MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIV. číslo 2. cena 9,- Kč

ÚNOR 2016

Ze zahájení lhenické plesové sezóny 2016 – foto vlevo - z Mysliveckého plesu v sále hotelu (15.1.),
foto vpravo – z Obecního plesu v sokolovně (30.1.).

ZPRÁVY Z RADNICE
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 28.01.2016
Výpis ze zápisu č. 15
---------------------------- ------------------------------------------------------------(Přítomno všech 11 zastupitelů)

Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 155/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v položkách 1-2.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 156/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) inventarizaci majetku k 31.12.2015
b) odpisy majetku v celkové výši 1.479.301,42 Kč.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 157/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí pracovní návrh rozpočtu městyse
Lhenice na rok 2016 a doporučuje jej k dopracování dle připomínek a vyvěšení na úředních deskách.
11 PRO
Usnesení č. 158/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od 01.02.2016
a) odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse Lhenice ve výši 576,--Kč měsíčně
b) odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty městyse Lhenice ve výši 14.264,--Kč měsíčně
c) odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru ve výši 832,--Kč měsíčně
d) odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy komise ve výši 832,--Kč za jednání
e) odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru ve výši 678,--Kč měsíčně
f) odměnu za výkon funkce neuvolněného člena komise ve výši 678,--Kč za jednání
g) odměny dle bodu b) – f) byly kráceny koeficientem 0,6. 8 PRO 1 PROTI (Hölcl) 2 ZDRŽEL SE (Boška, Pořádek)
Ad 6a) Usnesení č. 159/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodloužit zveřejnění záměru na
pronájem pozemku parc.č. 1378/40 o výměře 2.137 m2, k.ú. Lhenice na dobu do 24.02.2016.
11 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 160/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht
pozemků parc.č. 591/10 o výměře 2.915 m2 a parc.č. 1453/2 o výměře 508 m2, k.ú. Lhenice s panem V. Stehlíkem,
Brusná za pachtovné 1.500,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti let.
11 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 161/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht
pozemků parc.č. 41/10 o výměře 6.834 m2 a parc.č. 272/1 o výměře 2.570 m2, k.ú. Hoříkovice s panem R. Grillem,
Netolice za pachtovné 1.500,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti let.
11 PRO
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Ad 6d) Usnesení č. 162/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej části
pozemku – 1/8 parc.č. 885/100, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 80,--Kč/m2 + náklady s tím spojené. 11 PRO
Ad 6f) Usnesení č. 163/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje aktualizaci Záměru č. 6/2012 na prodej
garáží na pozemku parc.č. 808/1, k.ú. Lhenice a to za stejných podmínek, pouze s novou minimální nabídkovou cenu
110.000,--Kč/garáž + náklady s tím spojené. Záměr bude zveřejněn na dobu určitou 3 let.
11 PRO
Ad 7) Usnesení č. 164/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Horní Chrášťany – posílení sítě NN“. Jedná se o síť technického
vybavení (uložení kabelu NN, umístění nové kabelové skříně v plastovém pilíři, uzemnění, umístění nového sloupu
s kabelovou skříní, omezovačů přepětí NN) na pozemcích parc.č. 1016/2, 888/3, 934, 935/5, 935/13 v k.ú. Dolní
Chrášťany a na pozemku parc.č. 740/1 v k.ú. Horní Chrášťany. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen
v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených
zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký
posudek, který vypracuje oprávněný soudní znalec, zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný. K této
částce bude připočtena platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 8) Usnesení č. 165/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje podání žádosti o realizaci rekonstrukce cesty parc.č. KN 697/1 a parc.č. KN 697/2,k.ú. Třešňový Újezdec,
která byla navržena k rekonstrukci při Komplexní pozemkové úpravě v Třešňovém Újezdci
b) souhlasí s převzetím zrealizované rekonstrukce výše uvedené cesty do majetku městyse Lhenice
11 PRO
Ad 9) Usnesení č. 166/15/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2016.
11 PRO
OA

Návrh investičních akcí městyse Lhenice pro rok 2016:
Je v celkové částce 17,4 mil. Kč a všechny tyto položky jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2016,
který prošel do dalšího "čtení",
tj. k vyvěšení na ÚD a schválení na příštím zasedání zastupitelstva. Také tento návrh bude zveřejněn.
V tabulce jsou také zmíněny projekty, na kterých se pracuje a chceme na ně podat žádost o dotaci.
Bohužel, nevíme, jak budeme úspěšní.
( v tabulce - VO - veřejné osvětlení, ZS – zdrav. Středisko, ZZS JčK - záchran. služba)
Ing. Marie Kabátová- starostka

ZS - prostory pro ZZS JčK

900

Projekt vnitřních úprav objektu čp. 61 (býv DPS)

150

Rozšíření VO

200

Projekt Restaurace U Vašků

200

Kotelna SNP - regulace a řízení

250

Zastřešení kontejnerů na SD a přejezdová váha

350

Dotace pro Hospic sv. Neumanna v Prachaticích

15

Vnitřní úpravy úřadu - prováděcí dokumentace.

330

Nové osobní auto

480
17 400

Rozšíření kapacity MŠ a bezbariérovost (Mičovice+Lhenice)
Dopravní automobil pro JPO III
Stavební úpravy hasičské zbrojnice Lhenice - půdní vestavba
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Odhad nákladů
3 500
1 200
3 000

INFORMACE OBČANŮM
Restaurování kašny
Zasvěcené informace o tom podal Ing.Jan Stiborek z úřadu městyse.
Dne 2.2.2016 započala demontáž Lhenické kašny, která byla stejně jako socha sv. Vojtěcha odvezena
do restaurátorské dílny na celkové restaurování.Jednotlivé díly byly označeny a rozebrány,
aby po provedených opravách opět byla složena v původním stavu. Při rozebrání byl objeven kamenný
stupeň kolem celé kašny, který byl v minulosti zasypán a částečně pod asfaltovým povrchem. I Tento
stupeň bude opraven a použit zpět při osazování. Celá akce restaurování soch je pečlivě dokumentována
včetně činnosti v restaurátorské dílně a počítáme s tím, že v příštím čísle ( tedy v březnu) budou uveřejněny
fotky s dílny a popis prací, které byly provedeny. Navíc celá restaurátorská činnost je konzultována
s památkovým ústavem.
Dokumentace prací bude po skončení uložena na obci v archívu, dodavatel toto musí provádět vždy a po
ukončení restaurátorských prací předává dokumentaci investorovi a památkovému ústavu.
K odvozu se přistoupilo se značným předstihem jednak proto, že práce na kašně vyžadují značný čas (cca
1 rok) a jednak proto, že jak si mnozí všimli, probíhá na náměstí takzvaný zjišťovací archeologický průzkum
a jedna ze sond bude v blízkosti kašny. S ohledem na bezpečnost těchto prací byla kašna v předstihu
odvezena do restaurátorské dílny. JS

fota – demontáž kašny a její odvoz do restaurátorské dílny (2.2.2016)

K vyhlášené první výzvě v rámci dotačního programu „Snižování emisí z lokálního vytápění
domácností
(kotlíkové dotace na zastaralé kotle na pevná paliva s ručním přikládáním pro jejich uživatele“).
Postup žadatelů
- nejprve je nutno odeslat elektronické žádosti, poté s následným doručením podepsané žádosti papírové
- jejich příjem byl zahájen 18.1. 2016 a potrvá do 31.3. 2016 do 14.00 hodin.
Veškeré informace pro žadatele naleznete na webových stránkách na adrese
– http:kotlikovedotace-kraj-jihocesky.cz
více na webových stránkách městyse

Připomínáme ze „Lhenického odpadového rádce“
Velmi přehlednou brožurku vydal městys Lhenice, kde jsou podrobné informace jak a co třídit, kde co odevzdat a další
důležité informace – k vyzvednutí na radnici.

Tříděný odpad:
Pytle na tříděný odpad si mohou občané Lhenic vyzvednout ZDARMA na radnici, nebo v Krejčovství u Romany
Bukovské na staré radnici a ve sběrném dvoře. Naplněné pytle je nutno vyndat před svůj dům VŽDY PRVNÍ PONDĚLÍ
V MĚSÍCI, kdy je prováděn jejich svoz.

Směsný odpad:
Kupon na vývoz popelnic je možné zakoupit za 75,-Kč také na radnici nebo u Romany Bukovské, možno i na sběrném
dvoře. Kupony vylepujte, prosíme, podle níže uvedeného návodu. Popelnice jsou vyváženy VŽDY V ÚTERÝ V SUDÉ
TÝDNY -

Sběrný dvůr:
Je umístěn v Tylově čtvrti. Jeho otevírací doba je:

Pondělí 13.00 – 17.00, čtvrtek 13.00 – 17.00, sobota 13.00 – 17.00 hod ukládání odpadů zde je pro občany
Lhenic zdarma, s výjimkou stavebních materiálů nad 50 kg na občana za rok.
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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

Víte, že…
Ze statistiky evidence obyvatel za rok 2015 na Lhenicku
Počet obyvatel k 31.12.2015: 1878
Průměrný věk obyvatel: 41 let
Věkové rozložení obyvatel: dospělí-muži: 42 %, dospělí-ženy: 41 %, děti: 17 %
K trvalému pobytu se přihlásilo: 65 občanů – z toho 25 dětí
Z trvalého pobytu se odhlásilo: 47 občanů – z toho 12 dětí
Počet narozených dětí: 19 – z toho 10 dívek a 9 chlapců
Počet zemřelých občanů: 20 – z toho 6 žen a 14 mužů
Počet vítaných občánků: 16 (Lhenice) + 1 (Mičovice)
OA
Vydařený Obecní ples
30.1. se v sokolovně při něm za kapely MP 3 Band, překvapení večera v podobě
tanečního páru Mgr. Tomáše Gaudníka a Karolíny Kundrátové z Vimperka
(viz foto) a bohaté tomboly výborně bavilo na 130 návštěvníků.
Na zdařilém průběhu se podíleli pořadatelé – do tomboly přispěli firmy i
jednotlivci, za což všem patří poděkování. JB, IR

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
LEDEN V MATEŘINCE
6.1. – byli jsme svědky tříkrálové obchůzky školkou, při které hoši ze Sůviček, převlečeni za Tři krále, prošli všemi
třídami s koledou
7.1. – nastalo loučení s vánočním stromkem, který svátečně zdobil naši mateřinku. Sůvičky, Motýlci i Berušky se s ním
přišli rozloučit, než byl odstrojen – neklamné to znamení, že Vánoce jsou již minulostí
12.1. - proběhla v MŠ pro rodiče předškoláků beseda „O školní zralosti“ s Mgr. Leonou Tomanovou z Pedagogickopsychologické poradny v Prachaticích a to ve spolupráci s místní ZŠ
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14.1. – nás opět navštívilo divadlo „Máma a táta“ – tentokráte s pohádkou „O drakovi“
14.1. – v tento den jsme si také všichni ve sv.Jakubovi postupně prohlédli tamní betlém s výkladem Františka Fencla, za
což mu patří naše poděkování
19.1. – předškoláci ze Sůviček navštívili 1.třídu při vyučování a také školní družinu – místa to jejich budoucího působení
22.1. a 23.1. – byly to pro 29 našich budoucích prvňáčků velké dny – se svými rodiči se totiž vypravili k zápisu do školy,
kde předvedli, jak jsou na ni připraveni. Za své snažení obdrželi drobné dárky.

Foto vlevo – z tříkrálové obchůzky mateřskou školou 6.1. – vpravo – z divadelního představení v MŠ

Základní škola
Lednové kalendárium –
6.1. – „Chatujeme s Francouzi v angličtině“ – pokračování v navázaném kontaktu s žáky ze školy z města
Nouzonvile v počítačovém programu Skype – tentokráte pro žáky 7.třídy
6.1. – „Sociometrie ve 4.třídě“ – dotazník na téma „Vztahy ve třídě“
12.1. – „Školní zralost“ – beseda v MŠ pro rodiče předškoláků
14.1. – třídní schůzky ve všech třídách s možností následujících konzultací se všemi vyučujícími - pro rodiče žáků
18.1. – účast na okresním kole Dějepisné olympiády v PT (viz článek níže)
19.1. – návštěva Malého divadla v ČB – představení „Jak jsem byl Cyranem“ – pro žáky 4. a 7.třídy
19.1. - „Škola nanečisto“ - návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ
21.1. – oficiální předání nové učebny Fyziky, Chemie, Přírodopisu – fyzická kontrola dokončeného projektu
21.1. – pedagogická rada – hodnocení 1.pololetí šk.roku 2015/16 (viz statistika níže)
21.1. – školní kolo „Olympiády z českého jazyka“ (viz článek níže)
22.1. – 23.1. – zápis do 1.ročníku na naší ZŠ (viz článek + foto níže)
28.1. – předání pololetního vysvědčení šk.roku 2015/16 ve všech třídách – v první slavnostně za přítomnosti rodičů
prvňáčků (viz foto níže)
28.1. – školní kolo „Chemické olympiády“ (viz článek níže)
28.1. – „Školní karneval“ u příležitosti ukončení 1.pololetí šk.roku 2015/16 za přizvání předškoláků z MŠ – odpoledne
v jídelně ZŠ (viz foto níže)
29.1. - pololetní prázdniny
I v měsíci lednu nadále pokračoval plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.třídy v plaveckém stadionu v PT (10 lekcí)

Obrázky z lednového dění na naší škole

Foto vlevo – ze slavnostního předávání vysvědčení prvňáčkům za přítomnosti rodičů (28.1.) – vpravo – ze školního
karnevalu ve školní jídelně (28.1. odpoledne). Více fotografií na webových stránkách školy.

Z vědomostních soutěží žáků a žákyň naší ZŠ
Přírodovědný klokan 2015/16
Nejúspěšnějším řešitelem okresního kola této soutěže (v kategorii „Kadet“) se stal náš žák 8.ročníku David Urbaník
(s náskokem 15.bodů). Gratulujeme!
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Okresní kolo „Dějepisné olympiády“ 18.1.2016 v Prachaticích
Umístění našich žáků mezi 36 soutěžícími z 8. a 9.ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Prachaticka: Jindřich Daniel –
16.místo, Martin Hölcl – 21.místo, Radek Severa – 33.místo – všichni tři z 8.ročníku.
Školní kolo „Olympiády v českém jazyce“ – 21.1.2016
Soutěže se zúčastnily pouze žákyně 8.ročníku. Umístění tří nejúspěšnějších řešitelek: 1. Kristýna Pavlíková (19 bodů)
s postupem do okresního kola, 2. Miloslava Kasalová (18 bodů), 3. Alžběta Bošková (15 bodů).
Školní kolo „Chemické olympiády“ – 28.1.2016
Umístění tří nejúspěšnějších řešitelek: 1. Sára Kunešová 9.roč. (14 bodů), 2. Kristýna Pavlíková 8.roč. (12 bodů),
3. Aneta Halabrínová 8.roč. (10 bodů).

Hodnocení 1. pololetí školního roku 2015/2016

Zápis do 1. ročníku 2016/2017
Ve dnech 22. a 23. 1. 2016 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku.
K 2. 2. 2016 bylo přijato 26 budoucích prvňáčků – 10 chlapců a 16 dívek. Pro 4 děti zvažují jejich rodiče odklad školní
docházky.
Mgr.Vl.Trnková, JB, JM

Fota ze zápisu budoucích prvňáčků na naší škole – 22.1. a 23.1.2016

Školní družina v přízemí malého pavilonu ZŠ v novém
Po stavebních úpravách s nově propojenými dvěma místnostmi (bývalými učebnami, z nichž jedna se stala
hernou) a s novým vybavením (nábytkem, pomůckami, hrami, hračkami atd.) a i s nově upraveným přilehlým
venkovním prostorem (zpevněnou plochou a pořízenými houpačkami) zde nyní v čase před a po vyučování
nachází pod vedením paní vychovatelek Moniky Stehlíkové a Petry Krejčové 55 zapsaných dětí pěkné a příjemné
prostředí – viz fota níže.

JB,JM
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Lheničtí hasiči bilancovali
na výroční schůzi SDH dne 12.1.2016 v sokolovně
Za přítomnosti starostky Ing.Marie Kabátové, místostarosty Ing.Milana Hölcla a členstva, které uvítal
starosta sboru Jiří Zána, zhodnotili rok 2015. Zprávu o činnosti za právě uplynulý rok přednesl velitel sboru
František Fencl – z ní vyjmuto:
k současné členské základně SDH k 31.12.2015 – evidováno 98 členů, z toho z nich 18
proškolených v potřebných dovednostech a s nezbytnou lékařskou prohlídkou tvoří zásahové výjezdové
družstvo
k výjezdům zásahového družstva v roce 2015 – bylo jich celkem 18 – z toho 12x k požárům (vzhledem
k suchému a horkému létu podstatně vícekrát – např.v předešlém roce 4x), k technické pomoci (padlé stromy) 5x, 1x za
planého poplachu (do Jámy čp.20). Veškeré výjezdy proběhly do 8 minut od vyhlášení poplachu, za což členům
zásahové jednotky patří poděkování, jakož i paní Marii Mášlové za včasné a pohotové otevření požární zbrojnice při
výjezdech, které tím tak urychluje, a poté následně i její uzavření
k proškolování členů výjezdového družstva v r.2015 – bylo tomu tak k bezpečnosti práce a při vlastním zásahu
a k poskytnutí první pomoci, dále velitelů a strojníků, též nositelů dýchací techniky – 5 členů, kteří také prošli praktickým
výcvikem v Německu
k účasti na okrskové soutěži v požárním sportu 9.5.2015 v Tř.Újezdci – umístění družstev SDH Lhenice: muži I
– 2.místo (za startu 9 družstev) za 1. SDH Tř.Újezdec; muži II – 2.místo (za startu 3 družstev) za 1. SDH Jáma
k podílu sboru na kulturním a společenském dění na Lhenicku – vydařeným Hasičským plesem 14.3.2015,
účastí na oslavě osvobození americkou armádou 7.5.2015 a na tradiční slavnosti sv.Jána a mši svaté k patronu
sv.Floriánovi 17.5.2015 a pomocí při pořadatelské službě při Jarmarku na sv.Jiljí 7.9.2015.
Na závěr zprávy zazněla poděkování - místním firmám za uvolňování členů výjezdového družstva a pomoc s technikou –
jmenovitě Janu Peškovi, Agromechanice Lhenice, Janu Trnkovi – zámečnictví a v neposlední řadě městysu
Lhenice za finanční a i jinou podporu – s přáním na úplný závěr – aby nám na našem Lhenicku nehořelo a též
s pozváním na tradiční hasičský bál 12.3. do sokolovny – s hudbou „Netolická pětka“ a bohatou tombolou.

Také naši myslivci hodnotili rok 2015
MS Lhenice má 52 členů z toho 5 žen
* Společné lovy: 2 hony na kachny, 5 plánovaných naháněk a 3 mimořádné naháňky – z důvodu škod způsobovaných
černou zvěří
* Individuální lov spárkaté zvěře – srnčí a černé dle plánu hospodaření v honitbě
* MS vede myslivecký kroužek, který pravidelně každý týden navštěvuje asi 15 dětí (podrobnosti Ing. Štengl)
* Každoročně pořádáme střelby ze vzduchovek pro děti na horním hřišti
* MS provádí umisťování pachových ohradníků u cest, kde dochází ke střetu automobilů se zvěří
* MS hospodář vyřizuje ve spolupráci s PČR nehody, pokud ke střetu se zvěří dojde
* Každoročně pořádán MS bál s bohatou zvěřinovou tombolou
* MS pořádá každoročně pro své členy i ostatní střelby – „O třešňový květ“ a o „Lhenickou vánočku“ na střelnici v
Žabovřeskách nebo na Sedleci
* Brigády letos: pro městys Lhenice 100 hodin – prořezávání Linecké cesty a cesty do Jahodárny, brigáda pro
zemědělce (sběr kamení na polích) jako kompenzace za škody způsobené zvěří 80 hodin, brigáda na zvelebování naší
klubovny 100 hodin
* Každoroční účast na jarmarku sv. „Jiljí“ – prodej mysliveckého guláše
* MS Lhenice zprostředkovává výkup zvěřiny pro společnost Berbera
* Údržba, opravy a výstavba mysliveckých zařízení – krmelce a posedy
* Přikrmování zvěře v zimním období.
Ing.Miroslav Michálek

LHENICKÉ STŘÍPKY
Tříkrálová sbírka 2016 ve Lhenicích
V sobotu 9.1.2016 se ve Lhenicích konala tradiční „Tříkrálová sbírka“. Letos se zapojilo do koledování 14 dětí (Žofie
Pavličová, Anna Pavličová, Josef Pavlič, Markéta Krejčová, Jindřich Grill, Lukáš Machek, Magdaléna Aitchisonová, Lucie
Lahodná, Adéla Gregorová, Tomáš Dvořák, Jakub Ambrož, Prokop Bláha, Terezka Bláhová, Václav Pešek), 3 dospělí
vedoucí skupinek (Radka Aitchisonová, Jindřich Grill, Markéta Grillová) a nezbytný člověk, který zajišťoval zázemí pro
celý tým – Iveta Pavličová. Koledovat jsme začali v 10:00 a skončili jsme v 17:30. Snažili jsme se projít celými Lhenicemi
a pravděpodobně se nám to letos z větší části podařilo. Lidé byli většinou vstřícní, mnozí si s námi i zazpívali píseň „My
tři králové“, za odměnu jsme psali na dveře požehnání celému domu tradičními písmeny K+M+B+2016 (začáteční
písmena slov Kristus Mansionem Benadicat – Kristus ať žehná tomuto domu). Pro farní charitu Prachatice, která celou
akci zaštiťuje, se nám letos podařilo vykoledovat 24.869,- Kč. Farní charita Prachatice použije získaný výtěžek na
podporu svých projektů, tj. pro své dva azylové domy - Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi a Dům sv.
Petra pro muže a pro svoji terénní sociální poradnu - Most naděje.
Chtěla bych poděkovat všem dětem i dospělým, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili a sobotní den tak věnovali pomoci
druhým lidem a také všem, kteří nám opět ochotně otevřeli dveře nejen svých domovů, ale i svých srdcí a přispěli na
dobrou věc.
(Tříkrálová sbírka v minulých letech: 2015 – 20.495,- Kč, 2014 - 18.695,- Kč, 2013 – 5.868,- Kč, 2012 – 5.765,- Kč, 2011 –
nekoledovalo se, 2010 – 3.025,- Kč, 2009 – 8.248,- Kč, 2008 – 8.624,- Kč, 2007 – 13.501,- Kč, 2006 – 17.250,- Kč, 2005 –
6.786,- Kč)
Mgr.Markéta Grillová
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2016 v celé ČR činil 95,9 milionů Kč – o 6,5 mil.Kč více, než tomu bylo při té loňské 2015–
redakční doplněk.
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Foto – lhenický tým tříkrálových koledníků – 9.1.2016

Paní Zima zatím panovala jen krátce
Už v konci minulého roku 2015 – vůbec nejteplejším za dobu měření počasí
– se nijak nepředvedla a k tomuto teplotnímu rekordu přispěla, když třeba
Vánoce (s teplotami kolem +120C a pěknými slunnými dny) spíše
připomínaly Velikonoce. I zdálo se, že s příchodem nového roku by se přeci
jen mohla u nás usadit (1.1. až 3.1. s ochlazením, s nejsilnějším mrazem do
-90C a sněhovým popraškem a poté 4.1. i se souvislou sběhovou pokrývkou
2 až 3 cm). Jak se ukázalo, jen tak si zalaškovala, neboť se vbrzku opět
výrazně oteplilo, přišla obleva. Avšak v polovině ledna se navrátila, a to
velice rázně – 17.1. pokryla náš kraj deseticentimetrovou sněhovou vrstvou
s mrazem do -60C, aby v dalších dnech přitvrdila, dosypala sněhovou
pokrývku do výšky 20 cm a následně přidala na síle mrazů – u nás do -170C
až -190C, na jiných místech více.
Foto vlevo: Štědrý den 24.12.2015 na lhenickém hřbitově připomínal spíše Velikonoce.
Prachatický deník o nečekaném nástupu mrazivých dnů 23.1. napsal: „Teploty jak na Sibiři mělo právě v končícím týdnu
Prachaticko. Takový mráz v posledních létech nepamatujeme. Hlavně ten, co zalézal za nehty v noci z 21.1. na 22.1.
Šumava hlásila mínus 350C ! (K ránu za vyjasnění na Rokytské Slati -35,5 0C)“ – konec citace z PT Deníku. A paní zima
ve svých rozmarech pokračovala. Jak razantně se ujala panování (dle kalendáře měla na to plné právo), tak odevzdaně
a rychle se jej vzdala a opět za náhlé oblevy, během pár dnů, zapříčinila teplotní rozdíl téměř padesáti stupňů celsia – z
-25,30C na Rokytské Slati 23.1. na +140C naměřených v Husinci 27.1. ! Opravdu jen nakrátko se nám připomněla
taková, jakou známe z Ladových obrázků, neboť opět nastaly výjimečně teplé dny, lámající teplotní rekordy pro období
konce ledna, připomínajících zase spíše příchod jara. Po sněhu u nás ani památky ! Příroda – flora i fauna si s náhlými
změnami počsí neví rady. Ještě se k nám letos paní Zima navrátí ?

Z krátké návštěvy paní Zimy Lhenicka – fota z 22.1.2016

Foto vlevo – lhenické náměstí pod sněhovou pokrývkou za revitalizace; foto uprostřed – zasněžený náš sv.Jakub; foto
vpravo – příroda – fauna i flora si s náhlými změnami počasí neví rady.
JB, JM

NAPSALI O NÁS…
Při vítání občánků někde dávají peníze na ruku, jinde zlaté přívěsky
Prachatický deník 2.2.2016 – vybráno z obsáhlého článku Miroslava Fuchse
Co kde dávají:
NETOLICE - při vítání občánků každý dostane knihu „Naše děťátko – první album“, plyšovou hračku v ceně
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kolem 100 Kč, maminka květinu. První občánek narozený v daném roce dostává pamětní stříbrnou minci.
KTIŠ – maminka dostane květinu, stužku s nápisem „Jsem občánkem obce Ktiš“, stříbrnou minci a soupravu osušku,
ručník a bryndáček s nápisem obec Ktiš.
LHENICE – při vítání dostanou děti vyteplené deky do kočárku, knížku, květinu, deníček a stužku „Jsem občánkem
Lhenic“, první občánek dostane i většího plyšáka.
LENORA – kytička pro maminku, kniha o Lenoře, děti malou dřevěnou hračku a rodiče dva tisíce korun v hotovosti na
základě darovací smlouvy.
VACOV – noví občánci s trvalým pobytem ve Vacově dostanou tři tisíce korun v hotovosti, maminka kytičku, zápis do
pamětní knížky a děti ještě malou dřevěnou hračku.

Budějovický mariáš pro Pavla Hrabu
Prachatický deník 30.1.2016
Šenk U Růže byl o uplynulém víkendu dějištěm zajímavého turnaje v budějovickém mariáši. Sjelo se sedmnáct hráčů a
v pětikolovém turnaji se neustále měnilo pořadí na čele. Vítězství si nakonec odvezl do Brusné Pavel Hraba při součtu
umístění 7 a peněžní výhře 216 korun, 2.místo Pavel Jirkovský (Hláska) 8 (108 korun), 3.místo Václav Korous
(Prachatice) 9 (248 korun).

Z REDAKČNÍ POŠTY
Pan Miroslav Šobr z MěÚ Strakonice se v souvislosti se 700.výročím od narození Karla IV. ( 1316 )٭obrací na obce a
města v našem kraji o poskytnutí informací, pokud jest v nich nějaký vztah k tomuto velikánovi českých dějin
k zaznamenání. Obrátil se i na nás. Vyšli jsme panu Miroslavu Šobrovi vstříc a zaslali mu níže uvedený článek, otištěný
před časem v našem měsíčníku ML.
Zde jeho odpověď:
„Zdravím ze Strakonic a děkuji za zaslané informace o soše Karla IV. na kašně na náměstí. Mějte se ve Lhenicích hezky a
ať se daří.
PS: Na podzim jsem u vás navštívil „Slavnosti plodů“ a musím říci, že je to moc pěkná akce.
S pozdravem Miroslav Šobr.“

Jak se stalo, že přibližně od roku 1853 máme na našem náměstí na kašně sochu Karla IV.
Foto – socha Karla IV. na lhenické kašně na náměstí
(Moje Lhenicko roč.2005, č.6)
Protože se mi v našich materiálech na obecním úřadě nepodařilo nalézt
žádnou konkrétní informaci k historii sochy Karla IV., obrátila jsem se na Státní
okresní archiv v Prachaticích. Díky laskavé ochotě Mgr. Jany Koutné, ředitelce
Okresního archivu, získala jsem následující informace:
„Podle pamětní knihy města a zápisů Václava Schőna byla v roce 1800
uprostřed náměstí postavena obecním nákladem čtyřhranná kamenná kašna.
Opravovaná byla již v roce 1816, neboť špatně držela vodu. Vedle ní byla tedy
postavena nová dřevěná kašna, do které – stejně jako v minulosti – byla
potřebná voda vedena dřevěnými rourami („troubami“) z velkého rybníka pod
sv. Janem.(„Vejrovského“ - pozn. redakce) V polovině 19. století se situace
v zásobování městečka vodou stávala neúnosnou a bylo proto rozhodnuto
přestavět kašnu do nové podoby (v letech 1849-1851).
O soše Karla IV. na kašně jsem zatím nalezla jen málo informací: na počátku
roku 1853 jednali zástupci města s pražským akademickým sochařem Franzem
Pischeltem, u kterého byla socha na kašnu objednána. (Není zatím známo, kdo
učinil výběr námětu). Sochař v korespondenci sděluje, že na konci měsíce
dubna 1853 bude socha hotova a připravena k převozu do Lhenic.
Další dopis datovaný 6. července 1853 řeší vzniklou škodu na soše. Pravděpodobně došlo k poškození ruky držící
žezlo: „že ruka upadla, nemohlo se tím státi, že gyps povolil, který jak náleží již vyschlý byl, neb z přesvědčenosti víme, že
takové práce k nepřečkání trvají, i také spíše kámen povolí, nežli to. Tehdy si to nemohu jinak vysvětliti, než že musilo do
ruky silně uhozeno býti, jinak se státi nemohlo. Co se týká žezla, jiné zase býti nemůže, nežli z gypsu, neb jak Vaše mínění
jest, lité by ruka kamenná nesnesla a za druhé z dobrého gypsu vydrží také dlouho. Ostatně Vás upokojuji, že na soše jiná
chyba moji vinou není neb i mě velmi by na tom záleželo“ .
K autorovi sochy se mi nepodařilo najít nic bližšího.
Soupis památek sice sochu Karla IV. zaznamenává, avšak jako práci z doby novější a dále se jí nevěnuje.“
Autorka Mgr.Jana Koutná, ředitelka Okresního archivu Prachatice
JB, JM

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
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O působení jeho prvního učitele hudby, Jindřicha Jindřicha ve Lhenicích (druhá část)
Theodor Kössl na něho vzpomíná následovně: (zaznamenáno v r.1957)
„Jindřich přišel do Lhenic v roce 1896. Bylo to jeho první učitelské místo po absolvování učitelského ústavu. Protože
starší sestra Jindřichova byla v té době učitelkou v Plzni, kde působila jako učitelka na téže škole také moje teta, sestra
otcova, věděli jsme, že Jindřich je výborný varhaník, klavírista, houslista i zpěvák a na jeho příchod jsme se všichni velice
těšili, zejména můj otec, který byl ve Lhenicích obvodním lékařem a velmi miloval hudbu, pocházeje sám z muzikantské
učitelské rodiny.
Lhenice měly starou muzikantskou tradici a zejména kostelní zpěv byl v té době na velmi dobré úrovni. Tehdejší učitelé
byli téměř všichni zdatnými hudebníky, varhaníky, houslisty i zpěváky a na lhenickém kůru účinkovával o slavnostních
příležitostech i tehdy věhlasný církevní skladatel František Gregora, který byl příbuzným mé matky. Jindřich přišel tedy
do prostředí, kde se mohl uplatnit. Dvacetiletý, skromný, tichý a nevýbojný učitel si však nedovedl a nechtěl dobýti
místa, které by mu bylo v hudebním životě pošumavského městečka náleželo, neboť nechtěl své starší kolegy, kteří se
mu nemohli rovnati ani nadáním ani hudební přípravou, připraviti o pochybnou lokální slávu. Za to zakotvil pevně v naší
rodině, která jej přijala s otevřenou náručí a v níž nalezl – aspoň na čas – svůj druhý domov. Náš nezapomenutelný, pro
všechno krásné a dobré vždy nadšený otec koupil v Č.Budějovicích nový klavír, který vybral Jindřich (nebyla to malá
oběť v době, kdy takový venkovský lékař musil velmi opatrně obrátiti každý těžce vydělaný haléř, měl-li početnou
rodinu a srdce na pravém místě). A tak Jindřich zapomněl, že žije v kraji, který je v pravém slova smyslu rájem na
pohled, nechodil ani do společnosti a znal toliko jednu cestu: ze školy k nám a od nás do školy, kde bydlel. A hrál a
hrál…
Bylo přirozeno, že záhy prohlédl mé skrovné hudební nadání a stal se mým prvým učitelem hudby. Kromě mne učil
několik hudebně nadaných hochů, kteří jej zbožňovali právě tak, jako já a byli by za Jindřicha šli do ohně. Jindřich byl
nám chlapcům stejně milým a laskavým rádcem, učitelem, ba starším přítelem, jako neobyčejně přísným učitelem.
Hodiny u Jindřicha nebyly zábavou, byla to dřina, bývaly i slzy. Ale stálo to za to. Když jsem po ročním učení odešel na
gymnázium do Plzně, kde tehdy žil ve výslužbě můj děd, výborný kantor – hudebník, který si důkladně vyzkoušel mé
teoretické hudební vědomosti, zarděl jsem se dětskou pýchou, když mi děd poklepal na rameno a řekl: „Prosím tě, kdes
nabral tyhle vědomosti?“
Jindřich si k nám přestěhoval své hudebniny, aby je denně nemusel přenášet. Mezi nimi byla černá vázaná kniha
notového papíru s nápisem „Moje práce“, která mi učarovala a zavinila, že jsem se už v životě nezbavil rozkoše a
radosti, ale i trýzně hudební tvorby. Do ní totiž Jindřich zapisoval své vlastní skladby. A protože Jindřich byl mým
slunným vzorem, nebylo divu, že jsem si pořídil podobnou knihu notového papíru a nadepsal ji tak, jako Jindřich: „Moje
práce“. A počal jsem – desetiletý kluk – skládat a zapisovat prvé nepodařené a naivní skladbičky. Škoda, že se mi ta
kniha nezachovala, byla by mne dnes jistě zajímala a připomněla lecjakou příhodu, která byla příčinou, že jsem
zapisoval v notách své dětské radosti i smutky.
Po prázdninách r.1897 jsem odcházel na gymnázium do Plzně a Jindřich se už do Lhenic nevrátil. Těžce se s ním již před
těmi prázdninami loučili všichni, kdož jej měli rádi a myslím, že ani on neodcházel lehce z prostředí, na které vzpomínal
s láskou i tehdy, když jsme se zase po létech spolu sešli v Plzni. Jemu ovšem to loučení usnadňovalo vědomí, že odchází
do svého rodného Chodska, které miloval a jemuž zůstal věren přes všechny lákavé nabídky, jichž neměl nedostatek.“
Hudební skladatel, lhenický rodák Theodor Kössl – obrazová příloha

nahoře vlevo - Theodor Kössel u klavíru; vpravo – T.Kössel se svým učitelem a poté i přítelem, hudebním skladatelem
Vítězslavem Novákem
Vlevo dole - Theodor Kössel mezi svými přáteli (první zprava) - Theodor Kössel (třetí zprava) s příbuznými na zahradě
rodného domu „na zámku“ ve Lhenicích.
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Kdo byl hudební skladatel Jindřich Jindřich –
* 5.3.1876 v Klenčí pod Čerchovem / † 23.10.1967 v Domažlicích
Život
Jako syn venkovského kantora se širokým hudebním vzděláním ovládal hru na řadu hudebních
nástrojů, byl především výborným houslistou. Studoval na učitelském ústavu v Soběslavi, hudbu pak u
Vítězslava Nováka, klavír u Karla Hoffmeistra. Několik let vyučoval na školách ve Lhenicích a
Domažlicích, poté se stal profesionálním hudebníkem – skladatelem, klavíristou, etnografem (stal se
oblíbeným doprovázečem českých pěvců – např.Emy Destinové – často jeho chodských písní).
Koncertoval se „Ševčíkovým kvartetem“, byl úspěšný sólový klavírista, sbormistr. Celý život zasvětil milovanému
rodnému Chodsku – v Domažlicích, zbudoval „Chodské muzeum“. Za své hudební a etnografické dílo byl nejprve
v r.1954 jmenován zasloužilým umělcem a v r.1957 národním umělcem. Byl členem „České akademie věd a umění“ a
čestným členem „Svazu českých skladatelů“.
Dílo hudební
- je převážně vokální – zkomponoval více než 170 písní s doprovodem klavíru či orchestru, 29 mužských, 8 smíšených,
16 ženských sborů, rovněž vydal několik sbírek úprav chodských písní (nejvýznamnější pak „Poklad Chodska“,
obsahující 102 písní a tanců), složil řadu klavírních skladeb inspirovaných Chodskem, dále „Elegie pro smyčcový
orchestr“ (z r.1906), symfonickou báseň „Svítání v horách“ (z roku 1911).
Dílo etnografické
- největším je 26 dílný slovník „Chodsko“ – čtyři jeho první díly obsahují chodský slovník, gramatiku, historii, další pak
život, zvyky chodského lidu a lidovou kulturu Chodska.

Výsledky sběratelské činnosti zachytil v devítidílném „Chodském zpěvníku“ (obsahuje 1400 notových
záznamů písní a 4000 textů), jde o sbírku ve své rozsáhlosti a úplnosti o zcela ojedinělou nejen v naší, ale i
světové literatuře. (Podle Wikipedie)
JB, JM

STÍNY LHENICKA
V měsíci lednu jsme evidovali tři trestné činy, nejprve bylo sděleno podezření z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí dvěma řidičům, kteří nedbali rozhodnutí soudu a řídili automobil přesto, že jim to bylo zakázáno. Stejného
přečinu se pak dopustil i muž, který nenastoupil výkon trestu odnětí svobody, ačkoliv si výzvu k okamžitému nástupu
osobně převzal.
Jednání nezletilého žáka místní Základní školy, který fyzicky napadl žáka jiné třídy, mělo znaky přestupku proti
občanskému soužití a vzhledem k tomu, že v době spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku, byla věc dle platných
právních předpisů odložena. Městskému úřadu v Prachaticích byl k projednání oznámen přestupek chovatele, který
dostatečně nezabezpečil opatření proti úniku svého psa, a došlo ve dvou případech k napadení-pokousání poškozené
majitelky jiného psa. Škodu ve výši téměř 1 tisíc korun způsobil dosud nezjištěný pachatel majiteli odcizeného dřeva ze
zahrady pod Sídlištěm SNP.
Ve dvou případech oznámených dopravních nehod byla viníkem lesní zvěř.
Pravidelně se účastníme plánovaných akcí na dodržování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, pátráme
po osobách a odcizených věcech.
Npor.Mgr. Ivo Čech - zástupce oddělení Policie ČR
Opět zazněla siréna naším městečkem k nezodpovědnému planému poplachu
Proč? To skupina malých hochů (ač jiná, než prve před časem) opakovaně našla 13. ledna (cca v 15.30 hodin)
zábavu či hru ve zmáčknutí tlačítka sirény (je kryto umělohmotnou průhlednou destičkou) u vchodu na úřad městyse.
Přesto, že byly děti ve škole upozorněny na nezodpovědné a trestuhodné takové to počínání i s následnými důsledky
(vždyť např. členové hasičské zásahové výjezdové jednotky v tom případě okamžitě opouštějí svá pracoviště), to kluci
provedli, a to v době mimoškolní, kdy za ně plně zodpovídají rodiče!
JB.IR

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ U NÁS
Pokračující lhenická plesová sezóna 2016
20.2. SPORTOVNÍ PLES v sokolovně – hraje rock A JE TO
27.2. COUNTRY BÁL v sokolovně – hrají VODÁCI
12.3. HASIČSKÝ BÁL v sokolovně – hraje NETOLICKÁ PĚTKA

KINO LHENICE – připravovaný program
Únor – sobota 13.2. KINOKLUB od 19.00 hod. - The Art of Flight (2011)
sobota 27.2. KINOKLUB od 19.00 hod. - filmový festival Expediční kamera/7. Ročník (2016)
více informací www.kinoklublhenice.cz
Březen – pátek 4.3. HOTEL TRANSYLVÁNIE II. - dětský animovaný od 16.00 hod.
pátek 18.3. PIXELY – akční komedie od 19.00 hod.
Duben – pátek 1.4. V HLAVĚ – dětský animovaný od 16.00 hod.
Pátek 8.4. ZTRACENI V MNICHOVĚ – ČR komedie/psychol. od 19.00 hod.
Jako každoročně, tak i letos, se v tomto měsíci ve Lhenicích uskuteční festival EXPEDIČNÍ
KAMERA. Termín akce a program upřesníme na plakátech.
Za O.s. Náves, Kateřina Vanková
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Pozvánky na plesy v únoru a březnu
SK a Sokol LHENICE VÁS

SRDEČNĚ ZVOU na

SPORTOVNÍ PLES
který se koná

20 .2. 2016

v sokolovně

K tanci a poslechu hraje skupina A JE TO
Vstupné: 150,- Kč Začátek ve 20.00 hod.
BOHATÁ TOMBOLA

POZVÁNKA
na

COUNTRY BÁL
který se koná
v sobotu 27. 2. 2016
v sokolovně ve Lhenicích
hrají

VODÁCI a RYBNÍKÁŘI
začátek ve 20.00 hod.

vstupné 100,- Kč

POZVÁNKA na HASIČSKÝ BÁL
který se koná 12. března 2016
v sokolovně
hraje – NETOLICKÁ PĚTKA
(bližší info na plakátech a v měsíčníku ML)
…....................................................................................................................................................................................................................

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
KČT Lhenice informuje

Připravovaný zájezd na léto
JIZERSKÉ HORY II –2016
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13.8.2016 – odjezd 7,00 hod ze Lhenic
-Lázně Libverda, Hejnice - zámek, vyhlídky: Libverdských pramenů, Hejnické Madony, Dobrého
Ducha, Obří sud - do 10 km
14.8.2016 – Štolpichy- malý Štolpich vodopád, Bílá kuchyně, Hřebínek pod ptačími kupami, Krásná Máří vyhlídka, U
Tetřeví boudy, Velký Štolpich vodopád, Fernandov - 12 km
15. 8. 2016 – Smrk 1124 – Sedmitrámový most, Předěl, Na Písčinách, Nebeský žleb, Smrk rozhledna, Pramen mládí,
Streitův obrázek, Pramen Kyselky, U Spálené hospody, Nové Město pod Smrkem - 15,6 km
16. 8. 2016 – Frýdlantské cimbuří – Hejnice, Ořešník vyhlídka, Velký Štolpich, Nad Červeným potokem, Hütterův kříž,
Pod Cimbuřím, Polední vodopád, Hölzelova Smrt -vyhlídka, Polední kameny-vyhlídka, Hajní kostel-vyhlídka, vodopád
Černého potoka, Bílý potok - 14,6 km
17.8. 2016 – Paličník – Sedmitrámový most, Bartlova bouda, Hájený potok, Paličník-vyhlídka, Klínový vrch-vyhlídka, Na
Písčinách, Nebeský žleb, Tišina-vyhlídka, Pramen hraběnky Marie, Francouzské kameny, Hubertka-vyhlídka, U Hájníkova
kohouta, Lázně Libverda - 14,7 km
18.8. 2016 – Stóg Izerski 1105m –Polsko, možnost lanovka - 13,5 km
19.8. 2016 – Oldřichov v Hájích – Hřebenový buk, Hřib, Špičák-vyhlídka, Guttenbergova skála, Skalní brána, Temná věž,
Skalní hrad, Kopřivník, Oldřichovské sedlo, Kámen Republiky, U Vildnerů, Hejnice - 15,4 km
20.8. 2016 – Frýdlant, Ještěd
Cena 4.500,- Kč -ubytování, polopenze (záloha 3.000,- do 31.3. 2016)
Číslo turistické mapy – 2021
Informace: Karel Majer, Lhenice tel. 720 121 690
Müglová Jana , Netolice tel. 606 161 519
Ubytování : Penzion Protěž Hejnice
Doprava : CK Boubín tour – Václav Jícha Volary –bus s bufetem

Jana Mü
Müglová

Z aktivit lhenického sokola
Stolní tenisté Sokola na výsluní tabulek
soutěží družstev na Prachaticku
V nich byla již rozehrána odvetná část
ZÁPASY LHENICKÉHO SOKOLA V LEDNU
V RP-I – za účasti 10 účastníků
9.kolo 9.1. – Slavia PT A – Sokol Lhenice A 9:9 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: M.Špán 2:1, Vl.Filip 0:4, R.Györi 3:1, J.Houška
2:2
10.kolo 23.1. – Šumavan Vimperk A – Sokol Lhenice A 12:6 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: Vl.Filip 0:2, M.Špán 1:3, J.Houška
1:3, R.Györi 3:1, P.Petrovka 0:2
11.kolo 30.1. – Sokol Lhenice A – ST Sv.Maří – zatím nehráno
Postavení Sokola Lhenice A v tabulce RP–I k 31.1. – 2.místo – 10 zápasů – 5 výher, 4 remízy, 1 prohra – 114:66 – 24 bodů.
Nejlepší umístění hráčů Sokola v RP-I v jednotlivcích k 31.1. ve dvouhrách – mezi 40 hodnocenými hráči:
J.Houška (A tým) – 7.místo – úspěšnost 69,70%, M.Špán (A tým) – 8.místo – úspěšnost 67,57%
- ve čtyřhrách – mezi 18 hodnocenými dvojicemi: P.Petrovka – M.Špán (A tým) – 6.místo – úspěšnost 80%
V RP-II – za 10 účastníků
9.kolo 9.1. – Löffer Čkyně – Sokol Lhenice B 6:12
10.kolo 16.1. – Netolice B – Sokol Lhenice B – odloženo
11.kolo 26.1. – Sokol Lhenice B – SK Ktiš A 12:6
Postavení Sokola Lhenice B v tabulce RP-II k 31.1. – 2.místo – 10 zápasů – 8 výher, O remíz, 2 prohry – 110:70 – 26 bodů
Nejlepší umístění hráčů Sokola v RP-II v jednotlivcích k 31.1. ve dvouhrách – mezi 40 hodnocenými hráči: V.Špán (B tým)
– 4.místo – úspěšnost 80,56%
- ve čtyřhrách – mezi 17 hodnocenými dvojicemi: M.Pixa – V.Špán (B tým) – 1.místo – úspěšnost 100%
V RP-III – za startu dvou týmů Sokola (C a D) za 10 účastníků
9.kolo 9.1. – Sokol Lhenice C – SPV Strunkovice 6:12
Malovice B – Sokol Lhenice D 9:9
10.kolo 23.1. – Sokol Lhenice D – Sokol Lhenice C 16:12
11.kolo 30.1. – Arbore Volary B – Sokol Lhenice C 11:7
Sokol Lhenice D – SK Ktiš B 15:3
Postavení týmu Sokola Lhenice D a C v tabulce RP-III k 31.1. – Sokola Lhenice D – 1.místo – 11 zápasů – 9 výher,
1 remíza, 1 prohra – 129:69 – 30 bodů; Sokola Lhenice C – 10.místo – 11 zápasů – 0 výher, 1 remíza, 10 proher –
56:142 – 12 bodů
Nejlepší umístění hráčů Sokola v RP-III v jednotlivcích k 31.1. ve dvouhrách – mezi 41 hodnocenými hráči Iveta Fišerová
(D tým) – 2.místo – úspěšnost 90%; ve čtyřhrách – mezi 15 hodnocenými dvojicemi I Kanaloš – M.Halabrín
st. (D tým) – 6.místo – úspěšnost 66,67%
V RP žáků – za startu dvou týmů Sokola (A a B) za účasti 7 účastníků
7.kolo 9.1. – Sokol Lhenice B – Křišťál Lenora A 6:4
Sokol Lhenice A – volné kolo
8.kolo 23.1. – Sokol Lhenice B – Sokol Lhenice A 1:9
Postavení týmů Sokola A a B v neúplné tabulce v RP žáků k 31.1. – Sokol Lhenice A – 1.místo – 6 zápasů – 6 výher, 0
remíz, 0 proher – 48:12 – 18 bodů; Sokol Lhenice B – 2.místo – 6 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 1 prohra –
36:24 – 16 bodů

13

Nejlepší umístění hráčů Sokola v RP žáků v jednotlivcích k 31.1. ve dvouhrách – mezi 15 hodnocenými hráči – na prvních
čtyřech místech hráči Sokola: 1.místo R.Sivera (A tým) – úspěšnost 100%, 2. A.Sivera (B tým) – úspěšnost
92,41%, 3. M.Halabrín – úspěšnost 83,33%,4. F.Traxler (A tým) – 93,33% - rozdíl mezi 3. a 4.pouze ve skóre;
ve čtyřhrách – mezi 9 hodnocenými dvojicemi na prvních čtyřech místech dvojice Sokola: 1. A.Sivera –
J.Pavlič (B tým) – úspěšnost 100%, 2. R.Sivera – F.Traxler (A tým) – úspěšnost 100%, 3. R.Sivera –
M.Halabrín (A tým) – úspěšnost 100% - rozdíl pouze ve skóre - 4.místo – A Severa – A.Stehlík (B tým) –
úspěšnost 50%

Tým lhenického Sokola v prachatické JS Agency
futsal lize 2015/16
pokračovala základní částí, v níž umístění do 6.místa zaručuje přímý postup do play off.
LEDNOVÉ ZÁPASY LHENICKÉHO SOKOLA
10. a 11.kolo 10.1. – Sokol Lhenice – FC Moucha team PT 6:1 (3:0) – branky za Lh.: J.Mrkvička 3, J.Růžička 1, V.Pilát 1,
M.Mahák 1
Sokol Lhenice – FC Zbytiny 8:2 (4:1) – branky za Lh.: J.Mrkvička 2, P.Maxa 2, M.Mahák 1, V.Pilát 1,
P.Prenner 1, J.Růžička 1
12. a 13.kolo 16.1. – Dynamo Jelimani Vimperk – Sokol Lhenice 7:2 (3:0) – branky za Lh.: P.Prenner 1, V.Pilát 1
Young Boys PT – Sokol Lhenice 3:13 (2:4) – branky za Lh.: M.Mahák 4, P.Prenner 2, J.Mrkvička 2,
J.Růžička 2, J.Vostřez 2, P.Maxa 1
14. a 15.kolo 23.1. – FC Norton PT – Sokol Lhenice 3:9 (3:5) – branky za Lh.: P.Prenner 3, J.Růžička 2, J.Beran 1,
P.Pořádek 1, P.Maxa 1, M.Mahák 1
16.kolo – zařazeno na 7.2.
17.kolo 31.1. – TK Rumpál PT – Sokol Lhenice 11:3 (5:2) – branky za Lh.: M.Mahák 2, P.Prenner 1
SK Strabag PT – Sokol Lhenice 4:4 (2:2) – branky za Lh.: M.Mahák 1, J.Mrkvička 1, J.Růžička 1, P.Pořádek 1
Postavení Sokola Lhenice v tabulce prachatické futsal ligy (10 účastníků) k 31.1. – 5.místo – 17 zápasů –
8 výher, 2 remízy, 7 proher – skóre 107:79 – 26 bodů.
JB,JM

Sokol připravuje do sokolovny na sobotu 13.2.2016 od 14.00 hod. „Turnaj v šipkách“- - přihlášky do turnaje přijímány v sokolovně. Přijďte si zahrát !
Co nového ve lhenickém SK
Ze zprávy o činnosti přednesené na valné hromadě v sokolovně - 28.11.2015
Z obšírného jejího obsahu za čtyřleté volební období vybrány pouze mimosportovní
aktivity SK, neboť o vlastní fotbalové činnosti jsou pravidelně podávány podrobné
informace (vše níže uvedené kráceno).
O práci výboru
Finančně zabezpečoval chod klubu (roční náklady činí cca 250.000 Kč) a jeho jednotlivých družstev (mužů A a B a
přípravek – straší a mladší), jakož i jejich zajištění materiální s nutným servisem, obsazením trenéry, potřebně
početnými hráčskými kádry nutnými pro start v pravidelných soutěžích, zajišťoval péči o fotbalový areál, vytížen byl
administrativou související s tzv. fotbalovou revolucí ve fotbalovém hnutí (ve FAČRu), spočívající v nové evidenci
členstva a registraci hráčů v elektronické podobě, jakož i veškeré další potřebné dokumentace (jako např. hlášenek
zápasů, přestupů a hostování hráčů, zápisů o utkáních). Z tohoto důvodu byl do kabin na hřišti zaveden internet.
O zvelebování fotbalového stánku (pouze výčet)
Probíhalo po etapách: v r.2012 – výměna oplocení (ke krskovně a kolem kabin); v r.2013 – zateplení zdiva kabin novou
fasádou, zkvalitnění hrací plochy(vypískováním, provzdušněním, dosetím) a vsazením nových branek se sítěmi; v r.2014
– instalování záchytné sítě za brankou u sokolovny, zbudování nového vjezdu na hřiště s vraty od asfaltového hřiště,
umístění kontejneru na trávu v rohu stadionku, vypílení všech topolů kolem fotbalového areálu (byly již nemocné, za
vegetačním zenitem, ohrožovaly bezpečnost přítomných, též statiku tribun a jejich přestřešením, svými kořeny
zasahovaly do hrací plochy), vykácení náletových dřevin pod kabinami s úpravou a osetím trávou tohoto prostoru i
s vysázením zde aleje stromků, výměna oplocení hřiště ke škole kolem tribun s novou vstupní brankou; v r.2015 –
nejvýznamnější a nejnákladnější úprava (v rámci dotace v akci „Zelené trávníky“) - vložení automatické závlahy pod
hrací plochu s napojením na vlastní zdroj vody ze studny (získanou provedením hlubinného vrtu již před časem).
O dalších aktivitách (výčet)
Každoroční pořádání „Sportovních plesů“ a programů, nejen fotbalových, o tradičních lhenických poutích i v tomto
sledovaném období; v r.2013 – uspořádání zdařilých oslav 80 let od založení lhenického SK, směřovaných zejména na
den jarmarku na sv.Jiljí (7.9.) – mimo jiné se zábavným a hojně navštíveným utkáním staré lhenické fotbalové gardy s
„Týmem okresního přeboru“ (známého z filmu a televizního seriálu) právě tak, jako hojně divácky navštíveným
koncertem rockové skupiny „Kabát – revival“ večer na hřišti; - o průběžné spolupráci s naším městysem při
zabezpečování jeho akcí, spočívající v poskytování fotbalového stánku a ve výpomoci při pořadatelské službě při nich,
též za možnosti využití hřiště i místními spolky a organizacemi (např. SDH k soutěžím a oslavám) a základní a
mateřskou školou dle potřeby.
V závěru zprávy zaznělo poděkování:
Městysu Lhenice za poskytování dotací ze svého rozpočtu na činnost SK a plodnou spolupráci – sponzorům za finanční
a i jinou podporu – členům výboru, trenérům a hráčům za vykazované aktivity a jejich manželkám a přítelkyním i
rodičům fotbalových benjamínků za toleranci a vstřícnost a vůbec všem, kteří se na práci a činnosti SK nějakým
způsobem podílejí.

Naši benjamínci na turnajích v Netolicích
Krom účasti na nich v tamní hale pravidelně doma trénují v tělocvičně školy (zatím jen o nedělních odpoledních)
pod vedením trenérů Petra Trnky „Meruňky“ a Míry Šístka.
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Halový turnaj přípravek starších – Netolice 23.1.2016
– počet účastenských družstev 6
Zápasy Lhenických
SK Lhenice – s Chelčicemi 1:2 – br.za Lh.: Š.Trnka; s Netolicemi I - 0:1; s Lažištěm 1:4 – br.za Lh.: A Stehlík; s Netolicemi II
- 4:0 – br.za Lh.: K.Gregora 2, A Kanalošová 1, Š.Trnka 1; s Dřítní 0:4
Vítězem turnaje – 1.FC Netolice I – umístění SK Lhenice – 5.místo.

Halový turnaj přípravek mladších – Netolice 30.1.2016
počet účastenských družstev 7
Zápasy Lhenických
SK Lhenice – s Lažištěm 0:2; s Chelčicemi 2:2 – br.za Lh.: M.Šístek 2; s Protivínem 1:1 – br. Za Lh.:Š.Trnka; s Netolicemi II 4:0 – br.za Lh.: M.Halabrín 2, Š.Trnka 1, R.Štengl 1; s Netolicemi I - 0:2; s Jindřichovým Hradcem 0:6.
Vítězem turnaje – 1.FC Netolice I – umístění SK Lhenice – 5.místo.

Z klubového zákulisí
Nečekaně došlo k výměně na trenérském postu u našeho týmu, a to z důvodu oslovení dosavadního trenéra Pavla
Hodiny mateřským klubem FK Lažiště k angažovanosti v jeho , kterému vyšel vstříc. Za odvedenou práci u nás mu patří
poděkování. Tým od 5.února 2016, počátku zimní přípravy, přebírá trenér David Jarolímek, bývalý hráč FK Vodňany.
Nepřichází do neznáma, neboť za trenéra Václava Hrachovce působil u nás krátce jako hráč.

Fotbalový gentleman JOSEF JOHN „70“
- internacionál Dynama Č.Budějovice – od roku 1956 po rok 1973 (od žáků, přes dorost, po A
tým, krom fotbalové vojny v Báňské Bystrici,Olomouci, Slaném, Tachově) věren jeho černobílým
barvám. Po skončení kariéry v Dynamu se na 18 sezón (od sout.roč.1973/74 po sout.roč.1990/91)
upsal našemu lhenickému SK nejprve jako hrající trenér, poté trenér! Jen málo je takových
venkovských fotbalových klubů, do kterých přišedší hráč z velkého fotbalu by jim tak
dlouhodobě poctivě sloužil, aniž by byl jejich odchovancem, či měl k onomu místu již před tím
nějaký bližší vztah. Lhenickému fotbalu dal řád – tréninkový i zápasový a položil tak základy
následujícím největším klubovým úspěchům (pravidelným startům v I.A třídě v 90.létech
minulého století a v samém počátku století nového). Pod jeho vedením prošlo týmem několik fotbalových generací.
V SK Lhenice se na Pepu Johna (jak mu tady všichni říkali a říkají) ani po létech nezapomíná, v tento lednový čas přáním
všeho dobrého, zejména zdraví pevného do dalších let k jeho sedmdesátinám.
Sedmdesátiny Josefa Johna vzpomněl v Deníku 27.1.2016 (v den jeho narozenin), ve sportovní rubrice „Ze
společnosti“, také redaktor Míla Ortman, ve které o něm mimo jiné napsal: „Ve své době patřil v žácích a dorostu
českobudějovického Dynama mezi největší talenty klubu. Po ukončení kariéry v A týmu Dynama spojil další fotbalová
léta se Lhenicemi (1974 až 1991) nejprve jako hrající trenér, poté trenér. Píše se o něm v knize „Jihočeské fotbalové
kluby“. K četným gratulantům se připojuje autor těchto řádků, jenž měl čest s ním v žácích i dorostu Dynama v jednom
týmu nastupovat – (ort).“
Snímky z dlouholeté lhenické fotbalové éry Josefa Johna

Foto vlevo: J.John co hrající trenér v roce 1974 – v podřepu druhý zprava; foto vpravo: J.John co trenér v roce 1980 – stojící
třetí zleva

Foto vlevo: J.John co trenér v roce 1987 – stojící první zprava; foto vpravo: J.John co hráč v německém Haidmühle
v roce 1990 – stojící první zprava – Lheničtí v červenobílých dresech.
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PŘEDPLATNÉ MĚSÍČNÍKU „MOJE LHENICKO“ NA ROK 2016
Uhradit jej je nutné buď na úřadě městyse či v Krejčovství u Romany Bukovské na staré radnici.(Termín byl stanoven do
konce ledna)
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 obdrželi všichni současní odběratelé, únorové již jenom ti,
kteří si jej na rok 2016 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
Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 - Netolice
Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování. Prodej, půjčování a
servis jízdních kol. Tel. 775 449 723
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
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