli, kdy se zde začalo v polovině osmdesátých let
18. století pohřbívat). Kostel neměl být – minimálně v porovnání s kostelem sv. Jakuba na náměstí – pravděpodobně
nikterak velký, protože radní při projednávání závěti Josefa Noska hovořili o kostelu sv. Jakuba jako o velkém „chrámu
páně“, zatímco o budoucím kostelu nad městečkem pouze jako o „kostelíčku“. Na základě toho, co bylo dosud řečeno,
pravděpodobně nikoho nepřekvapí, že nový kostel měl být zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Jediná a zároveň i
osudová překážka, která se postavila stavbě nového kostela do cesty, spočívala v nedostatku financí. Podobně jako při
budování kaple a sochy sv. Jana Nepomuckého spoléhala lhenická městská rada na dobrovolné příspěvky od obyvatel
městečka, které měly z větší části pokrýt náklady na stavbu nového kostela. Těch se však stále nedostávalo a situaci
nedokázaly zachránit ani peníze odkázané v závěti Josefa Noska, ani drobné almužny, které se sešly do pokladny
uložené při kapli sv. Jana Nepomuckého. Z této příčiny hovořili radní během zasedání městské rady na radnici v roce
1776 o tom, že není již prakticky žádná šance, že by byl kostel někdy v budoucnu postaven. Definitivně se pak této
myšlenky vzdali v roce 1790, kdy se kolem kaple sv. Jana Nepomuckého už rozprostíral nový hřbitov, na němž byla jako
první pohřbena v září roku 1785 sedmdesátiletá výminkářka Regina Petrová.
Vzhledem k obsáhlosti literárních pramenů, z nichž bylo autorem čerpáno při tvorbě tohoto článku a prostorovým
možnostem na stránkách našeho měsíčníku, nejsou uváděny s tím, že pro případné zájemce jsou naší redakcí
k dispozici.
Přídavek k časosběrnému putování naším Lhenickem při loučení s rokem 2015 převážně nevážné čtení ze starých letopisů – z dávných „Lhenických stínů“
Posbíráno z výpisků z archivního lhenického písemnictví PhDr.Václava Starého (upraveno, kráceno).
Bouřliváci mezi našimi lhenickými předky
Jak soused lhenický bázliv z řečí svých, kajíce se všechny odvolal…
I stalo se roku tisícího pětistého šedesátého pátého…
Soused Filip Šídlo dovolil si pronést urážlivých řečí, jež dotkly se cti vznešeného purkmistrovského
„ouřadu“, pánů konšelů i osoby samotného pana rychtáře. Z jeho úst vzešla urážlivá slova to taková, že
jde o osoby nepoctivé, okrádající samotnou vrchnost, ba i nejmilovanějšího pána Viléma z Rožmberka.
Obvinění vzbudilo nebývalého pohoršení, že Filip Šídlo povolán byl až před pány konšely. Zde statečné
srdce sousedovo se zaleklo a opovážlivá odvaha Šídla Filipa opustila. Pln pokory předstoupil před pány konšely s tím,
že z jeho řečí není nic pravdivého, jakož i všeho křivého, na jejich správě věcí není nic špatného, než všecko dobré,
poctivé a chvalitebné. Kajícné pokorné prošení o odpuštění bylo uspokojenými pány konšely vyslyšeno a jemu dáno.
Jak jiný lhenický soused ohledů na ženy nebral…
I stalo se roku tisícího sedmistého prvního…
Zlého ducha bylo od Pavla Trnky, že přihnal svini z trávníku jeho Pavlu Kunšovi do příbytku a na děvečku se
obořil a na ni pěstí hodil. V tom se Eva, manželka Pavla Kunše v domě k tomu jdouce natrefila, bránila
děvečku, on zase i nad jmenovanou Evu Kunšovou pěstí hodil, až jí „modrý voko“ udělal. Při jednání
případu na radnici sic Eva Kunšová nadepsanému Pavlu Trnkovi všecko odpustila, přec původce sporu
odsouzen byl k zaplacení tří kop k určení záduší zdejšího kostela.
Jak si Netoličtí na lhenické trhovce a ponejvíc trhovkyně stěžovali…
I stalo se roku tisícího sedmistého sedmdesátého pátého…
Lheničtí své přebytky, zejména pak ovoce, levně prodávali po okolí, a to i mimo trhové domy.
Z došlé stížnosti rady města Netolic do Lhenic k tehdejší tamní městské radě (z ní vybráno):
…“ jejich lhenický obyvatelé jim (zdejším našim obchodníkům)ve všelijakém handlu a obchodu a ovotci
zvláště prodáváním překážku činí, taktéž lhenické prodavačky dílem mnohé nectně a pohoršlivě se chovají.“ A žádala
proto nápravu…
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Odpověď ze Lhenic, sepsaná městským písařem Janem Ordnerem, došla netolické městské radě do pěti dnů. Z ní
vybráno:
„Slovutní a opatrní, vzácní vážení páni! Pro skutečné zastání tamních vašich v prodeji ovotce a nýbrž i také pro
uvarování zdejších tam ovotce k prodeji donášejících osob ženských jsme neopomenuli. Kdyby pak mimo naděje
v dovolených dnech zdejší naši tam s ovotcem docházející osoby ženské nadále s nectným chováním jinším pohoršlivé
oko působiti měly, takový ihned vedle povahy exessův příkladně potrestati nechati přátelsky žádáme.“
JB, JM

Okénko pro ženy
Přejeme všem ženám a jejich rodinám hezké pohodové vánoce
a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a lásky.
MO ČSŽ Lhenice

Duchovní pastýř odchází
Po mši svaté o druhé adventní neděli (6.12.) se naši početní farníci při přátelském posezení a štědrém
pohoštění rozloučili v sále sokolovny s P Mgr. Dominikem Josefem Doubravou O. Praem, jako výrazem
poděkování za jeho působení na lhenické farnosti. Pan farář, jenž při této příležitosti oslavil „sedmdesátiny“,
odchází na zasloužilý odpočinek do Kněžského domova duchovních a řádových sester v Českých
Budějovicích.
S poděkováním a s přáním zejména pevného zdraví do dalších let se s ním naše Lhenicko loučí.
(více v příštím vydání – konáno již po uzávěrce ML)

Opustili nás…
UTICHLO BANJO…
Po těžké nemoci zemřel ve věku 64 let pan Ladislav Kuda, banjista lhenické country kapely
„Vodáci“. Stál již v roce 1976 u jejího zrodu a po všech dalších následujících třicet devět let až
po současnost byl jejím platným muzikantem. Poslední rozloučení s ním se konalo v pátek,
20.listopadu v kostele sv.Jakuba ve Lhenicích, při němž, mimo jiné, zazněla pro něho
naposledy píseň „Tam u nebeských bran“ od jeho přátel z kapely „Vodáci“. Odešel dobrý
člověk, muzikant, kamarád...
ČEST JEHO PAMÁTCE !

STÍNY LHENICKA
V průběhu dvou právě uplynulých měsíců jsme na našem oddělení evidovali podezření z přečinu zanedbání povinné
výživy ze strany matky, která si od října loňského roku neplnila svou povinnost přispívat na výživu svého syna, který byl
svěřen do péče své babičky.
Jako přestupek proti majetku je šetřeno jednání, kdy bylo oznámeno poškozeným nevrácení mobilního telefonu
zapůjčeného u místní firmy v ulice Netolická. Vzhledem ke zjištěným nejasnostem a skutečnostem, které vyplynuly v
průběhu šetření, nebylo dosud ve věci rozhodnuto. Soulad v soužití v ulici Tylova dosud nenašly dvě rodiny obývající
společný dům, proto bylo oznámení o protiprávním jednání spočívající v uzavírání vody a vypínání elektrické energie ve
společných prostorách nebo vypouštění pneumatik postoupeno k projednání Městskému úřadu do Prachatic, který tuto
agendu pro Lhenice spravuje. K uhynutí 6 ks drůbeže došlo v Netolické ulici po napadení dvěma volně pobíhajícími psy.
Šetřením bylo zjištěno, že psi utekli po vyvrácení zamčených vrat silným větrem, že jsou řádně očkováni a majitelka za
ně pravidelně platí i poplatek dle platné obecní vyhlášky. Po uhrazení vzniklé škody byla věc odložena. K dnešnímu dni v
šetření jsou dva případy odcizení motorových pil z areálu bývalé pily v Dolních Chrášťanech. Jako přestupek proti
občanskému soužití je evidováno jednání mladé ženy, která si nejprve zavolala o pomoc a po příjezdu hlídky policie do
ulice Netolická tuto hrubě urážela, stejně jako i lékařku z posádky rychlé záchranné služby, která se ji snažila ošetřit v
době, kdy ležela před jedním z domů na chodníku.
Pravidelně se věnujeme kontrolám dodržování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, pátráme po
osobách a odcizených věcech.
Závěrem bych popřál jménem našeho oddělení všem občanům Lhenic i okolí příjemné prožití svátků vánočních, do
nového roku zejména zdraví a samozřejmě i úspěchy v osobním a pracovním životě.
Npor. Ivo Čech – zástupce oddělení Policie ČR

Zde jim již rozum odešel ………..
V zářijovém měsíčníku Moje Lhenicko jsme Vás seznámili s vandalismem ve lhenických Lurdech, kde dosud
nezjištěná partička, kromě vyřezávání srdíček, vyznávajíc tak svou lásku svým partnerkám včetně monogramů, tesá
nejen do stolu, ale i na sloupy. Vrcholem vandalismu bylo proražení boku zapuštěné vaničky u výtoku léčivého pramene.
V této době jsme se domnívali, že je to vrchol řádění, ale to jsme se velice mýlili (v současné době je již zabudována
nová vanička z antikorozního plechu).
Při naší návštěvě odpočívadla na Sedýlku hory Stráže nám pohled na odpočívadlo doslova vyrazil dech. Zůstali jsme
opravdu paf… Nejen bordel okolo odpočívadla, povalujících se lahví od piva a „tvrdého“(odvezli jsme pět pivních, dvě od
tvrdého), ale též k tradičním vyřezávkám přibylo odštípávání třísek z hran stolu a lavic (zřejmě způsobené otvíráním
víček lahví), ale i hran nosných sloupů, tady jde již o úmysl, který v autorově kebuli nezná hranic. Dále si dotyčná
partička (či jednotlivec?!) rozdělala ohníček přímo na stole!! Ano, čtete dobře, přímo na stole. Nabízí se otázka: Jsou
pachatelé přímo ze Lhenic nebo ze satelitních osad? Zpytujte svědomí, kterých z Vás se to týká. Stejně jsme toho
názoru, že je vám to všechno putna. Snad dostanete rozum, až dospějete, či se oženíte nebo vdáte a budete vodit své
ratolesti na zmiňovaná odpočívadla. To ale zajisté uplyne hodně a hodně vody v potoce Stružka pod Lhenicemi. G R Á T I S
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Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ U NÁS

Předvánoční a vánoční čas na Lhenicku od druhé adventní neděle (od 6.12.)

9.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

od 18.00 hod. na náměstí

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

od 17. 00 hod.

SDH z Jámy, Pecka a Pecička ze Lhenic a obec Mičovice všechny srdečně zvou
na premiéru představení
ŽIVÝ BETLÉM
v sobotu 19.12. od 16.00 hodin na jamskou náves
Repríza bude uvedena v pondělí 21.12. 2015 od 17.00 hodin
ve lhenickém kinosále.
„Přijďte si zazpívat, pastýřům koledy darovat,
by mohli k Betlému putovat.“

Plesová lhenická sezóna 2016
15.1. MYSLIVECKÝ PLES v hotelu Pod Stráží - hraje RELAX
30.1. OBECNÍ PLES v sokolovně – hraje MP3 Band

20.2. SPORTOVNÍ PLES v sokolovně – hraje rock AJETO
27.2. COUNTRY BÁL v sokolovně – hrají VODÁCI

12.3. HASIČSKÝ BÁL v sokolovně – hraje NETOLICKÁ PĚTKA

Myslivecký spolek Lhenice pořádá v pátek , dne 15.1. 2016
od 20.00 hod. v sále Hotelu pod Stráží
tradiční MYSLIVECKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje kapela RELAX -muzik
Bohatá zvěřinová tombola.
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Pozvánka na zájezd
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 vstup do solné místnosti (v hotelu) pobytovou taxu
Přihlášky u M. Schacherlové a A. Eisové

Pozvánka do kina
PROSINEC
KINOKLUB

26.12. OD 18.00

UKRADENÉ VÁNOCE

(The Nightmare Before Christmas) – kultovní animovaný muzikál

o.s. GRÁTIS a Klub českých turistů zvou na

tradiční výšlap na lhenickou horu Stráže
1.ledna 2016 od 13.00 hodin
- možnost občerstvení,
- účastníci obdrží pamětní list již XVI. Ročníku
Přijďte se zrelaxovat po vánočních hodech !!

Lhenice

2.1. 2016

ve 20.00 hodin

ZÁBAVA PRO STARÝ PSY

v sokolovně
MILAN SCHELINGER
KISS CZECH COMPANY
VIVAT BLACK SABBATH
vstupné bude CCXXX Kč
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…...................................................................................................................................................................................
SOKOL LHENICE
vás zve
na

Vánoční turnaj v soft tenisu – v pátek 25.12. od 15.00 hod. - přihlášky v hospůdce
v sokolovně

Štěpánskou retro diskotéku – v sobotu 2 6 .12. od 21.00 hod.
- na Štěpána s DJ Štěpánem - v sokolovně
….....................................................................................................................
SPORT NA LHENICKU
Z AKTIVIT LHENICKÉHO SOKOLA
Stolní tenisté Sokola pokračovali se šesti družstvy v okresních soutěžích, které se kvapem
blíží ke své přestávce
LISTOPADOVÉ ZÁPASY
A týmu v RP-I – mužů(regionálním přeboru) Prachaticka – za 10 účastníků
5.kolo 7.11. –Sokol Lhenice A – TTC Zálezly 15:3 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: J.Houška 3:1, P.Petrovka 4:0, Vl.Filip 3:1,
M.Špán 4:0
6.kolo 21.11. – Sokol Lhenice A – Libín PT-D – zatím nesehráno
7.kolo 28.11. – SK H.B.Most.jeřáby PT – Sokol Lhenice A – zatím nesehráno
Postavení Sokola Lhenice A v neúplné tabulce RP-I k 30.11. – 3.místo – 5 zápasů – 4 výhry, 1 remíza,
0 proher – 68:22 – 14 bodů.
B týmu v RP-II – mužů – za 10 účastníků
5.kolo 7.11. –Sokol Lhenice B - Křišťál Lenora A 10:8
6.kolo 14.11. – KST Tatran Volary – Sokol Lhenice B 10:8
7.kolo 28.11. – Sokol Lhenice B – Šumavan Vimperk C 14:4
Postavení Sokola Lhenice B v tabulce RP-II k 30.11. – 2.místo – 7 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 2 prohry – 72:54 – 17
bodů
C a D týmu v RP-III – mužů – 10 účastníků – startují dvě družstva Sokola
5.kolo 14.11. – Sokol Lhenice C – Malovice B 9:9
5.kolo 14.11. – Křišťál Lenora - Sokol Lhenice D 8:10
6.kolo 21.11. – SK Ktiš B – Sokol Lhenice C 12:6
6.kolo 21.11. – Sokol Lhenice D – Slavia PT-C 12:6
Postavení Sokola Lhenice C a D v RP-III v tabulce k 30.11.
– Sokol Lhenice C – 10.místo – 7 zápasů – 0 výher, 1 remíza, 6 proher – 38:88 – 8 bodů
Sokol Lhenice D – 3.místo – 6 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 1 prohra – 67:41 - 16 bodů
V RP (regionálním přeboru) žáků Prachaticka - 7 účastníků - za startu dvou družstev Sokola A a B
3.kolo 7.11. – Sokol Lhenice A – Křišťál Lenora B 7:3
3.kolo 7.11. – TJ Netolice - Sokol Lhenice B 3:7
4.kolo 21.11. – KST Tatran Volary – Sokol Lhenice A 2:8
4.kolo 21.11. – Sokol Lhenice B – SK Ktiš 7:3
Postavení družstev Sokola v tabulce RP žáků k 30.11. i s předehrávkami
Sokola Lhenice A – 1.místo – 6 zápasů – 6 výher, 0 remíz, 0 proher – 48:12 – 18 bodů
Sokola Lhenice B – 2.místo – 6 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 1 prohra – 36:24 – 16 bodů
Výborně si ve své soutěži RP Prachaticka zatím vedou žáci Sokola – okupují první dvě místa.
JB, JM

Prachatická futsal liga již odstartovala do nového soutěžního ročníku 2015/16 a v ní
opět i tým lhenického Sokola
Zatím se střídavými výsledky – dvěma výhrami a dvěma prohrami. Letošní soutěž získala na
atraktivnosti, neboť do ní přešly týmy z krajské ligy, která se rozpadla – Rumpál Prachatice a Dynamo
Jelimani Vimperk. Nejsilnější složení v ní tentokrát má i prachatický Strabag.
LISTOPADOVÉ ZÁPASY
1.-2.kolo 21.11. – Sokol Lhenice – Dynamo Jelimani Vimperk 7:9 (2:8) – br.za Lh.: J.Růžička 3, J.Mrkvička 3, J.Vostřez 1
Sokol Lhenice – Young Boys Prachatice 7:4 (1:3) – br.za Lh.: J.Růžička 2, R.Suchý 2, P.Pořádek 1,
J.Mrkvička 1, J.Prenner 1
3.-4.kolo 28.11. – FC Zbytiny – Sokol Lhenice 1:11 (0:5) – br.za Lh.: J.Mrkvička 4, M.Mahák 3, V.Pilát 2, P.Pořádek 1,
J.Beran 1
FC Moucha Team Prachatice – Sokol Lhenice 7:3 (4:2) – br.za Lh.: J.Prenner 1, V.Pilát 1, J.Mrkvička 1
JB, JM
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Co nového ve lhenickém SK
Spokojenost může být s právě skončeným mistrovským podzimem v I.B třídě ve skupině A našeho A
týmu a v něm se získanými jednatřiceti body ze 14 utkání (i s jarní předehrávkou 14.11.
s Č.Krumlovem B s výhrou 3:1) při skóre 33:18 za 10 výher, jednu remízu a tři prohry (doma
s Nemanicemi 0:3 a Planou 0:2 a venku ve Frymburku 2:0), s úspěšnějším šestnácti bodovým
ziskem ze sedmi zápasů venku, než s patnácti bodovým rovněž ze sedmi zápasů doma, a se třetím
místem v tabulce, na kterém „áčko“ přezimuje. Na suverénního lídra z Nemanic se 40 body ztrácí 9
bodů, na druhou Planou pak body tři. O tom, že se našemu A týmu na podzim dařilo, svědčí i to, že jeho hráči se
pravidelně objevovali ve vybraných sestavách jednotlivých kol I.B třídy skupiny A, tvořených serverem „Fotbal u nás“, a i
to, že Jirka Růžička jím byl zařazen i do vybrané jedenáctky mistrovského podzimu I.B skupiny A.
Naše rezerva SK Ktiš/Lh.B je po podzimním startu v OP Prachaticka pod koučem Pavlem Prennerem s 20 body na
6.místě mezi 14 účastníky při šesti výhrách, dvou plichtách a pěti prohrách, za skóre 41:30. Za zmínku stojí, že „béčko“
za podzimního tažení prošlo šňůrou sedmi zápasů bez prohry, v níž připravilo o jediné body suverénního lídra OP
remízou 2:2 na jeho hřišti v Záblatí, aby však ve zpackaném úplném závěru podzimu zbytečně doma bodově tratilo
s Nebahovy 1:3 a v Dubu za debaklu 5:1.
Naše přípravky (starší i mladší) startovaly pod vedením trenérů Petra Trnky a Míry Šístka ve svých soutěžích v OP
Prachaticka, o jejichž umístění v nich až tak dalece nešlo. Stejný pohled na start má v těchto věkových kategoriích i
komise mládeže „FAČRu“, která kluby vyzvala, aby umístění těch nejmenších fotbalistů nezveřejňovala. To proto, aby
v jejich soutěžích nedocházelo k honbě za body a umístěním v tabulkách za každou cenu a aby, pokud možno, v pohodě
tak byly u nich kladeny základy fotbalu a rozvíjena byla láska k němu. A tak je to respektováno.

Mistrovská utkání lhenického SK v listopadu
A týmu v I.B tř. ve sk.A
12.kolo so 7.11. –SK Lhenice - TJ Dříteň 4:0 (0:0) – br.za Lh.: M.Bednár 2, M.Mahák 1, R.Sura 1
14.kolo so 14.11. – SK Lhenice – Slavoj Č.Krumlov B 3:1 (1:1) - jarní předehrávka - branky za Lh.: P.Prenner 2,
M.Mahák 1,
B týmu v OP Prachaticka
11.kolo ne 1.11. – TJ Sokol Záblatí - SK Ktiš/Lh.B 2:2 (1:1) – br. za Ktiš: M.Mahák 1, R.Houška 1
12.kolo ne 8.11. – SK Ktiš/Lh.B – FK Nebahovy 1:3 (1:1) – br.za Ktiš: J.Exner 1
13.kolo ne 14.11. – TJ Dub – SK Ktiš/Lh.B 5:1 (3:0) – podz.derniéra - br. za Ktiš: M.Mahák 1
Přípravek v OP Prachaticka
Přípravky mladší – mistr.podzim dohrán
Přípravky starší
11.kolo so 7.11. – Lažiště/Záblatí – SK Lhenice 8:8 (4:4) – podz.derniéra – br.za Lh.: K.Gregora 4, P.Bláha 3, A.Stehlík 1

Hodnocení mistr.podzimu A týmu trenérem Pavlem Hodinou
Podzimní část sezóny 2015/16 jsme zahájili v polovině července tréninky 3x týdně. V našem kádru se objevily dvě
výrazné posily z Tatranu Prachatice. A to jmenovitě brankář Jindřich Dvořák, který patřil v předcházející sezóně k
nejlepším brankářům krajského přeboru, a univerzál Martin Bednár, který je kmenovým hráčem Prachatic, ale nějaký rok
kopal v SRN, kde patřil k nejlepším střelcům tamní regionální soutěže. Vzhledem k jeho univerzálnosti jsme ho využili na
všech postech krom brankáře.
25.7. jsme se zúčastnili tradičního Memoriálu V. Marka, který jsme i vyhráli. Potom jsme měli ještě nějaké přípravné
zápasy a konečně přípravu jsme zakončili generálkou ve Vimperku, kde jsme nepodali ideální výkon a prohráli jsme 3:0.
V polovině srpna začala konečně mistrovská část. K prvnímu zápasu jsme vyrazili do Kamenného Újezdu, který má asi
nejmladší kádr v celé soutěži. V prvním poločase jsme byli aktivnější, ale asi po čtyřech návštěvách soupeře na naší
polovině jsme prohrávali v poločasu 3:0. Po bouřce v kabině a nějakých změnách se nám podařilo ve druhém poločase
vyrovnat a moc nechybělo, abychom si odvezli všechny tři body. Toto jsem zmínil detailně, protože si myslím, že právě
tento druhý poločas byl jeden z klíčových momentů celého podzimu. Nakoplo nás to k dalším velmi dobrým výkonům a k
celkovému zisku 31 bodů, což lze hodnotit za velmi úspěšnou polovinu soutěže. Za náš nejlepší výkon bych asi hodnotil
zápas v Českém Krumlově, kde jsme proti posílené rezervě domácích odehráli vynikající utkání a zejména druhý
poločas byl z naší strany excelentní. Odehráli jsme i další velmi slušná utkání, ale většinou se jednalo spíše o velmi
kvalitní jeden poločas. Na druhou stranu je těžké vydržet nasazené tempo celý zápas. Za celý podzim jsme prohráli
pouze třikrát a to v zápasech asi z největšími favority soutěže (Nemanice, Planá a Frymburk). Paradoxem je to, že
zejména s Planou, a také i s Nemanicemi, jsme odehráli velmi slušné zápasy a zvláště první poločasy v obou utkání
jsme mohli vést minimálně o dvě branky. Obě mužstva ale prokázala, že jsou velmi zkušená a když využila své první
šance ke skórování, tak si vše již zkušeně pohlídala. Právem jsou v čele soutěže a zejména Nemanice by mohly v tomto
složení hrát i o postup v I. A třídě do krajského přeboru. My na ně ztrácíme 9 bodů, což je dost, ale kdoví, jak to bude s
postupy do vyšších soutěží. Nejhorší utkání jsme odehráli asi ve Frymburku a také v Horní Plané, kde jsme sice vyhráli,
ale výkon byl opravdu hrozný. Se štěstím jsme vyhráli i v Sedlci, kde někteří hráči dohrávali se sebezapřením.
Na závěr bych chtěl zmínit ještě jeden faktor, který ovlivnil naše postavení v tabulce a to je šířka našeho kádru. Máme
16-17 vyrovnaných hráčů plus velmi kvalitního brankáře, kteří mohou okamžitě nastoupit a to v této soutěži má málokdo.
Byť se nám nevyhnula zranění a různé absence, tak jsme vždy dokázali postavit konkurence schopnou jedenáctku. A
toto bylo asi to nejdůležitější.
Samozřejmě jsem spokojen s počtem bodů, ale i s předvedenou hrou. A když hra nebyla úplně ideální, tak jsme silou a
kvalitní lavičkou dokázali utkání zlomit, což se nám v minulém ročníku nedařilo zejména s těmi slabšími mužstvy.
Chtěl bych poděkovat vedení SK Lhenice za vytvořené podmínky v klubu, hráčům za přístup a samozřejmě i fanouškům
za jejich návštěvy na zápasech. Dále bych chtěl popřát všem krásné svátky a vše nejlepší do nového roku a všem
hráčům přeji, aby si doléčili své bolístky a sešli se na zimní přípravě, která bude důležitá pro celý rok 2016.
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Fota z podzimní rozlučky v jarní předehrávce – z utkání SK Lhenice – Slavoj Č.Krumlov B 3:1 – 14.11.2015

Fotbalisté bilancovali
A to na valné hromadě, konané dne 28.11.2015 v sokolovně, na které, mimo jiné, byly předneseny zprávy o činnosti a
hospodaření za období let 2013 až 2015, byl zvolen nový výbor ve složení Pavel Boška, Petr Trnka, Pavel Prenner st.
(prezident SK na příští období vzejde již z volby samotného výboru), byly schváleny nové stanovy SK a i nový název
klubu SK Lhenice z.s. (z.s. – znamenající „zapsaný spolek“). Též bylo poděkováno výboru, trenérům, vedoucím družstev,
hráčům a i jejich manželkám a družkám za toleranci fotbalových aktivit, jakož všem aktivním členům za dosavadní
činnost, též Městysi Lhenice a všem sponzorům a dárcům za finanční a jinou podporu klubu. JB, JM

INZERCE
Vánoční dostaveníčko s aromaterapii.
Aromaterapie je přírodní léčebná a krášlící metoda využívající 100% čisté esenciální,nebo-li éterické oleje,které se
získávají z různých části rostlin(květů,listů,dřeva.kůry...).Velmi důležitá je proto i jejích kvalita,čistota.Získávají se
především parovodní destilací.Působí nejen na tělesné funkce organismu,ale i na naší psychiku a emoce.Jsou velmi
silné. Jejích koncentrovaná síla se ukrývá v každé kapce a na tu je potřeba i 1 kg rostliny.Je nutné je ředit v nosném
rostlinném oleji,nejlépe v olejích lisovaných za studena a v bio kvalitě.Podomácku lze
i v plnotučném
mléce,medu,smetaně,...Jak zvládnout vánoční přípravy?Pro někoho radost,ale většinou stres,...
Pomohou a to velmi komplexně aromamasáže,kdy během 20-ti minut lze olej prokázat v krvi,po
dalším čase proniká do hlubších tkání,ke svalům ,orgánům.Působí na lymfu a krevní oběh,odplavuje toxické
zplodiny,....Na jeden problém lze najít více ÉO,je to velice individuální.
Pro vytvoření synergických směsí existují stovky,...kombinací.Je v ních nahromaděná životodárná sluneční
energie.Těm,kteří se nechtějí zastavit pomůže aromalampa a Ti,kteří hodně jezdí nakapat olejíček do auta.ROZMARÝN
Vás rozhodně nenechá usnout.Krásná vůně BERGAMOTU pomáhá jak při plánování,tak nám pomůže i ,,vypnout“:-)
(vhodné pro workoholiky).POMERANČ HOŘKÝ
uvolňuje stavy napětí od strachu,ve stresu harmonizuje,navozuje radost.Dobrý pro ty co snáší špatně neúspěchy.Pokud
máte pocit,že na něco ,,nemáte žaludek“pomůže MÁTA PEPRNÁ.Působí tonizačně na nervový systém.Do auta např. 4
kapky citronu +1 k. Máty.CITRON je dobrý pro člověka: Já nevím,co mám dělat:-),mimo to působí detoxikačně,u
,,horkých“ hlenů čistí,ochlazuje.
To je malá ukázka,jak působí ÉO na psychiku.Kdo se chce opravdu zastavit vybere si některý ÉO podporující meditacisantal,kadidlovník,myrhu,...
Možná také již víte,že za rok kůži vstřebáme až 2 kg chemikálií.?Zkuste aromakosmetiku bez
konzervantů,stabilizátorů a jiných potvůrek.Neplatíte za vodu a chemií.Nově i přelévané a z větších obsahů-vyjde to i o
30 % levněji.Krásu a kouzlo sváteční atmosféry vánoc si užijte plnými doušky a ve zdraví,snad Vám k tomu přispěje i
moje 10-ti % sleva na dárkové poukazy.
Přeji Vám,abyste celý nový rok 2016 prožili v plném zdraví duševním i fyzickém,aby Vás nepotkalo žádné sociální
strádání,bez osobních konfliktů a uměli se radovat i z maličkostí.
Marta Kálalová -kosmetika,masáže,solárium.Zdravotnické středisko.Kontakt:775981571
marta.kalalova@seznam.cz
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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

Příjemné prožití svátků vánočních
a vše dobré v novém roce 2016,
Vám, našim čtenářům, přeje
naše redakce
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