MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXIV. Číslo 9. cena 9,-Kč

ŘÍJEN 2016

Otevření nové výjezdové základny ZZS JčK (záchranné zdravotní služby) u nás, v našem lhenickém zdravotním
středisku – v pátek 30.9.2016 – slavnostní akt přestřižení pásky provedli: na fotu zprava hejtman JčK J. Zimola, první
náměstkyně hejtmana JčK I. Stráská, ředitel ZZS JčK M. Slabý, starostka Lhenic M. Kabátová (více uvnitř listu).
Foto Zdeněk Přibyl, PrachatickoNews
„ Rád, tak rád bych žil
a mám jen zbytek sil
a času míň, než se mi zdálo
před půl hodinou.

Příteli chvátej SOS,
ať jsem i zítra, či jsem dnes.
Zbav mě tíhy mé,
rány mé a co nejdřív…“

Úryvek z písně „Můj čas“ z populárního tv seriálu Sanitka.

ZRÁVY Z RADNICE
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 12.09.2016
přítomno všech 11 zastupitelů
Výpis ze zápisu č. 22
Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 234/22/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí
r. 2016. 11 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 235/22/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Třebanice – Lehovec: kNN přip parc 198/3“ (nové kabelové vedení NN, provedení překopu)
na pozemku parc. č. 185/12 v k.ú. Třebanice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 164-461/2016
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 170,--Kč
bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH. 11 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 236/22/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě spočívá v právu zřízení a provozování
kanalizace, užívání kanalizace, údržby a oprav kanalizace, přístupu na pozemek za účelem provozu, užívání, oprav či
údržby kanalizace, vstupu/vjezdu na pozemcích parc.č. 770/2 a 722/1, k.ú. Vodice u Lhenic. Služebnost se zřizuje
úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH. 11 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 237/22/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části nebytových prostor včetně garáže v přízemí budovy čp. 293 ve
Lhenicích o výměře 95,09 m2 pro základnu výjezdové jednotky Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
České Budějovice se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje za nájemné 6.327,--Kč/měsíc na dobu
určitou 15-ti let.
b) doporučuje jednat se zřizovatelem o inflační doložce 11 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 238/22/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje záměr odkupu nemovitostí bývalého areálu
ACHP Lhenice včetně jejich součástí specifikovaných ve znaleckém posudku č. 562-55/95 ze dne 13.03.1995, ve znění
dodatku ze dne 12.06.1995, soudního znalce Ing. Václava Boukala od Panství Bechyně SE, Lichtenštejnské knížectví za
cenu 300.000,--Kč + náklady s tím spojené. 11 PRO - jednání opustil P. Pořádek.
Usnesení č. 239/22/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní s Panstvím Bechyně SE, Lichtenštejnské knížectví. 10 PRO
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Ad 5c) Usnesení č. 240/22/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku účastí na elektronické dražbě
konané dne 13.09.2016, kde bude dražena 1/10 podílu na nemovitostech uvedených v dražební vyhlášce č.j. 130 EX
723/10-63/E 1. 10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 241/22/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) složení komise pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Odstranění odpadů s obsahem PCB z
lokality bývalého ACHP Lhenice – I. etapa sanace“: Ing. Petr Leber, Ing. Karel Bičovský, Ing. Jan Stiborek, Mgr. Ivan
Bartoš, Ph.D., Jiří Grauer
b) náhradníky pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Odstranění odpadů s obsahem PCB z
lokality bývalého ACHP Lhenice – I. etapa sanace“: Ing. Milan Hölcl, Ing. Petr Chvojka, Ing. Marie Kabátová, Ing. Marta
Krejčíčková, Ing. Jana Zborníková 10 PRO
Ad 7) Usnesení č. 242/22/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje elektronizaci systému pro odpadové
hospodářství. 10 PRO
Ad 8) Usnesení č. 243/22/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v položkách 1 - 3.
10 PRO
Ad 9a) Usnesení č. 244/22/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Přílohu č. 1 k Úplnému znění Zřizovací listiny Základní školy Lhenice, okres Prachatice
b) pověřuje starostku udělováním souhlasu s přijetím darů pro Základní školu Lhenice, okres Prachatice v limitu do
50.000,--Kč dle č. VII. odst. 4 Úplného znění Zřizovací listiny Základní školy Lhenice, okres Prachatice. 10 PRO

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zdá se, že babí léto je již nenávratně pryč a podzim se ujal vlády. Je před námi ale ještě plno
práce, ale některé jsme již zdárně ukončili. Ve škole mají nově vybavenou školní jídelnu, v
průběhu září jsme dokončili opravu kapliček křížové cesty a kapli Panny Marie v Brabcích. Zbývá
ještě zrestaurovat druhou polovinu obrazů a autorka, paní Mgr. Kunešová Fridrichová na tom
pracuje. Také byla vybudována základna pro výjezdovou jednotku záchranné zdravotnické
služby Jihočeského kraje v budově zdravotního střediska a v pátek 30.9. 2016 v pravé poledne
byla slavnostně otevřena za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje pana Jiřího Zimoly, pana
senátora Tomáše Jirsy, členky Rady Jihočeského kraje paní Stráské a ředitele ZZS JčK pana
Slabého. Vybudování tohoto výjezdového stanoviště městys Lhenice od samého začátku podporoval a dělal vše pro to,
aby se to podařilo co možná nejdříve. Stálo nás to nemalé úsilí a taky nemalé finanční prostředky. Celkové náklady na
vybudování základy ZZS byly 850 tis. Jsem přesvědčena, že pro naše občany a občany okolních obcí je tato investice
přínosem a časem se i vrátí. Dojezdové časy záchranky se zkrátí na minimum, což je velmi dobře, protože všichni víme,
jak je minuta nekonečně dlouhá, když čekáme na pomoc. Výjezdová jednotka ZZS JčK pomůže k ochraně vašich životů
a zdraví - i když bych si v tomto kontextu přála, abychom službu záchranářů potřebovali co možná nejméně.
Revitalizace náměstí se pomalu ale jistě přesouvá do centra. Socha sv. Vojtěcha se nám téměř po roce vrátila z
restaurátorské dílny v plné své kráse a myslím, že je krásnou dominantou prostoru před úřadem. A právě okolo sochy sv.
Vojtěcha a staré radnice nyní probíhají dokončovací práce na chodnících, osazují se nová LED světla veřejného
osvětlení a také se začalo s úpravou obnažených zdí u parkoviště po demolici domu čp.122.
V průběhu měsíce října bude probíhat akce EONu - budou se ukládat elektrické sítě NN do země v prostoru v části
Netolické ulice od náměstí k autobusovému nádraží. V rámci koordinace prací budeme při té příležitosti v tomto prostoru
ukládat a opravovat také naše sítě, tj. kabely pro veřejné osvětlení a místní rozhlas, budeme opravovat
vodohospodářskou infrastrukturu a budovat chodník. Chtěla bych vás touto cestou požádat o trpělivost a respektování
objízdného značení a také bych chtěla požádat chodce, aby neprocházeli stavbou. Chodník mezi radnicemi je již hotov,
je pro chodce bezpečný a již také osvětlený.
A protože je potřeba se také pobavit, tak bych Vás chtěla za mikroregion Chelčicko - Lhenický pozvat na Slavnosti plodů
2016, tentokrát do Libějovic dne 22.10.2016. Vstupenky jsou již v předprodeji s výraznou slevou na úřadu městyse
Lhenice u paní Ambrožové. Přeji krásné podzimní dny. Ing.Marie Kabátová

INFORMACE OBČANŮM
Důležité upozornění
– uzavírka místní komunikace

Od 10. do 27.10. bude z důvodu kabelizace,
opravy vodovodu a budování chodníku uzavřena
ulice
Netolická
v úseku
od
náměstí
k autobusovému nádraží.
Žádáme občany a řidiče
dopravního značení.
Děkujeme za pochopení.
Foto – úsek uzavřené Netolické ulice
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respektování

Úpravy školní jídelny v naší ZŠ
Přes letní prázdniny byla provedena další etapa oprav v naší základní škole s názvem
„Oprava podlah v ZŠ Lhenice, okres Prachatice – 4.etapa“. Byly opraveny podlahy v
učebnách malého pavilonu a také byla opravena školní jídelna. Byly vyspraveny zdi, bylo
strženo staré lino, vyspraveny a vystěrkovány podlahy a položeno nové lino.
Celý projekt byl podpořen z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v částce 220 tisíc
korun. Celkové náklady pak byly téměř 500 tisíc korun. MK

Provedeny opravy kaplí na křížové cestě v Brabcích
V letošním roce (2016) byla zrealizována oprava kaple Panny Marie a 14 výklenkových kapliček křížové cesty (v
Brabcích). Kromě stavebních oprav (oprava střech, omítek, výmaleb aj.) jsme nechali také zrestaurovat obrazy křížové
cesty, které byly již dost poničeny vlivem náročných povětrnostních podmínek.
Na akci s názvem „Oprava kaple Panny Marie a 14 výklenkových kapliček křížové cesty
v k.ú. Lhenice“ jsme dostali podporu z Dotačního programu 16. „Udržování a obnova
kulturního dědictví venkova“, Podprogramu:16.A. „Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny“ Ministerstva zemědělství. Celkové náklady na akci
byly 578 097,-Kč a dotace z MZe je ve výši 70% uznatelných nákladů, tj. 392 000,-Kč
MK

Oprava hracího stolu u lhenických varhan
Kdo přišel na Noc kostelů, mohl poprvé nahlédnout do hracího stolu varhan, kdo přijel na lhenickou pouť a
zavítal do kostela, mohl vidět pouze kostru hracího stolu. Klávesy, vzdušnice, potrubí, spojky a další díly byly
demontovány. Hrací stůl po více jak 60-ti letech ukázal své poklady: prach, červotoče, pavouky, mouchy,
dokonce i pozůstatky po myším hnízdě přímo pod klávesami. Po odkrytí všech těchto pokladů se v našich
myšlenkách začala vytvářet otázka, jak dlouho by asi mohl ještě tento složitý mechanismus hracího stolu
fungovat, pomineme-li tu skutečnost, že řada funkcí již byla dlouhodobě z činnosti vyřazena.
V posledních dnech se „mravenčí“ práce přehoupla do závěrečné čtvrtiny, a pokud nenastanou nějaké
nepředvídatelné problémy, pak by se nástroj mohl opět do vánoc dočasně rozeznít a být v provizorním
provozu až do začátku III. etapy, která by měla začít v létě 2017.
Tak jako vždy, tak i na závěr tohoto článku chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv finančním příspěvkem
podílejí na opravě. Bez Vaší pomoci by nebylo možné dále v opravě pokračovat.
Na závěr mi opět dovolte uvést číslo účtu veřejné sbírky (schválena Krajským úřadem v
Č. Budějovicích a účet veden u České spořitelny), která je určena pouze na opravu lhenických
varhan: 3857235339 / 0800 - Ing. J. Jelínek

Ve Lhenicích bude zavedena elektronická evidence odpadů
Informace občanům o připravovaném systému odpadů.
S ohledem i na připravovanou legislativu městys Lhenice připravil ve spolupráci s firmou JRK nový systém evidence
odpadů. Městys má povinnost třídit a evidovat množství a druh odpadů od vzniku až po předání koncovému zpracovateli
či uložení na skládku. Proto bude postupně zaváděna evidence pomocí čárových kódů. V první fázi bude zaveden u
pytlů na tříděný odpad tj. žlutý, modrý oranžový, což by mělo proběhnout v průběhu 4. čtvrtletí 2016. Následně od
nového roku by byl tento systém použit i na popelnice a zrušeno lepení známek. Pro občany se v podstatě nic nemění,
větší změna je u popelnic, kdy nebudou lepeny známky, ale občané budou muset mít předplacený vývoz. Následně je
připravována možnost zaplacení vývozu popelnice přes platební bránu buď kartou či pomocí SMS z domova. Toto je
zatím v řešení, která varianta bude schůdnější. Výdej pytlů bude z důvodu zavedení tohoto systému omezen na úřad a
sběrný dvůr (výdejna musí mít počítač, čtečku kódů atd.). Bude tedy zrušen výdej známek a pytlů v krejčovství ve staré
radnici. Samozřejmě nadále zůstává a zůstane možnost zaplatit vývoz popelnic hotově buď na úřadu městyse či
sběrném dvoře.
Děkujeme všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na třídění odpadů a tím snižování zátěže
životního prostředí pro nás i naše potomky. Prosíme občany o trpělivost v následujícím období, kdy nový
systém bude zaváděn a bude ve zkušebním provozu. Může docházet ke zdržením při výdeji. Věříme však, že
následně to přinese usnadnění pro všechny, jak pro vás, občany, tak i úřad.
MK
JB, JM
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Výzva k „Slavnostem plodů 2016“ v Libějovicích
Obracíme se na Vás, naše spoluobčany s výzvou k zapojení se do doprovodných soutěží k Slavnostem plodů
2016, a to „O jablko roku“, o „Ovocnou dobrotu – cukrářský nebo pekařský výrobek“ či „Slivovici roku“.
Výrobky možno odevzdat do pátku 21.10. do 11.00 hodin přímo na Obecní úřad v Libějovicích nebo na náš
Úřad městyse ve Lhenicích. Ten z Vás, kdo se zůčastní soutěží, obdrží vstupenku na slavnosti ZDARMA
!

Výsledky voleb do Senátu a do krajského zastupitelstva
konaných 7. – 8.10.2016 ve Lhenicích
Do voleb do Senátu (1.kolo) bylo zapsáno 1.581 voličů, volilo 410, ale platných hlasů bylo 385.
Volební účast byla 25,93%.
1. Tomáš Jirsa, ODS – 124 hlasů – 32,20% - postup do druhého kola voleb 14. a 15.10.
2. Jindřich Florian, ČSSD – 73 hlasů – 18,96% - postup do druhého kola voleb 14. a 15.10.
3. Miroslav Máče, KSČM – 56
7. Tomáš Novák, Piráti - 24
4. David Žák, TOP 09 – 41
8. Marie Paukejová, Úsvit - 10
5. Pavel Himl, SZ – 27
9. Radim Hrdna, Apači - 7
6. Jitka Zikmundová, KDU – 26

Do voleb do krajského zastupitelstva bylo zapsáno 1.581 voličů, počet platných hlasů byl 462.
Volební účast 29,85%.

Počet hlasů, které Lheničtí dali jednotlivým stranám:
1. ČSSD – 102
2. ANO – 78
3. ODS – 72
4. KDU-ČSL – 44
5. Pro J.Čechy – 38
6. KSČM – 33

7. Jihočeši – 24
8. Piráti – 21
9. Strana zelených – 10
10. SPD a SPO – 10
11. Jih.hasiči – 7
12. Nová generace – 6

13. Svobodní občané – 5
14. – DSSS – 3
15. Ne ileg.migr. – 2
16. Úsvit – 2
17. Hnutí PRO – 2
18. Str.soukromníků – 2
19. – Nár.demokracie – 1
a následně další bez hlasů

JB, JM

foto - nejstarší naše volička paní Božena Zámečníková (roč. 1919)
z Třebanic- odvolila doma

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Naše mateřinka v září
Nový školní rok 2016/17 byl zahájen 1. září. Děti byly rozděleny do tří tříd podle věku s níže uvedeným jejich počtem a
personálním obsazením učitelkami:
I. třída „Motýlci – 24 dětí – M. Bumbová – H.Kubínová
II. třída „Berušky“ - 25 dětí – Mgr. K.Vanková – ředitelka MŠ – E. Rajtmajerová
asistentka Mgr. P.Havlíčková
III. Třída - „Sůvičky“ - 28 dětí – M. Kimmelová – J.Opelková
Ve třídách se započalo pracovat v nově zřízených centrech aktivit v programu „Začít spolu“(viz foto)

Z našich zářijových aktivit
9.9. - Berušky se vypravily na piknik ke studánce u velké kaple v Brabcích (viz foto)
19.9. - Motýlci, Berušky i Sůvičky zhlédly ve lh. kině divadelní představení V. Marčíka „Eliščiny pohádky“ spolu s dětmi
se ZŠ.

Kroužky v naší MŠ ve škol. Roce 2016/17
Od měsíce října budou znovu otevřeny: „Angličtina“, „Výtvarka“ (dvě), „Tanečky“ - pro případné zájemce přihlášky
příjímány ve třídách.
MB

Berušky pracují v centrech aktivit

Na pikniku Berušek u studánky v Brabcích
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Základní škola
Zářijové kalendárium
1.9. – zahájení nového školního roku ve všech třídách – v první slavnostně s uvítáním
prvňáčků za přítomnosti jejich rodičů, vedení školy a zástupců zřizovatele školy s paní
starostkou (fota v minulém zářijovém vydání ML)
2.9. a 5.9. – „Dny pro třídu“ – věnované třídním záležitostem, plánování výuky, rozvrhům
vyuč.hodin, poučení žáků, seznámení se školním řádem a vnitřním řádem školy atd.
souvisejících s „rozjezdem“ nového šk.roku
2.9. až 6.9. - „Deváťák je kamarád“ – týden věnovaný doprovodu prvňáčků do jejich třídy
deváťáky – chvályhodný počin
6.9. – třídní schůzka pro rodiče žáků 1.třídy
8.9. – třídní schůzky pro rodiče žáků 2., 3., 4. a 6.třídy
15.9. – třídní schůzky pro rodiče žáků 7., 8. a 9.třídy
16.9. – divadelní představení „Eliščiny pohádky“ v provedení divadla Víti Marčíka „Já to jsem“ ve lhenickém kině – pro
žáky všech tříd (viz foto níže)
19.9. – „bezproudí“ ve škole s pokráceným vyučováním, se „Vzpomínkovým sportováním“ na pana učitele Mgr.Václava
Kubíka – pro žáky všech tříd (viz článek a foto níže)
20.9. – schůzka školního „ekotýmu“ k plánu na šk.rok 2016/17 a účast na ekologickém semináři šesti dívek z 9.třídy
s paní učitelkou Mgr.M.Hambergerovou v Táboře
22.9. – beseda s cestovateli v Prachaticích pod názvem „Pohodáři“ na téma „Borneo-Papua“ – pro žáky 7. až 9.třídy
23.9. – „Biblická rčení“ – beseda s Mgr.Markétou Grillovou – pro žáky 8.třídy
26.9. – dopravní výchova na dopravním hřišti v Prachaticích – pro žáky 4.třídy

„Vzpomínkové sportování“ pro pana učitele Mgr.Václava Kubíka
Jak jinak výstižněji vzpomenout dlouholetého zaníceného tělocvikáře na škole. A tak k uctění památky
druhého výročí jeho úmrtí patřila 19.září školní tělocvična dětem, kdy společným sportováním na
něho vzpomněly. Nejprve to byli prvňáci, druháci a třeťáci, kteří si zacvičili s jógou. Poté si to rozdali
ve vybíjené čtvrťáci, páťáci a šesťáci a následně sedmáci, osmáci a deváťáci v přehazované.
Na pana učitele a zástupce ředitele Václava Kubíka se na naší škole nezapomíná.
Čest jeho památce!

JB, JM

Foto vlevo – z divadelního školního představení „Eliščiny pohádky“ 16.9. ve lhenickém kině – vpravo
ze „Vzpomínkového sportování“ na pana učitele V. Kubíka 19.9.

Podpořme pomoc našich školáků pro jejich kamaráda
Kamarád a spolužák „šesťáků“ Tadeáš Spielvogel onemocněl, ale statečně se svou nemocí bojuje. Žáci naší
základky, za velké podpory a spolupráce SRPŠ a celé školy, pořádají v sobotu 15.10. charitativní akci, kterou
nazvali „DEN PRO TADEÁŠE“. Touto akcí chtějí Tadíkovi vyjádřit svou podporu a hlavně poslat mu
pořádnou dávku energie a síly do života, aby se brzy mohl vrátit mezi ně.
Akce bude zahájena v 10.00 v jídelně školy vystoupením děvčat z pěveckého sboru a baletního studia.
Navštívit bude možné koutky Červeného kříže PT s ukázkami první pomoci, Spolku pro pomoc dětem
s hematologickým nebo onkologickým onemocněním, sportovní koutek Elite gym Lhenice, koutek
s výživovou poradkyní či měřením tlaku, ale také prodejní stánky s hnětýnkami či skládačkami -origami, které
děti pilně připravují.
Tato úžasná aktivita našich dětí oslovila zpěváky, finalisty SuperStar Natálku Kubištovou a Karola Komendu,
kteří ochotně přijedou podpořit iniciativu žáků lhenické školy a svým vystoupením pomohou poslat Tadeášovi
pozitivní sílu a energii k uzdravení.
Srdečně vás všechny zveme k návštěvě školy či odpoledního hudebního programu v kině, jak uvádějí děti na
svém plakátě: „Budeme rádi, když dorazíte v co největším počtu a pomůžete dobré věci.“
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Natálka Kubištová
a Karol Komenda
vás zvou na své
vystoupení do
lhenického kina,
v sobotu 15.10. od
13.00 hodin

LHENICKÉ STŘÍPKY
Tak už jsem doma …

Renovovaná socha sv.Vojtěcha z restaurátorské dílny navrácena na své původní místo
na lhenické náměstí – dne 22.9.2016

Můj životopis – „Curricullum Vitae“
Mou domovinou jest lhenické náměstí. Tady již 214 let se Lhenickými sdílím události dobré i zlé, bdím nad jejich osudy.
Ti se totiž v zastoupení za starodávna rozhodli, že jako patron český zkrášlím střed jejich městečka. Za
dobročinění pražského měšťana, netolického rodáka Vojtěcha Pintera, na jeho vlastní „outraty“ za mnohonásobné
vděčnosti, nechali mou sochu z kamene tesati a na kamenný piedestal před radniční dům vsaditi, kteráž poté
s povolením vysoce důstojného Budějovického Consistorium, dáno v Budějovicích dne 9.dubna LP 1802, skrze
tehdejšího lhenického pátera Karla Mertla, vysvěcena byla. A od těch dob, věrem lidu místnímu, dlím na témže
místě až po dosaváde časy, než současná generace mých Lhenických se do přestavby náměstí z gruntu pustila a
mne jako jednu z dominant na něm i nadále ponechat zvážila s tím, bych vyslán byl jen nakrátko (od 30.října LP
2015) do restaurátorské dílny, by za ta dlouhá léta můj omšelý vzhled i s rouchem nabyl zde mé původní krásy. Už
se tak stalo. 22.dne měsíce září LP 2016 jsem se noblesně vyfešákován opět navrátil na své lhenické stanoviště.
Domů, mezi své!
Redakční dovětek: O tom, že socha svatého Vojtěcha byla před lhenickou radnici postavena skutečně v roce 1802,
svědčil dříve nápis na ní: S.ADALBERT V.A. 1802 AP. (značí datum a iniciály AP – mecenáše pro pořízení sochy
Adalberta Pintera).
JB, JM
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Kdo byl svatý Vojtěch
Představitelem křesťanské církve v Čechách a prvním pražským biskupem českého původu se stal Vojtěch LP 982.
Pocházel z mocného a slavného rodu Slavníkovců. Jako malý chlapec vážně onemocněl. Zarmoucení rodiče slíbili,
že pokud se chlapec uzdraví, stane se knězem. Vojtěch se vydal studovat. Byl vysvěcen na kněze a svou učeností
proslul po celé Evropě. O jeho přátelství stáli nejpřednější mužové – učenci i panovníci, jen doma v Čechách si ho
nedokázali vážit. S přemyslovskými knížaty měl stálé spory. A tak více než ve svém pražském sídle pobýval
v cizině.
V době, kdy nechal Boleslav II. na hradě Libici vyvraždit
Vojtěchovy příbuzné, celý rod Slavníkovců, žil biskup
Vojtěch za hranicemi země. Do Čech se již nevrátil. Vydal
se do polského Pruska. Obracel na křesťanskou víru
zdejší lid, který žil dosud v pohanství. Kázal o Ježíši
Kristu, učil boží přikázání a odsuzoval víru v pohanské
bohy. V nepřátelské cizině nalezl nakonec mučednickou
smrt LP 997. Později byl biskup Vojtěch církví prohlášen
za svatého. Za druhého zemského patrona Čech byl
považován už počátkem 12.století (spolu se sv.Václavem).
Hrob s ostatky sv.Vojtěcha je uprostřed hlavní lodi
svatovítské katedrály v Praze.
Podle Vlastivědy „Obrazy z českých dějin“ – ALTER – rok
vydání 1995.
Sv.Vojtěch káže pohanům

Mučednická smrt sv.Vojtěcha
u pohanů v Prusku
JB, JM

Pacienti na Lhenicku mají lékaře blíž

Prachatický deník 1.10.2016 – autor Leona Fröhlichová
Lhenice – Z nové výjezdové základny záchranné služby se radují Lheničtí. První výjezd tak čeká záchranáře
možná už dnes.
„Podaří se nám zkrátit dojezd k pacientům na deset až patnáct minut," uvedl včera při otevření základny Marek Slabý,
ředitel krajské záchranné služby s tím, že poslední místa, která mají delší dojezdovou dobu, i když stále v normě, se
nacházejí jen na Šumavě. „Jedná se ale o oblasti, kde by záchranáři vyjížděli třeba jen jednou za týden," dodal.
Služebna se nachází ve zrekonstruovaném zdravotním středisku. „Nás zřízení střediska vyšlo na zhruba sto padesát
tisící
korun
za
zařízení
plus
pořízení
vozidla,
rekonstrukci
platil
městys,"
dodal
ředitel.
Pro Lhenice jde podle starostky Marie Kabátové o významný posun. „Dojezdové časy tu byly kolem sedmnácti až
dvaceti minut. Nevím o tom, že by z důvodu dojezdových dob byl
někdo přímo ohrožený na životě, ale z vlastní zkušenosti můžu
potvrdit, že každá minuta je v případě, kdy je potřeba pomoc
záchranářů, dlouhá," řekla starostka. Lheničtí záchranáři budou
sloužit v nepřetržitém provozu. Na základně budou pro výjezd
k dispozici
řidič
sanitky
a
záchranář.
„Rozhodně máme radost, že pomoc se k nám zase o kus
přiblížila, vznik nové základny ve Lhenicích vítáme," uvedl na
místě Jan Klein ze Lhenic, který si přišel novou základnu včera
prohlédnout, stejně jako další Lheničáci.

Foto – slavnostního otevření lhenické „záchranky“ se zúčastnili i naši hasiči František Fencl a Jirka Zána. Hasiči jsou
nedílnou a důležitou součástí celého záchranného systému.

Cyklisté se na naší Ovocnářské cyklotrase loučili s letošní sezonou.
Letošní 14. ročník jarních Slavností květů a podzimních Slavností plodů se jejich účastníkům v sedlech bicyklů na naší
Ovocnářské cyklotrase Chelčicko - Lhenického mikroregionu opravdu vydařil. Průběhu obou částí přálo letos ideální
počasí a to se samozřejmě projevilo i na počtu účastníků.
Jarní účast 350 cyklistů sice na podzim zdaleka překonána nebyla, ale to je asi logické, že na jaře jsou po dlouhé zimě
většinou všichni více natěšeni a vychutnávají si možnost provětrat svá těla na kole více. I tak se v sobotu 24. září
na startu sjelo úctyhodných 150 cyklistů, aby vyrazili v nádherném babím létě našimi sady a mohli tradičně ochutnat
plody našeho regionu a poznávat jeho podzimní krásy. Naši ovocnáři sice již sklízeli letošní úrodu ve svých sadech, ale
přesto se aktivně podíleli na organizaci akce. Za to bych jim rád poděkoval. Pravdou je, že tento termín není pro ně
optimální, ale s ohledem na obvyklé počasí je to naopak jeden z posledních vhodných termínů pro vyjížďku na kole.
Proto jsme také před léty rozdělili naše Slavnosti plodů na dvě části a dáváme ovocnářům prostor na konci října. Letos
tedy srdečně všechny zveme 22. října do Libějovic.
Současně s cyklisty vyběhli ve Lhenicích také další sportovní nadšenci na trať Lhenického půlmaratonu, který se konal
a byl podpořen v rámci projektu Jižní Čechy olympijské a na svých trasách se také v průběhu dne potkávali. Část
výtěžku ze startovného na této akci byla věnována ve prospěch Chelčického domova sv. Linharta, jehož uživatelé
a zaměstnanci se také aktivně účastnili. Podle zdárného průběhu a ohlasů lze tedy jednoznačně konstatovat, že letošní
14. cyklistická sezona v našich sadech se ideálně vydařila a společně se můžeme těšit na tu následnou, která zahájí
Slavnostmi květů 6. května 2017.Tento projekt byl podpořen Grantovým programem Nadace Jihočeské cyklostezky
v roce 2016.
Jiří Iral
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Fota z letošní cykloturistické akce „Slavnosti plodů“ -Karel Burda

Lhenický půlmaratón
Jaromír Polášek, Jihočeská centrála cestovního ruchu
PRACHATICKOnews
LHENICE - 4. října 2016 - 8:22 - Letošní aktivity Místní akční skupiny Rozkvět ze Lhenic na Prachaticku
vyvrcholily v závěru září uspořádáním historicky prvního ročníku místního terénního půlmaratónu. Inspirovala ji
možnost zapojit se do programu Jižní Čechy olympijské. Běžecký závod v okolí Lhenic byl sice hlavním bodem
celodenního programu, možnost bavit se ale dostali i ti, kteří přímo nezávodili.
"Našli jsme vhodný termín až v samém závěru září a nahlásili jej na server behej.com. Soustředili jsme se však nejen na
závody, ale také na zajištění celodenního doprovodného programu, abychom zapojili do této akce co nejvíce lidí," uvedla
pracovnice lhenické MAS Rozkvět Milada Vopálková a poznamenala, že celá akce se uskutečnila díky podpoře z
programu Jižní Čechy olympijské a s pomocí mikroregionu Chelčicko – Lhenicko.
I přes podzimní termín přálo pořadatelům počasí. Bylo teplo a
slunečno. Ve Lhenicích tak bylo živo více než jindy. Dopoledne si
mohly děti zasoutěžit na lhenickém hřišti a pak měli všichni zájemci
o pohyb možnost přihlásit se kromě půlmaratónu a závodu na
poloviční trati i na rámcový rodinný běh, který měl trasu dlouhou jen
něco přes tři kilometry. Běh se uskutečnil i jako charitativní, což byl
také jeden z jeho cílů. Každý, kdo se zúčastnil, podpořil záměr
pomoci. "Na to lidé reagovali pozitivně a hlásili se i ti, kteří si trať jen
prošli," dodala Vopálková.
Výtěžek z akce získal z poloviny chelčický Domov svatého Linharta
a druhá polovina prostředků putovala na zakoupení nového herního
prvku pro děti, který bude umístěn v areálu lhenického fotbalového stadionu. "Když se hraje zápas, nemají se děti jak
zabavit. Proto jsme naplánovali koupi nějakého zařízení, kde by si mohly hrát," konstatovala Vopálková.
Vše přitom nasvědčuje tomu, že běžecký závod se ve Lhenicích stane do budoucna novou tradicí. "Určitě bude mít
opakování. Vždyť na rodinný běh slyšelo hned napoprvé několik desítek lidí. Dospělí zaplatili startovné s vědomím, že
podporují charitu. Děti měly startovné dobrovolné. Výtěžek byl přes osm tisíc korun. Ten den se povedl, i když běžců tolik
nebylo. Závod si účastníci pro pestrost terénu i další zajímavosti v pěkné přírodě pochvalovali," zdůraznila Milada
Vopálková.
„

Osobně bych Vám chtěla poděkovat za podporu a pomoc při této sportovně dobročinné akci „Lhenický terénní
1/2Maraton“. Také díky Vám bylo dosaženo plánovaného cíle - získání finančních příspěvků pro pečovatelskou
službu a sociálně terapeutickou dílnu Chelčického domova sv. Linharta a nákupu dětského herního prvku na hřiště
SK Lhenice. Vážíme si Vaší osobní účasti na této akci a současně věříme, že se Vám líbila a byla i pro Vás
osobním obohacením. Bez Vás by to totiž vůbec nebylo ono a hlavně bez Vás by to nešlo. Děkujeme všem
- za MAS Rozkvět Milada Vopálková“
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Dodatek naší redakce:
…..a tak dopoledne v tento den patřilo na hřišti místního SK především dětem, které měly možnost vyžít se pohybově,
ale i jinak na připravených stanovištích, jako např. to byla: opičí dráha, slalom, trampolíny, běh na 50 a 100m (podle
věku), fotbalová školička, pingpong (v sokolovně), ale i malování na obličej či fotokoutek s olympioniky. Odpoledne
pak již byly postupně odstartovány na hřišti SK závody v terénním běhu. Jako první vyběhli na trať do rodinného
běhu rodiče s dětmi, když hodnoceni byli pouze ti nejmenší běžci. Mezi nimi byli nejúspěšnější – mezi kluky 1. Vít
Vopálka, 2. Míra Šístek, 3. Matěj Šíma – mezi děvčaty 1. Kristýna Kohoutová, 2. Lenka Čechová s Alenkou
Pořádkovou.
Poté již šest běžců – mužů odstartovalo do závodu na 10km, v němž první tři místa obsadili: 1. Martin Krov, 2. Miloš
Liška, 3. Petr Šíma. Běžeckým vyvrcholením byl závěrečný půlmaratón, do jehož cíle z deseti vytrvalců
s nejlepšími časy vběhli: 1.Radek Uhlíř, 2. Jan Plánek, 3. Jiří Šudlar.
Věcné ceny pro účastníky poskytl Jihočeský kraj v rámci akce „Jižní Čechy
olympijské“.
Poděkování patří všem, kteří se organizačně i aktivně podíleli na vydařeném
Lhenickém půlmaratonu.

Foto:
Vítěz prvního Lhenického terénního1/2Maratonu Radek Uhlíř s časem
1:33:00

Tradiční vodická Svatováclavská pouť
Ta letošní se konala v sobotu 24.9. a byla vydařená díky krásnému počasí a
hojné účasti poutníků viz jejich společné foto před vodickou kaplí s páterem Liškou, kterým byla
celebrována pouťová mše svatá.

JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát za událostmi v letopočtech se šestkami na konci (pokračování)

Z DÁVNÉ HISTORIE
O nejstarší první písemné zmínce o lhenické škole
(před 420 lety 1596 – 2016)
I na Lhenicku sehrávala škola v každém historickém období významnou úlohu. Přinášela i sem pochodeň světla a
pokroku. A kdy ve Lhenicích zasedli žáci poprvé do školních škamen? Přesného data se v dochovaných archivních
pramenech nedopátráme.
Přímý doklad o existenci školy pochází z roku 1596:
„Dozvídáme se z něho, že vitějovický sedlák Jíra Vahal odkázal záduší kostela ve Lhenicích 10 kop grošů
s výslovnou žádostí, aby odkázaná částka byla určena na stavení školy
při témž záduší.“ Od tohoto písemného záznamu uplynulo neuvěřitelných
420 let! Lze však předpokládat, že škola v městečku mohla existovat již i
v létech předcházejících, když její učitelé snad se rekrutovali především z řad
městských písařů, jak tehdy při spojování těchto dvou „obecních funkcí“
bývalo zvykem. Nejinak tomu bylo zřejmě i ve Lhenicích. Přímý doklad
z nejstarších dob však o tom schází. A tak prvním takovým písařem, jehož
rukopis nás provází lhenickými městskými knihami od roku 1646 po rok 1655,
byl Mikuláš Rotarius, u jehož jména se v zápisech objevuje, že ve Lhenicích
je spojena funkce městského písaře a učitele. Po něm v časové posloupnosti
i u dalších jeho následovníků – lhenických písařů tomu tak jest.
Podle bulletinu „400 let školy lhenické – od první písemné zmínky“ – autor Mgr.Jan Bumba – rok vydání 1996
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Z NOVODOBÉ HISTORIE
Zánik lhenické konzervárny po 48 letech provozu
Stalo se tak v roce 1996 – před 20 lety.
Byla zakládána jako ovocnářské družstvo za jednání o tom již v roce 1946. Podnětem k jeho
založení byla místní tradičně bohatá úroda ovoce (zejména třešní) k jejímu zpracovávání. Po
dalším pokračujícím jednání mezi MNV ve Lhenicích a Hospodářským družstvem v Netolicích
bylo na podzim roku 1947 dohodnuto, že družstvo bude ustanoveno též ve Lhenicích, jako součást výrobních
provozoven tohoto hospodářského družstva. Později došlo ke změně a konzervárna měla být umístěna v Netolicích
– Petrově Dvoře. To se ovšem nelíbilo Lhenickým, a proto bylo v roce 1948 založeno ve Lhenicích nové
ovocnářské družstvo výrobní, výkupní a prodejní s názvem LHENA, kdy také byla vystavěna výrobní hala a kotelna
za velké účasti obyvatelstva Lhenic a i z okolí. Stavělo se na pozemku odkoupeném od Občanské záložny ve
Lhenicích. K pozemku patřily hospodářské a obytné budovy bývalé Stehlíkovy pily. V období třešňové sezóny už
byla provozovna vybudována natolik, že bylo možno vyrábět první kompoty. V roce 1953 družstvo Lhenu převzal
národní podnik Jihočeská Fruta v Č.Budějovicích jako svou provozovnu 08, aby v dalších létech docházelo k jejímu
rozvoji stavebnímu, výrobnímu i co do počtu zaměstnanců. V roce 1992 byla transformována na jeden ze závodů
a.s. Rekord, zprivatizována kupónovou metodou. V roce 1996 však byly provozní dny závodu a.s. Rekord ve
Lhenicích sečteny. Na základě rozhodnutí a.s.Rekord se sídlem v ČB obdrželi zaměstnanci lhenického závodu
výpovědi. Pracovní poměr většině z nich skončil k 29.2.1996.
Generální ředitelství společnosti jako důvod tehdy uvedlo: „Výrobní specializace na kompoty má celostátně sestupnou
tendenci. Lhenický závod tudíž přestal plnit svůj smysl, stal se nerentabilním. Konzervárenský podnik nemůže
akceptovat vysoké výkupní tržní ceny ovoce, neboť by se jeho výrobky, vzhledem ke spotřebitelské ceně, staly
neprodejné. Přičteme-li ještě k tomu dostatek zahraničního ovoce na našem trhu po celý rok, dostaneme se do
konečné fáze rozhodnutí o ukončení činnosti závodu. Podtrhuje jej i zastaralá technologie výroby i problematická
nákladná doprava. Posléze byl objekt konzervárny prodán k soukromému podnikání.
Podle knihy „Lhenice-zahrada jižních Čech“ (V.Starý a kol. – rok vydání 1983), lhenické kroniky a dalších zdrojů.

Utichla továrna, utichla ulice…
Dobový článek – Lhenický zpravodaj – březnové č.3, ročník 1996
Ten, kdo očekával, že se stran konzervárny stane nějaký zázrak, tak ten se, žel, nedočkal. Vše pokračuje podle předem
připraveného scénáře… A tak třiadvacátým únorem LP 1996 skutečně po 48 letech utichla lhenická konzervárna a
s ní utichla i Krumlovská ulice. V samotném objektu závodu vládne nyní neobyčejný klid, nesoucí se
z liduprázdného nádvoří, kterému ještě včera vévodily vysokozdvižné vozíky, kroužící hned sem, hned tam, právě
tak, jako i z výrobních hal, odkud zmizel typický cinkot sklenic a do nenávratna se vypařila teplá vůně právě
zpracovaného ovoce či zeleniny. Nostalgické vzpomínky na spěchající zaměstnance Krumlovskou ulicí, snažíce
se stihnout „půl sedmou ranní“- včasné to „odpíchnutí“ směny, či naopak vzpomínky na úder hodiny patnácté, jež
pro ně znamenala „padla“, kdy i „Langštros“ při náhlém ruchu zaplavilo štěbetání a smích provázejících „Fruťáky“
při nezbytných obchodních pochůzkách či
při pohotovém zaskočení „na jedno“, jsou
již opravdu minulostí. Mimochodem,
nebudou to právě lheničtí obchodníci či
hostinští, kteří zřejmě pocítí nastalou
„fruťáckou absenci“ v městečku?! Tak, jako
ji významně zaregistrují např. fotbalisté,
jimž nikoli jen „za hubičku“ zdobilo jejich
dresy logo Rekordu. Vzpomínat v dobrém
budou zajisté i obě školy – mateřská a
základní, právě tak, jako obecní úřad a
vůbec občané, protože na Lhenicku
mnohdy platilo: „Až budeš potřebovat pomoci – Frutu zavolej!“ V objektu Rekordu naleznete z 80 zaměstnanců již
jen nezbytný „zpětný odřad“ (tvoří jej: ředitel závodu, 6 THP pracovníků, 6 údržbářů a topič), plníce zde likvidační
úkoly s vypracovaným harmonogramem postupného odchodu zbylého personálu a pečujíce dočasně i o budovy a
zařízení a to zřejmě do té doby, než majitel – akciová společnost nalezne kupce. Ten zatím nepřichází, i když
některé signály v tomto směru mohly být zaznamenány. V poslední historický den provozu konzervárny byla před
objektem závodu na vlajkovém stožáru ke spatření na půl žerdi vztyčená černá pracovní gumová zástěra – co by
smuteční zástava, žalující okolnímu světu, že se po 48 letech s městečkem loučí. Dávala však navíc na vědomí,
že bývalé zaměstnance – po Lhenicku „Fruťáky“ – i přes všechny nepříjemnosti a trable pro ně ze zmiňované
likvidace vyplývajících, neopustil humor, i když, žel, černý… Lhenickým konzervářům lze jen přát, aby dokázali,
pokud se tak ještě nestalo, zavčasu vynajít odpovídající kvalitní zaměstnání, jež asi nejlépe a nejrychleji dá
zapomenout na zřejmě nezbytný zánik zaběhnutého lhenického závodu. Mnoho štěstí, Konzerváři! A kdyby
samotná konzervárna mohla promluvit, rozloučila by se zřejmě slovy jednoho z nedávných rockových hitů:
„Sbohem moje město, vzpomínat budu přesto!“ JB, JM
Foto v článku – z provozní haly - zaměstnankyně u pásu kontrolují kvalitu
ovoce, vlevo ředitel závodu Jan Veselý při poradě se svými
spolupracovnicemi Darinou Majerovou (vlevo) a Janou Čarkovou
(vpravo) – z archivu J.Veselého
Vyjádření k uzavření lhenického závodu a.s. Rekord před dvaceti lety
jeho tehdejšího ředitele, pana Jana Veselého – pro náš měsíčník
zaznamenáno 30.9.2016.
„Ano, je to neuvěřitelných 20 let. My všichni bývalí „Fruťáci“ si spolu
připomínáme nejenom společně prožitá léta, ale zejména
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vzpomeňme těch, kteří již nejsou mezi námi. Velká budiž čest jejich památce. Chtěl bych z celého srdce poděkovat
vám všem, se kterými jsem měl velkou čest spolupracovat a sdílet dobré i zlé. Prožili jsme spolu dlouhá léta, na
která nelze zapomenout. A tak nezapomínám, ale stále vzpomínám a vzpomínám….
Přeji všem bývalým spoluzaměstnancům spokojený klidný život, štěstí a zejména pevné zdraví.“ Jan Veselý

Historie lhenické křížové cesty
LP 1866 vysvěcena velká kaple „Zvěstování Panny Marie“ – před 150 lety –
poté postupně k ní od hřbitova vystavěny kapličky 14 zastavení
Na pokračování od autorky Mgr.Vladimíry Fridrichové – Kunešové – 5. závěrečný díl
Je tomu pár dní, kapličky křížové cesty dostaly zpět své obrazy. Ne všechny, polovina z nich ještě čeká na dokončení a
bude instalována před Velikonocemi následujícího roku. Na Velký pátek si všichni připomeneme věčný příběh
Kristův. Vraťme se však k osobě Tomáše Peterky, autora původních deskových obrazů, které zub času poškodil
natolik, že bylo nutno vytvořit kopie podle dochovaných kreseb, zbytků malby a v uměleckém stylu autorově. Udržet
Peterkův styl malby nebylo těžké. Malíř vytvořil velké dílo nejen v jihočeských městech, ale i mimo naši zemi.
Lhenice byly patrně jeho první uměleckou zastávkou po návratu z fronty. Vojáci – legionáři – se vraceli ze sibiřské
magistrály až několik let po válce. Jejich cesta domů vedla přes Vladivostok, Japonsko a další země, po moři i po
souši. Pro kostel sv. Jakuba Většího vytvořil křížovou cestu, která je v kostele stále k vidění. Patrně ve stejnou dobu
namaloval obraz Piety – Panna Marie drží v náručí tělo svého mrtvého syna jako připomenutí padlých a raněných
vojáků, kteří se k ní obraceli ve svých modlitbách. Čtrnáct obrazů vzniklo na základě kartonů Josepha Fűhricha, o
němž jsme se již zmínili v minulých článcích. Tomáš Peterka použil jen zjednodušenou verzi kartonů, tedy postavy
v popředí, ty, které jsou nejdůležitější částí děje.
Samotný Fűhrich takto používal své kartony také. Vytvořil řadu křížových cest, hlavně v Rakousku (Sankt Othmar), kdy
použil zjednodušené kompozice obrazů. Široké výtvarnické obci posloužil tím, že své kartony vydal tiskem a tím
udělil autorská práva malířům, sochařům i řezbářům. Tak vznikly ještě v 19. století i ve století následujícím křížové
cesty v řadě evropských zemí. Jen v Čechách jsou jich desítky – v bazilice dominikánského kláštera v Českých
Budějovicích, reliéfní obrazy v prachatickém svatojakubském chrámu, krumlovském svatém Vítu, v kapličkách
hřbitova v Husinci, připravovaná křížová cesta ke Stožecké kapli i zajímavá forma keramiky v kapličkách
Ronšperku blízko Stříbra. Při podrobnějším rozboru naší křížové cesty je možno nalézat podobné pozice lidských
postav, detaily oděvů i prostoru, v němž se Kristův příběh odehrává.
Na závěr této malé série článků by se slušelo poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že se obrazy vracejí zpět na své
místo. Přes prostor času je potřeba vzpomenout na zármutek rodiny Nemastilovy, z nějž vyrostla první kaplička i
kaple Nanebevzetí Panny Marie, na ochotné dárce malých i větších peněžních darů, které umožnily stavbu
jednotlivých kapliček a jejich následné opravy, vyjádřit obdiv Tomáši Peterkovi, který bez akademického vzdělání
vytvořil rozsáhlé malířské dílo. Poděkovat někdejšímu panu starostovi Vlastimilu Čechovi a vedení Městyse
Lhenice za rozhodnutí obnovit křížovou cestu v roce 2001, stejně jako vedení současnému – paní starostce Ing.
Marii Kabátové, stavební firmě pana Műgla, která zajistila opravy a instalaci obrazů, ale také lidem, kteří přispěli
informacemi, archivními materiály a články – Marušce Jarošové, panu Janu Bumbovi, panu Bohuslavu Tetourovi,
prachatickému a volyňskému muzeu i archivu v Prachaticích.
MFK

Foto VKF a JM –opravené kapličky s nově restaurovanými obrazy září jako malé perličky před tmavým lesem v pozadí…

Z REDAKČNÍ POŠTY
KULTURA ŽIJE....
Poděkování Ivaně Ragáčové a spol. za zprostředkování krásného večera v kině na divadelním představení „Hvězdné
manýry“ - skvělý Martin Zounar, Adéla Gondíková.... promítání filmů venku před školou je také velice dobrý nápad,
pohodová atmosféra....Honza Markovec – došlo do naší redakce ML
K zaslanému článku zastupitele pana P. Pořádka „O koupališti“ do naší redakce a otištěném v minulém
zářijovém našem vydání
V něm v této rubrice bylo sděleno, že se k němu v tomto říjnovém čísle vyjádří paní starostka Ing. Marie Kabátová.
Vzhlem k tomu, že se zatím ještě nepodařilo dohledat a ověřit všechna potřebná fakta v katastru i archivech
a i od majitelů pozemků v této lokalitě, dojde k jejímu vyjádření v některém z příštích vydání našeho měsíčníku.
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ U NÁS
Zajímavá beseda nad knihou
Proběhla 7. září za pořadatelství lhenické knihovny a třiceti besedujících v zasedací místnosti úřadu městyse s autorem
Davidem J. Žákem o jeho bestselleru „Návrat krále Šumavy“ i s jeho autorským čtením a též seznámením s jeho
chystaným pokračováním tohoto románu.

Obálka knihy

z průběhu besedy

Informace z naší lhenické knihovny
V měsíci září proběhla revize ve lhenické knihovně. Zrevidováno - 8.679 svazků.
Vyřazeno 1.055 svazků. Tyto vyřazené knihy budou k dispozici ve sběrném dvoře k rozebrání....

Návštěva muzikálu „Sibyla“ v divadle Hybernia v Praze
v sobotu 15 října

odjezd z náměstí ve 14.00 hod. - předpokládaný návrat
ve 22.00 hodin.
cena vstupenky + cestovné 550 Kč – předprodej v knihovně

KINO LHENICE Vás zve
ŘÍJEN

15.10. KINOKLUB Lhenice - OD 19.00 HOD. - NÁZEV FILMU BUDE UPŘESNĚN NA PLAKÁTECH
21.10. POLEDNICE – HOROR ČR - OD 19.00 HODIN

Předprodej vstupenek na SLAVNOSTI PLODŮ na Úřadu městyse Lhenice –
vstup pro dospělé 60,-Kč (na místě 100,-Kč); důchodci nad 70 let a držitelé ZTP 40,-Kč (na místě 60,-Kč)
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SPORT NA LHENICKU
Na Václava pro Václava
Ve Lhenicích se hrál volejbal na počest učitele Václava Kubíka
Již druhým rokem společně volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice a zástupci ZŠ Lhenice připravili
volejbalový memoriál „Na Václava pro Václava“, který byl uspořádán pro žáky ZŠ, učitele, volejbalisty a
obyvatele Lhenic, kteří měli možnost zavzpomínat na učitele vedoucího dlouhá léta v naší škole volejbalový
kroužek.
V sobotu 1. 10. 2016 se příznivci volejbalu potkali v místní tělocvičně. Přišli učitelé, děti, zástupci VK a také další
sportovci, kteří chtěli sportováním strávit hezké chvilky.
Akci zahájila ředitelka školy paní Mgr. Vladimíra Trnková společně se zástupcem VK Petrem Vincikem. Po přivítání pár
slovy o organizaci a vzpomínce na Mgr. Václava Kubíka došlo k rozlosování sportovců do čtyř týmů. Ty následně hrály
proti sobě systémem „každý s každým“ na dva vítězné sety. Součet jednotlivých bodů z výher, proher a remíz udal
konečný stav celkovému pořadí. Na prvním místě se umístilo družstvo pod vedením Richarda Štengla, druhé místo
obsadil tým Josefa Vojtíška, na třetím místě skončilo družstvo Marka Vincika a čtvrté místo patřilo týmu Petra Sládka.
K perfektní atmosféře přispělo nejen domácí občerstvení, ale také přítomnost fanoušků. A i když v letošním roce nepřišlo
mnoho „amatérských“ hráčů, zástupci školy i volejbalového klubu se domluvili na uspořádání dalšího ročníku tohoto
memoriálu.
Děkujeme všem, kteří přispěli k vydařenému dni. Více fotografií z této akce si může prohlédnout na webových stránkách
www.zslhenice.cz nebo na facebookovém profilu VK Hogo Fogo Lhenice. Ing.Michaela Fouňová

Z memoriálu „Na Václava pro Václava“

Volejbalisté ze Lhenic se v Netolicích postavili na bednu
Dne 17. 9. 2016 uspořádaly volejbalistky Netolic turnaj smíšených družstev, na který byl přizván i VK Hogo Fogo
Lhenice. Zápasy mezi jednotlivými týmy jsou pořádány každý rok na dvou
venkovních kurtech v Netolicích přibližně pro 10 týmů. Turnaj ale nakonec proběhl
v tělocvičně z důvodu nepříznivého počasí. A jelikož přijelo devět družstev, bylo
rozhodnuto, že se bude hrát 2x10 minut a rozhodující budou vyhrané balóny.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin a v každé skupině se hrálo „každý s
každým“. V naší skupině jsme vyhráli, i když muselo dojít k počítání míčů a tak
jsme museli počkat na vítěze druhé skupiny, abychom poznali našeho soupeře.
Nakonec přišla naše chvíle a začal boj o první místo. První set jsme vyhráli, ale v
druhém setu nám uteklo pár balónů, které nám na konci chyběly. Takže po
náročném finále jsme těsně skončili na druhém místě.
Celý den se moc vydařil a naše umístění je pro nás velkou výhrou. Už teď se
těšíme na další turnaje. Ing.Michaela Fouňová
foto - VK Hogo – Fogo Lhenice

Z aktivit lhenického Sokola
Stolní tenisté vstoupili do nové mistrovské sezóny
V letošním jejím ročníku 2016/17 v soutěžích na Prachaticku startuje pět družstev Sokola: V RP I (regionálním přeboru)
A tým, v RP II B a C tým, v RP III D tým a též v RP starších žáků – žákovský tým (jeho soutěž bude zahájena později).
Již odehrané zápasy týmy Sokola
v RP – I
1.kolo – Sokol Lhenice A – Slavia PT-A 12:6 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – R.Györi 4:0, P.Petrovka 1:3, J.Houška 2:2,
M.Špán 4:0
V RP – II
1.kolo – Sokol Lhenice B – Sokol Lhenice C 12:6 – čtyřhry 1:1 – body za B tým – V.Špán 4:0, P.Petrovka 1:2, A.Sivera
3:1, M.Pixa 2:2, R.Sivera 1:0 – body za C tým – V.Hůrský 1:2, I.Fišerová 3:1, L.Vondrák 0:4, I.Kanaloš 1:3, M.Halabrín st.
0:1

13

V RP – III
1.kolo – Libín PT-E – Sokol Lhenice D 6:12 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – R.Sivera 4:0, A.Sivera 4:0, Fr.Traxler 2:2,
M.Halabrín ml. 1:3
2.kolo – SK Arbore Volary – Sokol Lhenice D 6:12 – body za Lh.:čtyřhry 1:1 – R.Sivera 3:1, M.Halabrín ml. 0:2, A.Sivera
4:0, Fr.Traxler 4:0, M.Halabrín st. 0:2

Turnaj ve stolním tenise generálkou na mistrovskou sezónu
– ve lhenické sokolovně 17.9. – pořadatelem Sokol Lhenice
Za účasti 20 hráčů se v něm mezi nejúspěšnější probojovali: na 1.místo Zdeněk Vostřez – Ederstav Prachatice; na
2.místo Richard Györi – Sokol Lhenice; na 3.-4.místo Václav Hůrský a Vladimír Filip – oba ze Sokola Lhenice.

Talentovaný benjamínek ze lhenického Sokola dal o sobě vědět
Na turnaji nejmladších talentovaných stolních tenistů z celé České republiky v Praze si výborně
vedl desetiletý Milan Halabrín (roč.2006), kde ze stovky startujících postoupil ze základní skupiny
z druhého místa, aby v další nadstavbové části vybojoval v konečném pořadí osmou až
šestnáctou příčku. Krásný to úspěch na turnaji takového kvalitního obsazení a rozměru.
Výkonnost mládeže je sledována Českou asociací stolního tenisu podle výkonnosti na turnajích
různé úrovně. Nejdůležitější získané body jsou z celorepublikových turnajů. JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
Soutěže o mistrovském podzimu s účastí týmů
lhenického SK v plném proudu
A tým v I.B ve skupině B se po odchodu a příchodu několika hráčů postupně konsolidoval (o hráčských změnách
v jeho kádru byly podány informace v minulém vydání ML), když v sedmi kolech bodoval pouze na svém hřišti, z něhož
za čtyři výhry, i když těsné, ve všech čtyřech odehraných zápasech udělal nedobytnou pevnost (13.8. se Záblatím 3:2,
26.8. se Zliví 1:0, 10.9. s Chelčicemi 3:2, 25.9. s Vacovem B 2:1). Odolá i v následujícím domácím utkání 8.10. s prvním
v tabulce Sedlecem? (Sehráno po uzávěrce ML. - neodolalala při prohře 0:1)
Až když se mistrovský podzim přehoupl do druhé poloviny, přerušil A tým v 8.kole sérii tří proher u soupeřů (20.8.
v Netolicích 1:0, 4.9. v Lažišti 4:2, 17.9. ve Volyni 4:0), když 1.10. zvítězil na Stachách 2:4 po výborném výkonu v prvním
poločase, ve kterém soupeři utekl o čtyři branky na 0:4.
Postavení A týmu lhenického SK v tabulce I.B sk.B (za 14 účastníků) k 1.10.: 6.místo – 8 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 3
prohry – skóre 16:17 – 15 bodů.
B tým - SK Ktiš/Lh.B se dodatečným příchodem hráčů V.Wimberského z Blaníku Strunkovice a bratří Martina a Michala
Sedlákových z Tatranu Volary stal méně závislým na kádru „áčka a dobrými výkony v OP Prachaticka doma na ktišském
hřišti, ale i venku se vyhoupl na druhou příčku tabulky, když pouze jedenkrát těsně prohrál, a to ve 2.kole v Husinci 1:0.
Dosavadní výsledky lhenické rezervy v šesti odehraných zápasech v OP: 27.8. v Borové Ladě 0:3, 3.9. v Husinci 1:0,
11.9. doma se Sv.Máří 6:4, 17.9. v Nebahovech 3:4, 24.9. doma s Vitějovicemi 4:1, 2.10. ve Zbytinách 0:3.
Postavení SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP (za 12 účastníků k 1.10.: 2.místo – 6 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 1 prohra – skóre
20:9 – 15 bodů.
I naši benjamínci rozehráli své soutěže na Prachaticku – starší v OP (při 12 účastnících) s odehráním vzájemně soupeři
vždy jednoho utkání v každém kole střídavě doma – venku, mladší pak rovněž v OP (při 8 účastnících) v každém kole se
sehranými zápasy formou turnajů hraných střídavě na hřištích účastníků soutěže, a to za účasti vždy tří týmů a k tomu
s přidaným vloženým jedním samostatným utkáním – viz odehrané zápasy našich přípravek níže.

Mistrovské zápasy SK Lhenice v září a v samém počátku října
A týmu v I.B ve sk.B (14 účastníků)
4.kolo – ne 4.9. – Lažiště– SK Lhenice 4:2 (3:1) - br.za lh.: J.Mrkvička 1, J.Schön 1
5.kolo – so 10.9. – SK Lhenice – FK Chelčice 3:2 (3:0) – br.za Lh.: J.Beran 1, M.Mahák 1 z 11, J.Schön 1
6.kolo – so 17.9. – Volyně – SK Lhenice 4:0 (0:0)
7.kolo – ne 25.9. – SK Lhenice – Vacov B 2:1 (0:1) – br.za Lh.: J.Mrkvička 1, J.Beran 1 z 11
8.kolo – so 1.10. – Stachy – SK Lhenice 2:4 (0:4) – br.za Lh.: M.Mahák 2, J.Mrkvička 2
B týmu v OP Prachaticka mužů (12 účastníků)
2.kolo – so 3.9. – Husinec – SK Ktiš/Lh.B 1:0 (0:0)
3.kolo – ne 11.9. – SK Ktiš/Lh.B – Svatá Máří 6:4 (3:0) – br.za Ktiš:P.Lukšovský 3, Vl.Burda 1, J.Mrkvička 1,
J.Grill 1
4.kolo – so 17.9. – Nebahovy – SK Ktiš/Lh.B 3:4 (1:3) – br.za Ktiš: Mar.Sedlák 3, S.Bečvář 1
5.kolo – so 24.9. – SK Ktiš/Lh.B – Vitějovice 4:1 (3:1) – br.za Ktiš: Mich.Sedlák 1, P.Lukšovský 1, P.Borovka 1,
Mar.Sedlák 1
6.kolo – ne 2.10. – Zbytiny – SK Ktiš/Lh.B 0:3 (0:2) - br.za Ktiš: R.Sura 1 z 11, V.Wimberský 1, J.Grill 1
Přípravky st. v OP Prachaticka
1.kolo – ne 4.9. – Netolice A – SK Lhenice 9:0 (3:0)
2.kolo – ne 11.9. – Vacov – SK Lhenice 5:8 (3:5) – br.za Lh.: A.Kanalošová 2, R.Štengl 2, Š.Trnka 2,
R.Ferebauer 1, J.Berger 1
3.kolo – volné
4.kolo – so 24.9. – Zdíkov/Stachy – SK Lhenice 10:9 (4:4) – br.za Lh.: M.Halabrín 3, J.Berger 3, R.Štengl 2,
Š.Trnka 1
11.kolo – st 28.9. – vložené – SK Lhenice – Netolice B 8:5 (5:1) – br.za Lh.: R.Štengl 3, Š.Trnka 2,
A.Kanalošová 2, J.Berger 1
5.kolo – so 1.10. – SK Lhenice – Husinec/Záblatí 8:6 (5:3) – br.za Lh.: J.Berger 3, R.Štengl 2, A.Kanalošová 2,
Š.Trnka 1

14

Přípravky ml. v OP Prachaticka
1.kolo – st.7.9. – turnaj ve Lhenicích
1.zápas – SK Lhenice – Vimperk B 9:6 (6:4) – br.za Lh.: R.Štengl 9
2.zápas – SK Lhenice – Prachatice B 2:17 (0:8) – br.za Lh.: R.Štengl 2
2.kolo – st 14.9. – Š.Hoštice/Lažiště – SK Lhenice 0:18 (0:8) – vložený zápas – br.za Lh.: R.Štengl 11, J.Tobiáš
5, M.Šístek 2
3.kolo – st 21.9. – turnaj ve Čkyni
1.zápas – Čkyně – SK Lhenice 4:4 (2:2) – br.za Lh.: J.Tobiáš 2, R.Štengl 2
2.zápas – SK Lhenice – Vacov 5:3 (2:2) – br.za Lh.: R.Štengl 3, J.Tobiáš 2
4.kolo – st 28.9. – turnaj ve Zdíkově
1.zápas – Zdíkov/Stachy – SK Lhenice 10:10 (5:5) – br.za Lh.: R.Štengl 8, M.Šístek 1, J.Tobiáš 1
2.zápas – SK Lhenice – Vl.Březí 16:1 (10:1) – br.za Lh.: R.Štengl 10, M.Šístek 3, J.Tobiáš 1, T.Trnka
1, D.Hošna 1
JB, JM

Fota J.Klein – z utkání 7.kola I.B sk.B – SK Lhenice – Vacov B 2:1 – 25.9.2016

Fotbalový program SK Lhenice v druhé polovině října a v počátku listopadu
A týmu v I. B tř. ve sk.B
10. kolo – so 15.10. v 15.30 – Vl.Březí - SK Lhenice
11. kolo – so 22.10. v 15.30 – SK Lhenice – Sousedovice
12. kolo – so 22.10. v 14.30 – Čkyně – SK Lhenice
13. kolo – so 5.11. v 14.00 – Sk Lhenice - Strunkovice
B týmu v OP Prachaticka
8. kolo - so 15.10. v 15.30 – Dub – SK Ktiš/Lh B
9. kolo - ne 23.10. v 14.30 – SK Ktiš/ Lh B – Zdíkov
10. kolo - so 29.10. v 14.30 – Šum.Hoštice – SK Ktiš/Lh. B
11. kolo - ne 6.11. v 14.00 – Ktiš/Lh B – Horní Vltavice
Přípravka starší v OP Prachaticka
7. kolo - so 15.10. v 14.00 - Lhenice – Volary
8. kolo - so 22.10. v 13.00 – Vimperk B – SK Lhenice
9. kolo – pá 28.10. v 14.00 – SK Lhenice – Prachatice B
10. kolo – so 29.10. v 13.00 – Vl. Březí – SK Lhenice
Přípravka mladší v OP Prachaticka
6. kolo – st 12.10. v 16.30 - SK Lhenice -Š.Hoštice/Lažiště – vložený zápas
7.kolo – st. 19.10. v 16.00 - turnaj ve Lhenicích – účastníci: Lhenice, Čkyně, Vacov
8. kolo – pá 28.10. v 16.00 – turnaj ve Lhenicích – účastníci: Lhenice, Vl. Březí Zdíkov/Stachy
Případné možné změny oproti rozpisu možné
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INZERCE








Přijmu bagristu a řidiče sk.C (prof. Průkaz výhodou). Více info na tel: 733327133 – nástup možný ihned
NABÍZÍM MÍSTA K DOJÍŽDĚNÍ LHENICE – ČB odjezd ze Lh. V 6.15 hod. Tel: 606614080
"Koupím stavební pozemek nebo chalupu k trvalému bydlení na Lhenicku (v Blanském lese a okolí). Tel.:
774922482. Mail: faue@seznam.cz
Oblečení pro celou rodinu za super ceny –originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka, krycí
plachty a drogerie za super ceny. Nákupní středisko, I .patro, Náměstí č. 2, Lhenice.
TEXTIL - M. ŠANDEROVÁ - JÁMA nabízí: nový textil, obleky – pánské i dámské, trička a jiné zboží.....Vše za
výhodné ceny. Tel: 388 321 492; mobil: 723 233 034
Šití Romana Bukovská – na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519 - Po-Čt 8.30-11.30 Pá 8.30-12.00 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

HALÓ REALITYAktuální nabídka: 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. - volejte: Jan Hamberger,
Vodice 4 - tel.777910185, Aktuální nabídka na: www.haloreality.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

ALLIANZ pojišťovna, a.s.
Startuje revoluční povinné ručení, jež stávající pravidla, podle kterých motoristé dosud platili pojistné,
se mění od samého základu. Kdo najezdí méně, také méně za
pojištění zaplatí.
Allianz začne jako první pojišťovna v tuzemsku počítat sazby
povinného ručení a havarijního pojištění podle ujetých kilometrů.
Jako důkaz pro výpočet najetých kilometrů bude sloužit vlastní
fotografie tachometru.
Nechte si spočítat své nové pojištění, vyberte si jednu
z variant limitů plnění a zvolte si kolik kilometrů ročně najezdíte
s konkrétním vozem.
Volejte 724 274 337, pište info@dhlousek.cz

Sbírka ve Lhenicích proběhne ve středu 12. října od 8.30 do 15.30 hodin
před budovou úřadu městyse
„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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