MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIV. číslo 1. cena 9,- Kč

LEDEN 2016

Foto vlevo – z „Betlémského příběhu“ předvedeném malými hasiči z Jámy a pěveckým sborem
„Pecka“ a „Pecička“ z naší ZŠ ve lhenickém kině 21.12.
Foto vpravo – z „Novoročního výšlapu na horu Stráže“ 1.1.2016 – více uvnitř listu
SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
Vánoce, silvestrovské oslavy a novoroční přípitky jsou za námi a ocitáme se již v první dekádě roku 2016.
Dovolte mi, abych se na chvilku zastavila právě u novoročních přání, které jsme si sdělovali, tak jako již
několik předešlých let, při novoročním výstupu nahoru Stráž, vlastně pod její vrchol „Na Sedýlko“. Podle
účasti se dá říci, že novoroční výstup na Stráž se stal pro většinu z nás tradicí. A je to dobře. Setkávají se
zde celé rodiny, sousedé, přátelé a kamarádi a přejí si vzájemně jen to dobré. Když jsem viděla kolik lidí se
sešlo „Na Sedýlku“, hned mě napadlo, že by přece jen stálo za to pokusit se vybudovat na Stráži nějakou
vyhlídku – rozhlednu a ten cíl, vystoupit na Stráž, ještě vylepšit a zatraktivnit. Pokusím se zjistit podrobnosti
a možnosti (technické i finanční) zrealizovat takový projekt a pokud by se to podařilo, tak v budoucnu
bychom se mohli při novoročním výstupu na Stráž (a nejen novoročním) podívat i dále do krásného kraje,
který nás obklopuje a ve kterém chceme dobře žít.
Vážení spoluobčané, ještě jednou mi dovolte popřát Vám hodně spokojenosti, životní pohody a hlavně
hodně zdraví v novém roce 2016.
Ing.Marie Kabátová, starostka
ZPRÁVY Z RADNICE

Přijatá usnesení:

Výpis ze z á p i s u č. 14
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 17.12.2015
-----------------------------------------------------------------------------------------přítomno 9 zastupitelů – dva omluveni

Ad 2) Usnesení č. 141/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje usnesení č. 140/13/2015 ze dne 26.11.2015 ve znění, že zastupitelstvo městyse Lhenice 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
b) schvaluje Smlouvy na zimní údržbu místních komunikací na období od 01.12.2015 do 31.03.2016 s panem Václavem
Čarkem, Třebanice čp. 17 a s panem Václavem Muškou, Brusná 278. Cena za prohrnování je 600,--Kč s DPH/hod. a
pohotovost je 60,--Kč/den s DPH.
9 PRO
Ad 3) Usnesení č. 142/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v položkách 1 – 10.
9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 143/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí informaci o zahájení inventarizace
majetku městyse Lhenice.
9 PRO
Ad 5) Usnesení č. 144/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor
2016 s tím, že měsíční výdaje nepřesáhnou 1/12 výdajů za rok 2015.
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9 PRO
Ad 6) Usnesení č. 145/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí návrh seznamu oprav, investic a příspěvků na rok 2016
b) ukládá starostce a finančnímu výboru dopracovat a předložit rozpočet na rok 2016 v položkovém znění s maximálním
schodkem 4 mil. Kč.
9 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 146/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej pozemku parc.č. 136/40 o výměře
cca 100 m2, k.ú. Lhenice, manželům M. a A. Pöschlovým, Lhenice za cenu 80,--Kč/m2 + náklady s tím spojené.
Výměra pozemku bude upřesněna v geometrickém plánu.
9 PRO
Ad 7b) Usnesení č. 147/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) přijetí daru – pozemek parc.č. 1429/5 o výměře 41 m2 v k.ú. Lhenice od manželů J. a A. Novotných, Lhenice
b) pověřuje starostku podepsáním darovací smlouvy
9 PRO
Ad 7c) Usnesení č. 148/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje vytvoření věcného břemene dle
Geometrického plánu č. 161-127/2015, 245-127/2015 na pozemku parc.č. 387 v k.ú. Mičovice. Věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně.
9 PRO
Ad 7d) Usnesení č. 149/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku
parc.č. 1378/40 o výměře 2 137 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 1.500,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti
let.
9 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 150/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice směr Hradce – 4 OM : kNN přip“ (nové kabelové vedení NN, provedení podvrtu) na
pozemcích parc. č. 1425/7, 294/11 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 975727/2015 zhotovený firmou GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově
neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu
ve výši 140,--Kč bez DPH.
9 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 151/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice – Ambrožová: kNN přip parc 894/8“ (nové kabelové vedení NN) na pozemku parc. č.
1474/1 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 978-865/2015 zhotovený firmou
GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 140,--Kč bez DPH.
9 PRO
Ad 9) Usnesení č. 152/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Aktualizaci č. 3 Místního programu obnovy
venkova městyse Lhenice na období 2014-2020.
9 PRO
Ad 10) Usnesení č. 153/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) souhlasí se zřízením odloučeného pracoviště Mateřské školy Lhenice v obci Mičovice
b) pověřuje starostku jednáním s obcí Mičovice o možnostech získání dotace, zřízení odloučeného pracoviště bude
uskutečněno pouze v případě úspěšného získání dotace
9 PRO
Ad 11) Usnesení č. 154/14/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje nevyužít předkupního práva na odkup
nemovitostí bývalého areálu ZD Lhenice včetně jejich součástí a příslušenství, tj. včetně zpevněných ploch,
inženýrských sítí a zařízení na jímání vody či jiných látek, nalézajících se mezi objekty.
9 PRO OA

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Doporučení k vylepování známek na popelnice
Prosíme občany, aby známky na popelnice vylepovali dle níže uvedeného návodu z důvodu zamezení
odlepování, ztráty, krádeže a snadné identifikovatelnosti svozovou firmou.

IR

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Prosinec „v mateřince“
4.12. - nejprve nám přišla do MŠ zazpívat početná skupina Barborek z naší ZŠ, aby poté Mikuláš s anděly a čerty rozdal
dětem dárky (nebeskou a pekelnou družinu pro nás připravili „deváťáci“)
10.12. - byly Sůvičky přizvány k obohacení programu svým vystoupením na předvánočním setkání seniorů v sokolovně
13.12. - též Sůvičky s písničkami a básničkami tentokrát uvítaly v obřadní síni městyse naše nové občánky
14.12. - připomněly malé Lucky (z naší MŠ) starodávný lidový obyčej obchůzkou třídami
16.12. - všechny děti z MŠ v tento předvánoční čas myslely na zvířátka, a tak se s pamlsky vypravily do lesa k pro ně
nachystanému vánočnímu stromu
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17.12. - celá „naše mateřinka“ se vydala do lh. kina na Vánoční koncert zdejší „ZUŠky“
18.12. - přivezlo divadlo „LUK“ do naší MŠ vánoční dárek v podobě „Hrnčířské pohádky“. Také jsme šli všichni zvonit k
sv. Jakubovi na Ježíška. Pak jsme rozsvítili pro všechny vánoční stromek, pod kterým jsme našli dárky – nové
hračky pro naši MŠ. Bylo jasné – Vánoce jsou již tady!

Lyžování u sousedů v Bavorském lese
V rámci našeho partnerství se školkou v Mauthu bychom rádi během února vyrazili lyžovat.
Nenáročná sjezdovka přiměřená začátečníkům je v Mauthu hned vedle školky. Pan starosta
nám navíc nabídl velmi výhodný skipas. Tento lyžařský zájezd by byl na dopravu dotován
částkou 8.000,-Kč , kterou se nám podařilo získat z grantu společnosti TANDEM !
Akce by se konala nějakou únorovou sobotu a je nabídnuta především Vám, kdo lyžujete,
nebo se učíte. Podmínkou je účast rodiče. Během ledna plánujeme informativní schůzku.
Prosíme ty z Vás, kteří o akci máte zájem, abyste se zatím nezávazně hlásili ve třídách v MŠ.

foto- vánoční a novoroční výzdoba v MŠ
Základní škola
MB
PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM –
3.12. – Vánoční školní jarmark – viz článek + foto níže
4.12. – „Barborky ve škole“ – připomenutí lidového zvyku v předvedení ve všech třídách
i v MŠ dětmi z 1. až 6.třídy (viz foto níže)
4.12. – „Mikuláš ve škole“ – s anděly a čerty – pro děti v 1. až 8.třídě připravili „deváťáci“
(viz foto níže)
4.12. – „EURORÉBUS“ – zeměpisný test – zadán žákům 8.třídy
9.12. – „Česko zpívá koledy“ – vystoupení školního pěveckého sboru „Pecek“ a „Peciček“
na lhenickém náměstí od 17.00 hod. (viz foto níže)
11.12. – návštěva žáků školy (zástupců tříd) prachatického Hospicu sv.Jana Neumanna s předáním
finanční částky na charitu z Vánočního školního trhu
14.12. – „Lucie ve škole“ – připomenutí lidového zvyku v předvedení ve všech třídách děvčaty ze 7. a 8.třídy (viz foto
níže)
15.12. – „Přemyslovci“ – divadlo – v podvečer pro své rodiče sehráli ve třídě žáci 4.třídy (viz foto níže)
17.12. – „Vánoční koncert“ lhenické ZUŠ v sále kina – pro žáky 1. až 7.třídy (viz foto níže)
17.12. – „Vánoční laťka“ – soutěž ve skoku vysokém v tělocvičně školy pro žáky 6. až 9.třídy – nejhodnotnější výkony:
chlapci – David Bárta (8.tř.) – 140 cm; dívky – Kristýna Pavlíková (8.tř.) a Kristýna Pešková (9.tř.) – obě 135 cm
21.12. – „Betlémský příběh“ – živý betlém – pro žáky všech tříd ve lhenickém kině připravili malí hasiči z Jámy a školní
pěvecký sbor „Pecek“ a „Peciček“ (viz foto níže)
22.12. –vánoční besídky ve všech třídách, poté pro všechny žáky (od 1. do 9.tř.) filmové představení „Mimoni“ ve
lhenickém kině
23.12 – 3.1. – Vánoční prázdniny
I v měsíci prosinci dále pokračoval plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.tř. v plaveckém stadionu v PT (10 lekcí) –
vždy v pátek dopoledne.
JB, JM
Advent ve škole v obrázcích

3

Zleva dole na str.3: Barborky (4.12.), Mikuláš (4.12.) zleva nahoře na str.4: , Lucky (14.12.) –„Přemyslovci“ – divadlo
ve 4.tř. (15.12.), Vánoční koncert ZUŠ pro ZŠ (17.12.), Vánoční laťka (17.12.) - foto – T.Kimmel
JB. JM
Vánoční školní jarmark – letos již devátý
Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se uskutečnil na nově zrekonstruovaném prostoru před naší základní školou tradiční vánoční
jarmark, který zahájila paní ředitelka Mgr. Vladimíra Trnková.
Návštěvníci si mohli u jednotlivých stánků všech tříd, školní družiny, MŠ, vyučujících, školní jídelny, SRPŠ a Rodinného
centra zakoupit vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace, pochutnat si na vánočním cukroví a dalších dobrotách.
Žáci školy prodejem vánočních výrobků udělali radost nejenom sami sobě, ale opět jako každý rok, se rozhodli
z celkového svého finančního výtěžku 52.379 Kč věnovat pro charitu (Hospic sv, Jana Neumanna v Prachaticích) –
částku 12.414 Kč. Na tomto zisku se podíleli i vyučující naší školy, MŠ, SRPŠ a školní jídelna.
Chtěli bychom také touto cestou poděkovat všem, kteří jakkoli přispěli a pomohli s přípravou a organizací jarmarku.
Mgr.Zdeňka Petrášková, zástupkyně ředitelky

Foto vlevo – z Vánočního školního trhu 3.12. – vpravo z předání částky 12.414 Kč na charitu v prachatickém hospicu
žáky naší lhenické ZŠ (11.12.)
Zápis do 1. ročníku
Ředitelství ZŠ Lhenice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ se koná v pátek 22. 1. 2016 od 14:30 do 16:30 hod. a
v sobotu 23. 1. 2016 od 9:00 do 10:30 hod. v budově školy.
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. 8. 2016 dovrší šestý rok věku, t.j. narozené před 1. 9. 2010.
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Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2016 do konce června 2017, může být přijato k plnění povinné
školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je
také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce
června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
Rodiče předloží při zápisu doklad o bydlišti a rodný list dítěte. Dále přinesou vyplněný zápisní list a žádost o přijetí
případně o odklad, které obdrží v MŠ nebo ZŠ Lhenice (ke stažení i na www.zslhenice.cz).
Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy

LHENICKÉ STŘÍPKY
Když u nás předvánoční a vánoční čas nastal
tentokráte za neobvykle teplého počasí, připomínající spíše nástup jara…..
Co příchod adventu - 29.11.
- byl uvítán vánoční výzdobou v ulicích městečka, instalováním figurálního betlému před kostelem sv.Jakuba a
především rozsvícením vánočního stromu na náměstí před starou radnicí za zpěvu koled prachatickým sborem „Česká
píseň“, za vypuštění balonků s přáníčky Ježíškovi od dětí a s možností občerstvení přítomných teplými nápoji. Také
v Mičovicích letos poprvé slavnostně rozsvítili vánoční strom s připraveným programem – tam 28.11. (vloni tomu tak
bylo v Jámě)
Co Vánoční školní jarmark – 3.12.
- proběhl zdařile na nádvoří školy jako v pořadí již devátý – s prodejními stánky všech tříd naší ZŠ, také SRPŠ, školní
družiny a jídelny, MŠ a Rodinného centra, když v celkově pestré nabídce nechyběl u stánku učitelů tradiční punč (více
v rubrice „Z našich škol“ v tomto vydání ML)
Co Mikuláš - 5.12.
- tak ten s andělem a s čerty nejprve přišel na dětskou besídku do sokolovny, aby všechny malé přítomné obdaroval
drobnými dárky a poté se s nebeskou i pekelnou družinou vydal do některých lhenických rodin, jakož i do zdejších
hospůdek. Jiní Mikulášové s nezbytnými doprovody zavítali mezi děti do MŠ a ZŠ (o nich více v rubrice „Z našich škol“)
Co akce „Česko zpívá koledy“ – 9.12.
- lhenickým náměstím (před figurálním betlémem) zazněly koledy (u nás poprvé), stejně tak, jako ve stejný čas i v řadě
jiných obcí, městečkách a městech v Česku, u nás v provedení pěveckého sboru „Pecka“ a „Pecička“ z naší ZŠ a též i
přítomných lidiček. Jejich společný zpěv nepokazil ani drobný podvečerní déšť
Co předvánoční setkání seniorů – 10.12.
- ti se v tento den v podvečer sešli v sále sokolovny, družně si popovídali a za připraveného pro ně pohoštění zhlédli
program, v němž nejprve vystoupily děti ze zdejší MŠ a po nich pěvecký sbor „Česká píseň“ z Prachatic, navíc
s přednáškou a kvízem Hanky Rabenhauptové
Co Vánoční koncert lhenické ZUŠky – 17.12.
- její žáci ve svých vystoupeních v sále kina předvedli, jak pokročili ve výuce ve hře na zvolené hudební nástroje a ve
vybraných skladbách již navodili atmosféru brzkých Vánoc. V závěru se představil pop-rockový soubor místní ZUŠky
Co předvedený „Betlémský příběh“ – 19. a 21.12.
- připomněli jej malí hasiči z Jámy spolu se zpěváčky ze školního souboru z naší ZŠ „Pecek“ a „Peciček“, a to nejprve na
jamské návsi (19.12.) a poté v repríze ve lhenickém kině (21.12.). Obé za příznivého ohlasu veřejnosti
Co předvánoční prodej kaprů a vánočních stromků
– i ten ohlašoval, že svátky jsou už za dveřmi – prodej stromků z obecních lesů zajišťovala obec ve sběrném dvoře (ve
dnech otevírací doby) a prodej kaprů probíhal na více místech, a to před restaurací U Tomáše (22.12.), u prodejny
Jednota Coop (23.12.) a u prodejny Flop (22. a 23.12.)
Co Pošumavský živý betlém ve Vadkově – 23.12.
- tak ten letošní na tamní návsi (pravidelně se ob rok střídá s místem na lhenickém náměstí) se za léty ustáleného
průběhu již zcela nesl v duchu nastávajících svátků vánočních, právě tak, jak tomu bylo hned poté jen o kousíček dále
při přátelském sousedském posezení s „Doubravankou“ v klubu vadkovských hasičů. Kromě občerstvení a zahřívacích
nápojů v místě samém si návštěvníci mohli z Vadkova odnést do svých domovů i „Betlémské světlo“
Co Štědrý večer a „půlnočka“ – 24.12.
- nastal podvečerním vánočním a novoročním přáním paní starostky a koledami v místním rozhlase, jakož i návštěvami
svíčkami ozářeného našeho hřbitova s neopomenutím tak památky blízkých zesnulých v tento den a dále s prožitím
svátečního večera a štědrovečeření v rodinném kruhu s nejbližšími, poté i s možností návštěvy „půlnočky“ se zpěvy, a to
již i za varhanního doprovodu ve sv. Jakubovi (řízenou akolytou RNDr.Ladislavem Čandou) a s obnoveným troubením
koled před chrámem Páně před jejím zahájením, díky „Zlatým trubačům“ (otci a synovi Stehlíkovým a Schwingerovým a
Jiřímu Kolešovi)
Co na Boží hod vánoční – 25.12.
- v jeden z největších církevních svátků konala se v kostele Mše svatá, již celebrována páterem Liškou z netolické
farnosti.
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Odtrhnout se od vánočních hodů a televizních pohádek nabízela se příležitost k protažení těla na tradičním vánočním
turnaji v soft tenise v sokolovně (o něm v rubrice „Z aktivit lhenického Sokola“) či na procházkách naším Lhenickem,
neboť krásné slunné teplé počasí k tomu přímo vybízelo, jakož i následující den na Štěpána, kdy oba svátky spíše
připomínaly Velikonoce, než-li Vánoce
Co na Štěpána – 26.12.
- krom vzpomínaných vycházek do okolí se večer naši, nejenom mladí, mohli pobavit v sokolovně na retro-diskotéce „
Na Štěpána se Štěpánem“
Co na Silvestra s uvítáním nového roku – 31.12.-1.1.
- byl prožíván a oslavován buď mezi blízkými a přáteli v domácnostech, nebo v našich hospůdkách či spolkových
klubovnách a to za pyrotechnických efektů osvětlujících naše městečko a burácejících v něm, letos opravdu vydatných a
dlouhodobých. Za neopomenutí stojí v sokolovně společně strávený Silvestr rodiči s dětmi, které hrají fotbal za SK, při
různých hrách, schovávané ve tmě, volejbalovém turnaji rodičů proti dětem a nezbytného odpalování petard. Zlatým
hřebem pak byl krásný zpěv na mikrofon teprve pětileté Ditušky Gregorové, která na konci překvapila všechny třemi
předvedenými písničkami (Skwor-Sila sterejch vin, Halleluja, Pátá právě teď odbila)
Co na Nový rok – 1.1.2016
- byl přivítán Mší svatou v našem lhenickém kostele a po svátečním obědě, jak jinak, než již tradičním, v pořadí
už šestnáctým výšlapem na horu Stráže nad městečkem, jehož se rok co rok účastní víc a více nejenom našich
Lhenických (podrobněji o něm v samostatném článku v tomto vydání ML)
Co „Zábava pro starý psy“ – 2.1.
- není až tak úplně novou, srocují se při ní především „staří psi“, jak její název na to upozorňuje, navíc holdující staré
rockové muzice. Tentokráte si na sále v sokolském domě náramně užili pod záštitou Míry „Čmeláka“ Čelka a Oldy
Svobody s kapelami Jiřího Schelingera - revival, Kiss Czech Company a Vivat Black Sabbath.
JB, JM

Obrázky z adventu a vánočního času na Lhenicku
(více fotografií a informací o akcích na facebookové stránce LHENICE, komunitní organizace)

fota zleva nahoře - Mikuláš v sokolovně (5.12.), Česko zpívá koledy (9.12.),předvánoční setkání seniorů (10.12.),
„Vánoční příběh“ na jamské návsi (19.12.),
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fota zleva nahoře - „Vánoční příběh“ ve lh. kině (21.12.), živý betlém ve Vadkově, vlevo dole - Doubravanka při
vystoupení na živém vadkovském betlému (23.12.), trubači před „půlnočkou“ u sv. Jakuba (24.12.)

Zdařilý Novoroční výšlap na horu Stráže
Zdá se to neuvěřitelné, ale již čtyřem novoročním výstupům po sobě přeje počasí, též letošní výstup roku 2016 patří do
této statistiky. Slunce sice bylo schováno za mraky, teplota odpoledne „tančila“ kolem nuly. Zkrátka idylka. Připravený
ohýnek Jendou Veselým dotvářel pěknou atmosféru. Pro registraci výstupu se občas tvořila frontička čekajících na
pamětní kartičku výstupu, zhotovenou kulturní pracovnicí Ivanou Ragačovou. Po registraci vedly kroky návštěvníků ke
stánku s občerstvením (svařáček, grog, párečky), který zajišťoval místní Klub českých turistů, jmenovitě Jan Tobiášek,
Hana Rundová, Bedřiška Šímová. Poděkování patří též
pravidelně zajištujícím „servis“ - firmě Agromechanika Lhenice,
bratrům Janu a Václavu Hambergerovým a městysu Lhenice za
instalaci stánku.
Nyní trochu statistiky: Letos bylo zaregistrováno 248 účastníků
(loni 218). Jak pro letošní, tak i loňský rok platilo, že ne všichni se
zaregistrovali. „Štafetu“ nejdříve narozených převzali po Mirkovi
Pořádkovi, který se letos nezúčastnil, manželé Bartákovi ze
Lhenic. Nejmladší účastnicí a vítězkou této sledované kategorie
se letos stala třítýdenní Eva Kopecká z Prahy. Čistý vzduch si
přišlo nadýchat z Prahy celkem 14 účastníků. Letošní pomyslnou
nejdelší vzdálenost absolvovala rodina Markova z Mostu. Ze
lhenického regionu zdolalo vrch celkem 188 účastníků. Odkud
ještě zavítali ostatní? Z Českých Budějovic, Netolic, Prachatic,
Oskřínku, Dubu, Týna nad Vltavou, Batelova, Pacova, Nebahov, Mičovic. Potěšující je nárůst mládeže. Co zůstalo stejné
jako loni? Sedm účastníků se zaregistrovalo psaním levou rukou.
Závěrem: Novoroční výstup získává na oblibě, viz počet registrovaných. Je zřejmé, že k tomu přispívá dobré počasí. Ať
tento zájem neklesá i při počasí nevlídném, které jednou stejně přijde.
Nebo bude pravidlem - Nový rok již beze sněhu napořád? Nechme se překvapit….
G r á t i s s.r.o. Lhenice

Pokračující práce na 1.etapě revitalizace lhenického náměstí
Byly prováděny i v měsíci prosinci, a to především na úpravách místa mezi hasičskou zbrojnicí a budovou úřadu
městyse zbudováním zde trafostanice, příjezdové cesty k novým garážím a parkoviště za školní bytovkou – viz fota na
str.8 - vlevo a uprostřed, vpravo upravovaný prostor mezi školou a budovou úřadu městyse již bez vykácených stromů.
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JB,JM

Lhenická farnost osiřela
Na zasloužilý odpočinek do Kněžského domova duchovních a řádových sester v Č.Budějovicích téměř po sedmi létech
odešel její duchovní správce, P.Mgr.Dominik Josef Doubrava O.Praem. Lheničtí farníci se s ním rozloučili o druhé
adventní neděli 6.12. (více o této rozlučce v minulém prosincovém vydání ML).
Připomeňme si jeho dosavadní životní pouť při ukončení jedné z jejích etap – duchovní služby na lhenické farnosti.
„Moje Lhenicko“ věnovalo pozornost jeho příchodu na nové působiště k nám v březnovém čísle ML ročníku 2009,
v rozhovoru s ním v rubrice „Představujeme vám“. Z ní vybráno:
Od 1.března 2009 působí na lhenické farnosti nový pan farář – páter Josef Doubrava, kterého Vám
tímto představujeme.
Foto vpravo – lhenický duchovní správce páter Josef Doubrava
Narodil se 7.12.1945 v Petrovicích u Sedlčan, kde chodil i do základní školy.
Maturoval na Střední zemědělské technické škole v Praze Chuchli a základní
vojenskou službu absolvoval v Podbořanech a v Mariánských Lázních, co řidič
tanku. Teologickou fakultu studoval od roku 1965 do roku 1972 v Litoměřicích a
do duchovní správy nastoupil v Břeclavi jako kaplan. Poté působil v Jihlavě
(shodou okolností též u sv.Jakuba jako u nás) a pak nastoupil coby farář do Rožné nad Pernštejnem, kde sloužil celých
14 let. V nové politické situaci (po listopadu 89) nastoupil jako farář v Brně Židenicích, poté se opět vrátil do Jihlavy, kde
působil dalších 10 let, odtud byl poslán na poutní místo „Svatý kopeček“ u Olomouce. Zde měl 4 kaplany, což není
obvyklé, ale hlavně se postaral o rozsáhlé opravy tohoto významného poutního místa. Z Moravy se vrátil do rodných
Čech a českobudějovický biskup jej poslal k nám, do Lhenic jako duchovního správce.
Na otázku, zda-li znal Lhenice dříve, upřímně a vtipně odpověděl že nikoli, ale jméno Lhenice si zapamatoval, když kdysi
dávno otevíral kompot, na němž bylo napsáno „Fruta Lhenice“ a od té doby ví o naší existenci... Z vyprávění pana faráře
jsme se dozvěděli, že v mládí chtěl být lesníkem nebo učitelem, což nás inspirovalo k otázce na jeho záliby.
Samozřejmě v první řadě odpověděl, že příroda (proto volil také jižní Čechy) a poté psychologie. Vzhledem k tomu, že 9
let učil na střední škole v Jihlavě etiku, hlouběji se o ni zajímal. Tento zájem rozdělil do tří základních bodů – na pohyb
v prostoru, pohyb v čase a pohyb v lidském nitru.
Pan farář nám také prozradil, že Lhenice navštívil anonymně, než nastoupil na naši farnost. Byl mezi lidmi,
prošel si přírodu. Velmi ho okouzlila procházka kolem Křížové cesty v Brabcích a hlavně pohled od velké kaple do okolí
Lhenic. A to jej možná nalákalo k nám. Již se těší na vyhlášenou krásu rozkvetlých sadů.

O duchovní službě P.Mgr.Domika Josefa Doubravy O.Praem na lhenické farnosti:
O stručné zhodnocení působnosti pana faráře Doubravy u nás jsme požádali Mgr.Markétu Grillovou.
Markéto, jak farníci hodnotí působeni pana faráře Doubravy v naší farnosti?
P. Josef Dominik Doubrava zanechal v srdcích mnoha farníků nesmazatelnou stopu. Byl známý svými trefnými bonmoty,
které používal především ve svých kázáních. Rád používal své oblíbené heslo: „Lhenice potřebují Letnice“. Za své
farníky P. Doubrava nikdy nepovažoval pouze ty, kteří pravidelně chodívali do kostela, ale všechny lidi, kteří ve Lhenicích
a jeho okolí žili. Získával si je především svou upřímností, otevřeností, moudrostí, dobrotou a pokorou. I když měl na
starosti pouze Lhenice, zároveň sloužil mše ve Vitějovicích a byl široko daleko vyhlášeným zpovědníkem. U dětí byl
oblíben, protože nikdy neodešly bez nanuku. Mnohokrát se stalo, že jsem byla vyslána na jeho přání koupit jich alespoň
30. P. Doubrava nesnědl ani jediný, měl cukrovku. Často však odcházeli z fary jak děti tak dospělí, v létě i v zimě s
nanukem v ruce. Kromě toho daroval těm, kteří o to stáli, i povzbuzení a moudrou radu do života. Za všechnu jeho
starost a péči o lhenickou farnost mu patří velký dík.
To, že nám chybí a bude chybět, je samozřejmé, ale kdokoli chce, má možnost ho navštívit v Kněžském domově v
Suchém Vrbném v Č. Budějovicích. P. Doubrava má pro všechny své srdce i dveře vždy otevřené.
A jak bude lhenická farnost fungovat dál?
To záleží především na nás. V prachatickém vikariátu (v 37 farnostech) v současné době působí 8 kněží (5 kněží je
činných ve své službě, 2 kněží jsou ze zdravotních důvodů ustanoveni jako výpomocní duchovní, 1 kněz je invalidní
důchodce) a 3 jáhni. Lhenickou farnost má nyní na starost P. Pavel Liška, který současně působí v Netolicích a spravuje
ještě Němčice a Strýčice. Každý týden v neděli a o svátcích je ve lhenickém kostele sloužena Mše sv., lidé mají možnost
přijímat svátosti. Každý pátek od 19:00 hod na lhenické faře můžete navštívit biblickou hodinu, děti mají možnost chodit
v pátek na náboženství, které jako nepovinný předmět probíhá ve škole. Stále probíhá oprava varhan ve lhenickém
kostele, připravujeme s dětmi velikonoční trh, chceme se opět připojit k „Noci kostelů“ atd. Lhenická farnost v
současnosti nemá kněze, který by sídlil na faře, ale to neznamená, že farnost přestala žít.
Za správcovství lhenické farnosti v létech 2009 až 2015 patří P. Mgr. Doubravovi poděkování!
Věřme, že naše farnost nezůstane dlouho bez duchovního pastýře….

8

Naposledy byla lhenická farnost bez stálého duchovního někdy po roce1500, kdy se zde střídalo několik farářů - od roku
1575 zde farář stále. (z přílohy lhenické kroniky „Přehled farářů na lhenické farnosti“)
JB, JM
Tříkrálová sbírka 2016
Proběhla u nás, na Lhenicku v sobotu 9.1.2016 již po uzávěrce tohoto lednového vydání ML, kdy se předpokládaně
vydaly městečkem (od 9.00 hod cca do 17.00 hod.) tři skupinky koledníků k našim domovům za doprovodu paní
Aitchisonové a Markéty a Jindřicha Grillových.
Sbírka je mimořádná možným přímým kontaktem s lidmi s popřáním jim pokoje, radosti a lásky. Farní charita Prachatice
hodlá získané finance z letošní sbírky použít na své vlastní sociální projekty – na Charitní domov sv. Dominika „Savia“
pro matky s dětmi (azylový dům), Dům sv. Petra pro muže (azylový dům) a terénní program „Most naděje“ (sociální
poradna na kolečkách). O průběhu sbírky a finančním zisku z ní v příštím vydání ML.
Všem štědrým dárcům, a nejenom jim, tříkrálové novoroční přání
Z knihy J.Š. Baara „Paní Komisarka“ - o svátku Tří králů v Klenčí – z lidového obyčeje:

„Ičko huž pusťte tři krále,
haby mohli jít vo dům dále.
Z toho daru vám děkujem,
novýho líta vinčujem,
bychom přes rok zas k vám přišli,
vás ve zdraví tu vynašli.“
koledníci pak na dveře vepsali – K+M+B LP 2016 (tak by tomu bylo v tento čas)

JB,JM,IR

Tři králové – 6. ledna
Tento den se začal slavit až ve středověku. V kostele se žehnalo kadidlo, voda, křída a zlaté předměty od darů tří králů
přinesených do Betléma. Požehnanou křídou pak faráři psali na domovní dveře písmena
C (K) + M + B spolu s letopočtem (později koledníci). Jde o počáteční písmena latinské modlitby Christus mansionem
benedicat – Kristus ať požehná tomuto příbytku. Podle lidové víry se jedná o zkratku jmen tří králů.
- podle přílohy – Deník – Vánoce – 10.12. 2015

NAPSALI O NÁS
Prachatický deník na návštěve v 1.třídě ve lhenické ZŠ

PT deník – 8.12. foto/Jana Vandlíčková
Postupně se takto vydává za prvňáčky do škol Prachaticka. Tentokráte tomu tak bylo za našimi, lhenickými….
DO PRVNÍ TŘÍDY v Základní škole ve Lhenicích chodí dvacet prvňáčků. Podle abecedy jsou to: Sebastien Amort,
Dominik Hošna, Lukáš Hrdina, Štěpán Eybl, Patrik Jakl, Štěpán Pokorný (v době fotografování nebyl přítomný), Miroslav
Šístek, František Vincik, Tomáš Voráček, Kateřina Bendová, Taťána Bergerová, Vanda Gregorová, Kristýna Kohoutová,
Klaudie Kubincová, Alžběta Pöschlová, Renata Řeháková, Lucie Schacherlová, Šarlota Šístková, Eliška Tratbergerová,
Petra Veselá. Třídní učitelkou je Martina Pilařová.
Anketa „čím byste chtěli být“:
Kristýna Kohoutová, 7 let,
Dobšice
Úplně přesně to ještě nevím, ale maminka se stará o koně, tak bych možná chtěla dělat to samé. Mám koně moc ráda,
dokonce na nich umím i dobře jezdit.
Sebastien Amort, 7 let,
Třebanice
Chtěl bych jednou pracovat s hrnčířským kruhem. Dělal bych na něm různé hrnečky a ty bych pak prodával. Zatím jsem
na něm nedělal, ale napsal jsem si o něj Ježíškovi.
Lucie Schacherlová, 6 let,
Lhenice
Až budu velká, tak bych asi nejraději ze všeho byla rybářkou. Zatím jsem ještě ryby nikdy nechytala, ale vím, jak se to
dělá, už jsem to viděla. Ryby, které bych nachytala, bych potom prodávala. Znám z ryb třeba okouna.
Patrik Jakl, 6 let,
Lhenice
Až vyrostu, tak bych chtěl prodávat auta, mít prodejnu, kde je budu mít. Nejraději bych prodával osobní auta, líbí se mi
třeba mercedesy. Mám auta rád a takovou prací si i hodně vydělám.
Šarlota Šístková, 6 let,
Lhenice
Jednou bych se chtěla starat o koně, už jsem na koni jela a vůbec jsem se nebála, šlo mi to. Chtěla bych mít hodně koní,
o které bych se mohla starat.
Vanda Gregorová, 6 let,
Lhenice
Ráda bych byla kuchařkou, pomáhám doma vařit. Nejraději asi ale cukrářkou, dělala bych totiž dorty.
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První třída ZŠ Lhenice
školní rok 2015 - 16
třídní učitelka Martina Pilařová

Rok 2015 v Prachatickém deníku
Prachatický deník – 29.12.2015
Na sklonku končícího roku po jednotlivých měsících shrnuje události na Prachaticku, o kterých se psalo na jeho
stránkách. Mezi nimi jsou i ty z našeho Lhenicka:
ČERVENEC 2015
Prachaticko se změnilo v tropy
Vysoké teploty a nedostatek srážek se začínají odrážet v některých místech na zásobách pitné vody. Například ve
Lhenicích. Úřad městyse vydal zákaz kropení zahrádek a napouštění bazénů. Spolu s tímto opatřením navíc vydal
z důvodu zvýšeného rizika vzniku požárů i zákaz rozdělávání ohňů. Společnost ČEVAK musela dokonce začít zavážet
vodojemy některých obcí pitnou vodou, případně nedostatek vody řešit přistavením cisteren.
SRPEN 2015
Nadměrný náklad omezil dopravu
Hned dvakrát projel Prachatickem od hranic ve Strážném přes Netolice do Českých Budějovic nadměrný náklad. Tři obří
cisterny, které mířily do českobudějovického pivovaru, nadělaly hodně problémů hlavně při první jízdě. Několik hodin
trvalo, než se protáhly úzkou ulicí ve Lhenicích. Napodruhé už ale celý transport projel po silnicích téměř jako nůž
máslem.
Foto J. Machart – nadměrný náklad (foto vlevo) projíždí lhenickým náměstím; foto vpravo – v kritickém úzkém místě
lhenické Netolické ulice musel být sundán překážející okap u „Šturmů“ (Mášlů).

JB, JM
Vánoce 2015 s Měsícem v úplňku
nevšední to úkaz na noční obloze
Na Boží hod, který je hlavním svátkem vánočním, se po 38 letech rozzářil na obloze Měsíc
v úplňku(naposledy tomu tak bylo v roce 1977). Plně osvětlen sluncem byl v pátek 25.
prosince ve 12. hodin 11. minut SEČ. Stalo se tak pouhé tři dny po zimním slunovratu. Od
soboty 12.12. do čtvrtka 24.12. 2015 Měsíc přibýval. Příští úplněk na Vánoce se opět objeví
až v roce 2034.
Na Boží hod vánoční (25.12.2015) byl úplněk pozorován i na lhenické obloze
– viz foto Dušana Dostála.
podle serveru - Aktuálně.cz
Co na to pranostika
„Když Měsíc o Vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá“
- tak tomu o těch letošních nebylo -
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Co na to horoskop
„Úplněk Měsíce 25.12. - ve znamení Raka
„Tento emotivní a velmi citlivý úplněk na Boží hod vánoční má vliv na finance, intuici a jasnozření, rodinu, domov a
zázemí.
JB,IR

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokráte
o hudebním skladateli, lhenickém rodákovi
Theodoru Kösslovi (* 1.7.1886 † 18.9.1969)
ke 130.výročí jeho narození
Skladatelovo vyznání rodnému Lhenicku
ze šesti ženských sborů „Domove můj“ ả capella – z prvního z nich „Z rodného kraje“ na slova V. Školaudího
– úvodní text skladby:
„Můj kraji, proč k tobě vracím se jako dítě k mamince, když srdce nejvíc bolí“…
Mistrův životopis
Narodil se 1.7. roku 1886 ve Lhenicích jako nejstarší syn ze sedmi dětí lhenického lékaře MUDr. Antonína
Kössla (1851 – 1915 – se zavedenou ordinací praktického lékaře na lhenickém „zámku“ až do počátku
20.století) a Marie Kösslové, rozené Gregorové (1862 – 1943). Základní školu absolvoval ve Lhenicích, poté
odešel ke svému strýci do Plzně (z větve Gregorových k bratru jeho matky Janovi – notáři), kde vystudoval
gymnázium.
Následně absolvoval právnická studia na Karlově univerzitě v Praze, aby dále působil jako notář nejprve
v Plzni (1914 až 1928 – zde v létech 1920 – 1928 jest prvním dirigentem Plzeňské filharmonie) a posléze již
natrvalo v Kouřimi (1929 – 1953). Tady žil a tvořil až do své smrti 18.9.1969. Jeho ostatky byly uloženy do
rodinného hrobu na lhenickém hřbitově, v jeho milovaném rodném kraji.
Ve všech místech, kde žil a pracoval, se podílel na osvětové činnosti jako sbormistr, pianista a skladatel.
Theodor Kössl hudebník a skladatel – počátky jeho muzicírování nutno hledat již v jeho dětství, neboť rodina
Antonína Kössla byla hudbymilovná a hudbě oddána. Prvním učitelem klavíru a elementární hudební teorie
byl mu pozdější národní umělec, skladatel Jindřich Jindřich (1876 – 1976), který za působení na lhenické
škole co kantor (1896 – 97) žil v rodině Kösslů na „zámku“. Theodor se i následně velice intenzivně věnoval
hudbě. Vystudoval práva a zároveň skladbu. Po ukončení mistrovské kompoziční školy na pražské
konzervatoři, kde byl žákem profesora Karla Steckera, dosáhl prvních skladatelských úspěchů v roce 1918,
když obdržel čestné uznání Českého spolku pro komorní hudbu v Praze za klavírní sonátu a druhou cenu ve
velké soutěži Pražského hlaholu za mužský sbor. Tyto úspěchy jej přivedly k dalšímu studiu, tentokrát u
hudebního skladatele Vítězslava Nováka, který jej řadil mezi své nejlepší žáky a později se stal i jeho
přítelem. T. Kössl složil řadu skladeb vokálních, komorních i symfonických, jež možno nalézt v repertoáru
např. České filharmonie, Symfonického orchestru FOK, Plzeňské filharmonie, jejímž byl zakladatelem,
prvním jejím dirigentem a později čestným členem. Velká část z jeho obsáhlé hudební pozůstalosti (viz
skladatelovo dílo níže) je uložena v Muzeu hudby, které je součástí Národního muzea.
Theodor Kössl a Lhenicko
Jeho vroucí vztah k rodnému kraji se prolíná jeho hudebním dílem. Některé jeho skladby vyjadřují, jak
hluboko mu přirostl k srdci. O lásce k němu svědčily i věčné jeho návraty domů – do rodného domu na
lhenický „zámek“ za svými i se svými přáteli – krom rodilých Gregorových – třeba za 2.světové války se
známým hercem Jindřichem Plachtou, či v počátku 50.let za basketbalistou a později i místopředsedou
olympijského výboru Jiřím Zedníčkem z plzeňské příbuzenské větve Gregorových a dalšími.
Nezapomenutelné byly při jeho návratech varhanní doprovody Mší svatých a varhanní preludie a vůbec
muzicírování ve lhenickém sv. Jakubovi.
Dílo Theodora Kössla
Cyklus písní Slavnost jara (1919), Dvě sonatiny pro klavír (1922-23), pětivětá Stará suita pro klavír (1922),
Houslová sonatina (1924, v roce 1935 upravena pro velký orchestr – Concertino G moll pro housle a
orchestr), Bagatelly pro housle a klavír (1928), Malá fantasie pro orchestr (1929-30), Tři písně na slova
J.S. Machara (1936), Česká suita pro velký orchestr (1939-40), meditace na téma české duchovní písně pro
smyčcový orchestr (1945), Dvě legendy na slova české lidové písně pro smíšený sbor (1945), kantáta
Rodnému kraji (1950-51), Suita E dur pro malý orchestr (1956), Suita na nápěvy lidových písní z Kolínska a
Kouřimska pro smyčcový kvartet (1959-60), 5 melodramatů, několik cyklů mužských, ženských a smíšených
sborů, též upravil soubor deseti jihočeských písní pro mužský sbor – první z nich „Teče voda ze skalky“ je
verze z rodných Lhenic atd.
Všechna jeho dosavadní díla, jak napsal Josef Batelka o Kösslově hudbě, „jsou lyrického charakteru,
formálně vytříbená a v projadřování hudebních myšlenek osobitá, jemná a vkusná“.
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Dodatek
Čerpáno z bulletinu „Hudební skladatel Theodor Kössl – lhenický rodák“ (ve zpracování Mgr.Jana Bumby a
Marie Jarošové) – byl vydán Městysem Lhenice v r.1996 u příležitosti 110.výročí skladatelova narození.
„Když jsme sháněli v roce 1996 materiály o významném lhenickém rodákovi, vzpomněl jsem na
Ing.arch.Lubora Kössla, skladatelova synovce, co v mládí trávil prázdniny u nás, ve Lhenicích a požádal jej o
pomoc. Vyšel nám se svou maminkou Helenou Kösslovou (již zesnulou v roce 2001 a též uloženou
v rodinném hrobě na lhenickém hřbitově) tehdy vstříc a poskytl nám matriály ze skladatelovy pozůstalosti,
právě tak, jako i rodina Gregorova a Friedrichova. Díky i jejich poskytnutým podkladům mohl bulletin
„Hudební skladatel Theodor Kössl – lhenický rodák“ vzniknout, vzpomíná Jan Bumba.
Další prameny k tomuto časosběrnému putování za skladatelem Theodorem Kösslem:
M.Trnka – „Skladatel z třešňových sadů“ – Lhenický zpravodaj – roč.2003, č.2 – únor
M.Trnka – „Lhenický rodák Theodor Kössl v dobré společnosti z podlipanska“ – Moje Lhenicko – roč.2007,
č.8 – srpen
Mgr.Jan Bumba – „K novodobějším dějinám „zámku“ a k dění v něm“ (zpracováno na základě podkladů od
pana Karla Gregory st.) – Moje Lhenicko – roč.2007, č.5 – květen
O Theodoru Kösslovi – lhenickém rodákovi i v příštím vydání ML – pokračováním druhou částí vzpomínkami z dětství na prvního jeho učitele hudby Jindřicha Jindřicha ve Lhenicích.
JB, JM

Foto – rodinný hrob skladatelův na lhenickém hřbitově v jeho milovaném kraji, kam byly uloženy jeho tělesné ostatky.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Při návštěvě Lhenic se paní Věře Hrdličkové dostalo k rukám červencové vydání našeho měsíčníku Moje Lhenicko
(roč.2015),

kde si v rubrice „Hledání ztraceného času“, ve vzpomínkách na osvobození Lhenic americkou armádou v
roce 1945, povšimla nepřesnosti v líčení neblahého osudu jejího dědečka, pana Františka Steinochera při
manipulaci s municí a mailovou poštou nás na to upozornila. A tak tuto vzpomínku jednoho z pamětníků,
sedmdesát let starou, uvádíme na pravou míru.
Pan František Steinocher po těžkém zranění nebyl americkou zdravotní službou převezen do
českobudějovické nemocnice, ale do prachatické, nezemřel při cestě tam, nýbrž v nemocnici po několika
dnech... Paní Věře Hrdličkové ze Zvěřínku na Chrudimsku děkujeme za upřesnění okolností v jedné ze
vzpomínek námi uveřejněných.
Redakce ML
Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ U NÁS
Vítání občánků
Dne 13.12.2015 starostka městyse Ing. Marie Kabátová uvítala do života nové občánky Lhenic. S krátkým
kulturním programem je přivítaly i děti z MŠ. Jsou to tito občánci: Pavel Mráz, Dominik Bolech, Jan Tichý,
Martina Korytarová, Vítek Klišík, Antonín Plucar, Anna Radová, Petra Vogeltanzová(opravdová
Lheničanka – narozena u nás po padesáti letech doma.) Alexandra Žáková a Kateřina Jeníčková.
I naše redakce přeje dětem šťastný a spokojený život.
Foto s malou Kateřinkou, uvítanou mezi občánky,nám ze soukromého alba zaslala paní Eva Jeníčková
JB,JM
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
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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.
V sobotu 30.1. 2016 Vás srdečně zve
Městyse Lhenice na

OBECNÍ PLES
v sokolovně

Hraje: MP 3 BAND z Č. Budějovic
Též připraveno p řekvapení večera
začátek:

20.00

hod. vstupné:

90,-

Kč

BOHATÁ TOMBOLA

Jako každý rok i letos se ve Lhenicích v únoru uskuteční festival EXPEDIČNÍ KAMERA.
Termín akce a program upřesníme v příštím vydání „Mého Lhenicka“ a na plakátech.
Za O.s. Náves, Kateřina Vanková

IR

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Prosinec v KČT Lhenice
V pondělí 28. prosince proběhla v klubovně KČT výroční členská schůze. Při hodnocení činnosti za rok 2015 bylo
konstatováno, že mezi povedené akce v tomto roce patřily hlavně únorový country bál, výlet na Javorník o prvním
červnovém víkendu, srpnová dovolená do Českého ráje, loučení s létem na Štěrbů zahradě ve Vadkově a tajný výlet do
okolí Lhenic na závěr turistické sezony(poslední sobota v listopadu). Naopak malá účast byla na nedělních odpoledních
výšlapech. Někteří členové klubu se účastnili výletů na Šumavu, Třeboňsko a do Novohradských hor, které pořádali
netoličtí turisté. Na rok 2016 plánuje KČT Lhenice týdenní letní zájezd do Jizerských hor. Při návratu po šesti letech
chceme navštívit hlavně místa, která byla při povodních v roce 2010 nepřístupná. Dalším bodem programu schůze bylo
hospodaření klubu. Po přečtení zprávy odstoupil z funkce hospodáře, kterou vykonával 25 let, Jan Hamberger a novým
hospodářem byl zvolen ing. M. Eis. Na únorovou krajskou konferenci KČT byl delegován předseda klubu K.Majer. Po
diskuzi a závěru schůze proběhla volná zábava.
Dne 31.12. pořádal KČT Lhenice už třetí silvestrovský výstup na Knížecí stolec ( 1236m). Za slunečného a mrazivého
počasí jsme osobními auty přes Ktiš a Arnoštov dojeli do Záhvozdí a odtud se vypravili na desetikilometrový okruh. Na
vrcholku Knížecího stolce bylo podstatně tepleji než v údolí a z dřevěné rozhledny, otevřené 11.července 2012, byly
pěkné výhledy do širokého okolí. Kolem poledne jsme začali sestupovat dolů. Zajímavostí tohoto výstupu bylo, že jsme
potkali jen jednoho cizího turistu. Při zpáteční cestě naše auta odbočila do hospůdky v Březovíku, kde jsme si pochutnali
na zasloužené jitrničce a zabijačkové polévce.
Karel Majer

KČT zve na tradiční country bál, který se uskuteční v sobotu 27. února od 20 hodin ve
lhenické sokolovně. K tanci budou hrát Vodáci a Rybníkáři.
…....................................................................................................................................................................
Z aktivit lhenického sokola
Stolní tenisté v soutěžích na Prachaticku
Výborně si zatím vedou elévové Sokola, kteří v RP st.žáků
okupují nejčelnější místa v tabulce družstev i v hodnocení jednotlivců.
Týmy mužů Sokola zase v RP-I, v RP-II i v RP-III
atakují čela tabulek z druhých míst.
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Zápasy lhenického Sokola v prosinci
V nich byla ve všech soutěžích dohrávána mistrovská kola před vánoční přestávkou, aby opět pokračovala 9.ledna.
A týmu v RP-I (regionálním přeboru)
8.kolo 12.12. – Sokol Lhenice A – TJ Netolice A 9:9 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: R.Györi 1:3, Vl.Filip 1:3, J.Houška 4:0,
M.Špán 0:2, P.Petrovka 2:0
Umístění Sokola Lhenice A v tabulce RP-I (10 účastníků) po 8.kole k 31.12.: 2.místo – 8 zápasů- 5 výher, 3 remízy, 0
proher – 99:45 – 21 bodů – ztráta na 1.v tabulce Šumavan Vimperk A – dva body!
Nejlepší umístění ve dvouhrách v RP-I jednotlivců k 31.12.: 6.místo Jaromír Houška – Sokol Lhenice A – úspěšnost 80%
- mezi 40 hráči, co odehráli více než 16 zápasů
Nejlepší umístění ve čtyřhrách v RP-I dvojic k 31.12. – 9.místo J.Houška - R.Györi – Sokol Lhenice A – úspěšnost 60% mezi 14 dvojicemi, co odehrály více než 4 zápasy
B týmu v RP-II
8.kolo 5.12. – Sokol Lhenice B – TJ Libín PT-E 14:4 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: P.Petrovka 3:1, Vl.Špán 3:1, I.Fišerová
2:2, M.Pixa 3:0, WO 1:0
Umístění Sokola Lhenice B v tabulce RP-II (10 účastníků) po 8.kole k 31.12.: 2.místo – 8 zápasů – 6 výher, 0 remíz, 2
prohry – 86:58 – 20 bodů – ztráta na 1. v tabulce KST Tatran Volary – 3 body !
Nejlepší umístění ve dvouhrách v RP-II jednotlivců k 31.12. - 5.místo – Vl.Špán – Sokol Lhenice B – úspěšnost 75% mezi 35 hráči, co odehráli více než 16 zápasů
Nejlepší umístění ve čtyřhrách v RP-II dvojic k 31.12.: 2.místo – M.Pixa-Vl.Špán - Sokol Lhenice B – úspěšnost 100% mezi 16 dvojicemi, co odehrály více než 4 zápasy
C a D týmu v RP-III
7.kolo 5.12. – Libín PT-F – Sokol Lhenice D 6:12
7.kolo 5.12. – Sokol Lhenice C – SK Rohanov 4:14
8.kolo 12.12. – SPV Strunkovice – Sokol Lhenice D 8:10
8.kolo 15.12. – Sokol Lhenice C – Slavia PT-C 3:15
Postavení Sokola Lhenice D a C v tabulce RP-III (10 účastníků) po 8.kole k 31.12.:
Sokola Lhenice D – 2.místo – 8 zápasů – 7 výher, 0 remíz, 1 prohra – 89:55 – 22 bodů – ztráta na 1.SK Rohanov –
jeden bod!
Sokola Lhenice C – 10.místo – 8 zápasů – 0 výher 1 remíza, 7 proher – 41:103 – 9 bodů!
Nejlepší umístění ve dvouhrách v RP-III jednotlivců k 31.12.: 2.místo – Iveta Fišerová – Sokol Lhenice D – úspěšnost
89,29% - mezi 45 hráči, co odehráli více než 16 zápasů
Nejlepší umístění ve čtyřhrách v RP-III dvojic k 31.12.: 4.místo – R.Sivera – F.Traxler – Sokol Lhenice C – úspěšnost
75% - mezi 17 dvojicemi, co odehrály více než 4 zápasy
A a B týmu v RP st.žáků
6.kolo 19.12. – Křišťál Lenora B – Sokol Lhenice B 4:6
6.kolo 19.12. – Sokol Lhenice A – SK Ktiš 8:2
Postavení v neúplné tabulce A a B týmu Sokola Lhenice v RP starších žáků (7 účastníků) k 31.12.
Sokola Lhenice A – 1.místo – 6.zápasů – 6 výher, O remíz, 0 proher – 48:12 – 18 bodů
Sokola Lhenice B – 2.místo – 6 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 1 prohra – 36:24 – 16 bodů
Nejlepší umístění ve dvouhrách v RP st. žáků – jednotlivců k 31.12. – na prvních čtyřech místech hráči lhenického
Sokola:
1.místo R.Sivera – A tým – úspěšnost 100%, 2.místo A.Sivera – B tým – úspěšnost 92,31%, 3.místo M.Halabrín – A tým
– úspěšnost 83,33%, 4.místo Fr.Traxler – A tým – úspěšnost 83,33% - mezi 15 hráči, co odehráli více než 10 zápasů.
Nejlepší umístění ve čtyřhrách v RP st.žáků – dvojic k 31.12.
Na prvních čtyřech místech opět hráči lhenického Sokola: 1.místo A Severa – J.Pavlič – B tým, 2. R.Sivera – F.Traxler –
A tým, 3. R.Sivera – M.Halabrín – A tým, 4. J.Berger – M.Halabrín – A tým – všechny dvojice se 100% úspěšností –
rozdíl pouze ve skóre – mezi 9 dvojicemi, co odehrály více než dva zápasy.
JB, JM

Tým lhenického Sokola v probíhající prachatické
JS AGENCY FUTSAL LIZE
Pokračovala v prosinci do vánoční přestávky třemi koly, v nich pro Lhenické 2x vítězně, 1x smírně.
5.kolem v neděli 13.12. – Sokol Lhenice – Club 111 PT 1:1 (0:1) - br. za Lh.: P.Pořádek
6.a 7.kolem v sobotu 19.12. – Sokol Lhenice – Norton PT 10:3 (4:0) – br.za Lh.: M.Mahák 4,
J.Růžička 2, P.Prenner 2, J.Mrkvička 1, J.Beran 1,
Sokol Lhenice – Chroboly 9:2 (4:2) – br.za Lh.: J.Mrkvička 5, J.Růžička 2, P.Prenner 1, J.Beran 1
Postavení Sokola Lhenice v tabulce prachatické futsal ligy (10 účastníků) k 31.12. – 5.místo - 7 zápasů – 4 výhry, 1
remíza, 2 prohry – skóre 48:27 – 13 bodů.
JB, JM

Vánoční turnaj v soft tenisu v sokolovně
Uspořádaný lhenickým Sokolem na Boží hod (25.12.) odpoledne
Účastníci: 14 dvojic – i smíšených
Hrací systém: ve dvou skupinách po sedmi – každý s každým, s postupem čtyř bodově nejlepších ze skupin do
čtvrtfinále, dále vyřazovacím způsobem do semifinále a finále, s utkáním o 3.místo poražených semifinalistů.
Nejúspěšnější tři dvojice turnaje:
1.místo – Marek Jaroš – Petra Burdová(oba Lhenice)
2.místo – Václav Hůrský (Lh.) – Iveta Fišerová (Ktiš)
3.místo – Václav Hůrský – David Nový (oba Ktiš)
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Foto vlevo – vítězná
dvojice Marek Jaroš Petra Burdová
Foto
vpravo
–
tři
oceněné dvojice zleva –
V.Hůrský – I.Fišerová,
M.Jaroš – P.Burdová,
V.Hůrský – D.Nový

Sokol připravuje do sokolovny:
na sobotu 16.1. od 15.00 hod. TURNAJ VE STOLNÍM TENISU PRO NEREGISTROVANÉ
na sobotu 13.2. od 14.00 hod. TURNAJ V ŠIPKÁCH
- přihlášky na oba turnaje přijímány v hospůdce v sokolovně. Přijďte si zasportovat!

JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
Statistické ohlédnutí za mistrovským podzimem
sout.roč.2015/16 A týmu v I.B třídě skupiny A
Konečné umístění v tabulce po 14.kolech i s jarní předehrávkou:
SK Lhenice – 3.místo – 14 zápasů – 10 výher, 1 remíza, 3 prohry – skóre 33:18 – 31 bodů se
ztrátou 9 bodů na 1. Nemanice, 3 bodů na 2. Planou.
Konečné umístění v tabulce ze zápasů doma:
5.místo – 7 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 2 prohry (s Nemanicemi 0:3, s Planou 0:2) – skóre 12:6 –
15 bodů.
Výsledky podzimních zápasů doma:
29.8. s V.Brodem 2:0, 12.9. s Netolicemi 1:0, 26.9. s Černou 2:0, 10.10. s Nemanicemi 0:3, 24.10. s Planou 0:2, 7.11. s
Dřítní 4:0, 4.11. s Č.Krumlovem B 3:1 (v jarní předehrávce).
Konečné umístění v tabulce ze zápasů venku:
2.místo – se ztrátou 3.bodů na 1. Nemanice – 7 zápasů – 5 výher, 1 remíza (v K.Újezdě), 1 prohra (ve Frymburku) –
skóre 21:12 – 16 bodů.
Výsledky ze zápasů venku:
16.8. v K.Újezdě 3:3, 23.8. v Č.Krumlově 1:3, 6.9. v T.Svinech 1:3, 19.9. ve Frymburku 2:0, 3.10. v H.Plané 2:4, 17.10.
ve Zlivi 1:5, 31.10. v Sedlci 2:3. Ze sedmi utkání shodně odehraných doma jako i venku lepší bodový zisk venku (16
bodů) než doma (15 bodů).
Vyloučení (červená karta):
– jedno – L.Kopf v utkání 19.9. ve Frymburku – trest: jeden týden nepodmíněně.
Počet startů jednotlivých hráčů ve 14 zápasech mistr.podzimu:
(první údaj počet startů v utkáních, druhý v základních sestavách)
K.Muška 14/13, J.Prenner 14/12, J.Dvořák 13/13, L.Kopf 13/13, J.Mrkvička 13/10, R.Pořádek 13/13, M.Bednár 12/12,
V.Pilát 12/11, T.Tůma 12/11, J.Schön 12/9, R.Iliev 11/9, M.Mahák 11/3, J.Růžička 11/8, J.Beran 10/9, P.Prenner 9/7,
R.Sura 6/0, Vl.Burda 3/0, S.Bečvář 1/0, J.Exner 1/0, P.Trnka 1/1 – celkem 20 hráčů.
Střelci branek:
Na 33 vsítěných brankách (z toho jedna soupeřova vlastní – Černé) se podílelo celkem 11 hráčů – tentokrát bez
výraznějšího dominantního střelce.
M.Bednár se 6 br., M.Mahák 4, J.Mrkvička 4, R.Pořádek 4, R.Iliev 3, R.Sura 3, J.Beran 2 (2x z 11), P.Prenner 2, T.Tůma
2 (2x z 11), Vl.Burda 1, J.Schön 1
Sestava mistrovského podzimu poskládána na základě počtu startů v základní sestavě:
V rozestavení 4 – 4 – 2
J.Dvořák 13x
J.Prenner 12x – L.Kopf 13x – K.Muška 13x – V.Pilát 11x
M.Bednár 12x – T.Tůma 11x – J.Beran 9x – J.Mrkvička 10x
(J.Růžička 8x)
R.Pořádek 13x – R.Iliev či J.Schön oba 9x
Pro herní univerzálnost byli v zápasech, dle potřeby, někteří hráči využíváni nejenom na jednom stálém postu v sestavě
– např. M.Bednár, J.Růžička, J.Schön.
Lheničtí ve vybraných jedenáctkách I.B sk.A:
O tom, že se lhenickému A týmu v mistrovském podzimu dařilo, svědčí i to, že se jeho hráči pravidelně objevovali ve
vybraných sestavách jednotlivých kol I.B třídy sk.A, tvořených serverem „Fotbal u nás“.
Jirka Růžička byl navíc zařazen do vybrané jedenáctky I.B tř. sk.A za celou odehranou podzimní část sout. roč.2015/16.
Ve vybrané sestavě I.B tř. sk.A příslušného kola:
Předehrávaného 13.kola J.Růžička, 1.kola K.Muška, 2.kola L.Kopf a M.Bednár, 3.kola T.Tůma a R.Pořádek, 4.kola
J.Schön, 6.kola J.Prenner, 7.kola T.Tůma, 9.kola M.Mahák a R.Sura, 10.kola J.Růžička, 11.kola M.Bednár, 12.kola
M.Bednár a R.Iliev, 14.kola P.Prenner.
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Z klubového zákulisí
Volba prezidenta SK - úprava ve fotbalovém stánku
Výbor SK, znovu zvolený na valné hromadě dne 28.11.2015, na své ustavující schůzi volbou potvrdil do funkce
prezidenta SK i pro další volební období Pavla Bošku, hospodáře Petra Trnku (roč.1981). Dnů mezi vánočními svátky a
příchodem nového roku bylo využito k vymýcení náletových dřevin v rohu hřiště pod tělocvičnou ZŠ, konkrétně
provedeno Oldou Svobodou, za což mu patří poděkování . Počítáno je v tomto místě s obnovou oplocení, na jaře pak
kolem tribun s výsadbou stromků.
JB,JM

PŘEDPLATNÉ MĚSÍČNÍKU „MOJE LHENICKO“ NA ROK 2016
Uhradit jej je nutné během měsíce ledna buď na úřadě městyse či v Krejčovství u Romany Bukovské na staré radnici.
Cena zůstává nezměněna – 9,- Kč/kus. Pouze připomínáme, že těm, kterým je ML zasíláno, musí též současně uhradit
poštovné (tj. podle váhy - 17 – 21 Kč/ 1ks). Lednové číslo obdrží všichni současní odběratelé, únorové již jenom ti, kteří
si jej předplatili.
Též upozorňujeme naše dopisovatele, že je potřebné odevzdávat příspěvky do redakce „Mého Lhenicka“
nejpozději k poslednímu dni v měsíci , kdy je vždy uzávěrka k vydání příslušného čísla.
Na další spolupráci v roce 2016 se těší redakce ML.

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 – Na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519

Po – Čt 8.30 – 11.30 12.30 – 15.00 hod

PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
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
Třebanice 18 www.zaluzievelisek .cz zaluzievelisek@seznam.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

16

