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Letošní leden i u nás nachystal tentokrát zimu, jak má být….(více uvnitř listu)
Vlevo vrba a památná lípa v parku v Krumlovské ulici, vpravo lípy na náměstí, pro které je tato zima zřejmě poslední...

Zima, zima, zima všude je veliká,
koho smích nehřeje, ten to rýmou odpyká.
Kdo si teď nezpívá, marně dlaně zahřívá.
Zima, zima, zima – na skle mráz chodí bos.
Bručounům, mračounům mrznou uši, mrzne nos…
Z písně Hany Zagorové

ZRÁVY Z RADNICE
------------------------------------------------------------------------------------------

Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 26.01.2017
přítomno 9 zastupitelů – 2 omluveni, hostem ředitelka ZŠ Mgr. Vl. Trnková
Výpis ze zápisu č. 26
Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 275/26/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) výsledky inventarizace k 31.12.2016
b) vyřazení majetku v celkové hodnotě 337.916,97 Kč 9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 276/26/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtový výhled do roku 2021.
9 PRO
Ad 5) Usnesení č. 277/26/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí pracovní návrh rozpočtu městyse
Lhenice na rok 2017 a doporučuje jej k dopracování a vyvěšení na úředních deskách. 9 PRO
Usnesení č. 278/26/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice stanovuje s účinností od 01.02.2017
a) měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse Lhenice ve výši 60 %
možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

z maximální

b) měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty městyse Lhenice ve výši 60 % z maximální možné
výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
c) měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru a člena výboru ve výši 60 % z maximální možné
výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
d) odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy komise a člena komise ve výši 60 % z maximální možné výše dle
přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů za jednání 9 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 279/26/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodloužit zveřejnění záměru na pacht
pozemku parc.č. 1378/40 o výměře 2.137 m2, k.ú. Lhenice na dobu do 29.03.2017. 8 PRO 1 ZDRŽEL SE (Adamec)
Usnesení č. 280/26/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí žádosti o odkoupení pozemků - pana L.
Turka, Lhenice, manž. F. a M. Zámečníkových, Lhenice, paní A. Křivánkové, Lhenice a pana J. Vrby, Vodice a
doporučuje je projednat pozemkovou komisí. 9 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 281/26/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice výměna TS Sídliště SNP VN,TS,kNN“ (nové kabelové vedení NN, venkovní vedení
VN, sloupů VN, trafostanice, uzemnění) na pozemcích parc. č. 808/28, 790/19, 808/5 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného
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břemene vymezuje Geometrický plán č.: 998-859/2016 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 9.500,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
9 PRO
Ad 7b) Usnesení č. 282/26/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Domovní ČOV, přípojka splaškové kanalizace“. Jedná se o technickou
infrastrukturu nutnou pro likvidaci splaškových vod v souladu se zákonem. Věcné břemeno bude svou povahou
služebností ve prospěch pozemku parc.č. st. 40/2, jehož součástí je stavba čp. 48 pro vedení kanalizační přípojky
sloužící k odvodu splaškových vod do domovní čistírny odpadních vod. Smlouva o zřízení věcného břemene bude
uzavřena za účelem umístění kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 760/2, k.ú. Vodice u Lhenic a za účelem jejího
provozování, provádění oprav a její údržby, dále provádění úprav za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém
plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500,--Kč bez DPH. K této částce bude připočtena
platná sazba DPH. 9 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 283/26/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR na akci „Rekonstrukce lesní cesty „Bílá cesta“
Lhenice“, kdy se na 1. místě umístila firma Stavimperk s.r.o., Vimperk s nejnižší nabídkovou cenou 1.902.507,75 Kč bez
DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou Stavimperk s.r.o., Vimperk a v případě odmítnutí,
uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí. Realizace akce je podmíněna úspěšným získáním podpory ze
Státního zemědělského intervenčního fondu a Programu rozvoje venkova.9 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 284/26/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR na akci „Supervize projektu: "Odstranění odpadů s
vysokým obsahem PCB z lokality bývalého ACHP Lhenice - 1. etapa sanace", kdy se na 1. místě umístila firma CZ BIJO
a.s., Praha s nejnižší nabídkovou cenou 192.390,--Kč s DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou CZ BIJO a.s., Praha a v případě odmítnutí, uzavřením
smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí. 9 PRO
Ad 9) Usnesení č. 285/26/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2017.
9 PRO OA

Poděkování
Městys Lhenice děkuje všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly na Obecní ples svými dary a
finančními prostředky a všem „plesajícím“ návštěvníkům za vytvořenou příjemnou atmosféru na
našem plesu. IR

Městys jde s dobou, mění proto tvář svých stránek
Prachatický deník, 28.1.2017 – (lef)
S novou a hlavně přehlednou podobou webových stránek se mohou od
tohoto týdne pochlubit Lheničtí. Ti představili uživatelsky přívětivější a
lépe ovladatelné webové stránky, které jsou nově čitelné i na mobilních
telefonech.
„Celková úprava, tedy nejen překlopení ze staré verze, ale i dílčí
úpravy, nás vyšly do dvaceti tisíc korun,“ uvedla starostka Lhenic Marie
Kabátová.
www.lhenice.cz
JAK SE VÁM LÍBÍ ???
Těšíme se na vaše názory na mailové adrese redakce ML
kultura@lhenice.cz,
Foto – titulní strana nových webových stránek městyse

Navázané přeshraniční přátelství
pokračovalo setkáním v německém
Schauflingu
Bylo mezi naším Chelčicko-Lhenickým mikroregionem a
oblastí „Lallinger Winkel“ navázáno na základě smlouvy o
přátelství z 15.4.2011 a od té doby je dále rozvíjeno
oboustrannými kontakty, kulturními akcemi a projekty, aby
tomu tak bylo za vzájemného porozumění i v nastávajícím
roce 2017, jak bylo oboustranně představiteli příslušných obcí stvrzeno na v pořadí již šestém setkání, tentokráte 18.1. v
německé hostitelské obci Schauflingu – viz foto (naše paní starostka uprostřed) – více v příštím vydání ML
JB,IR
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INFORMACE OBČANŮM
Úspěšná Tříkrálová sbírka 2017 na Lhenicku
Podařilo se získat nejvyšší finanční částku za dobu jejího
trvání.
Opět po roce jsme měli možnost otevřít dveře svých domovů a
vyslechnout přání všeho dobrého do roku 2017 od třech (někdy i
čtyřech) králů. Na oplátku jsme mohli přispět do „tříkrálových
pokladniček“ Charity ČR a pomoci tak lidem v nouzi. Letos do
mrazivého sobotního dne (7. 1.) vyrazilo celkem 15 koledníků
(Terezka a Prokop Bláhovi, Vašek Pešek, Sofinka a Tomáš
Dvořákovi, Honzík Stehlík, Elenka Hůrská, Šimon Trnka, Lucka
Lahodná, Adélka Gregorová, Petra Veselá, Táňa Bergerová,
Jakub Ambrož, Lukáš Machek, Jindra Grill) a 4 vedoucí skupinek
(František Bláha, Hana Maxová, Markéta a Jindřich Grillovi).
Nezbytné zázemí na faře ve Lhenicích opět zajišťovala Iveta
Pavličová. Celkem se letos podařilo vykoledovat úžasných
31.706,- 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.
Mnohokrát děkujeme všem za vstřícnost a za štědrost.
(Tříkrálová sbírka v minulých letech: 2016 – 24.869,- Kč, 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

Koledníci na Prachaticku vybrali přes tři sta tisíc korun
Kasičky jsou už spočítané.
(Prachatický deník 17.1.2017 – Leona Fröhlichová)
Přes tři sta tisíc korun skončilo v kasičkách koledníků při Tříkrálové sbírce na Prachaticku. Do počítání kasiček se včera
dali zástupci prachatické Farní charity a městského úřadu. „Přesná částka, kterou koledníci při sbírce vybrali a máme ji
potvrzenou i z banky, je 304 163 korun“, uvedla koordinátora Tříkrálové sbírky v Prachaticích Eva Jankulárová.
Vybraných peněz je o něco méně než loni (Na Lhenicku tomu tak nebylo – pozn.red.ML). „Do řad našich koledníků, ale i
vedoucích skupinek, zasáhly nemoci. I proto máme z vybrané částky radost, protože skupinky, kterých bylo
osmapadesát, nezastavilo ani mrazivé počasí a všichni se snažili, aby sbírka byla úspěšná,“ doplnila Eva Jankulárová.

Ptačí chřipka udeřila i v našem Chelčicko-Lhenickém mikroregionu
- konkrétně v jedné z členských obcí – Libějovicích.
(Podle Prachatického deníku 18.1.2017 – autoři M.Vrátný, M.Homolová – kráceno)
Celkem 96 kusů drůbeže (61 slepic a 35 kachen) muselo být 17.1. dopoledne utraceno chovateli v Libějovicích na
Vodňansku z důvodu nákazy ptačí chřipkou. Výskyt nemoci potvrdili veterináři v pondělí 16.1. odpoledne jako
sedmé ohnisko onemocnění v republice. „V pondělí večer jsme vydali mimořádné opatření pro místní chovatele a
nařízení Státní veterinární správy, kde jsou stanoveny ochranné pásmo
a pásmo dozoru,“ uvedl ředitel Krajské veterinární správy František
Kouba.
Od té doby se ohniska nákazy rozšířila do dalších míst v Jižních Čechách i
po republice (na konci ledna 2017 jich již bylo patnáct – mezi nimi i ve
Vlachově Březí, kde sedmnáct tisíc kusů asi čtrnáctidenních kachen ve
velkochovu dne 1.2. zlikvidovala veterinární správa spolu s hasiči.
Foto PT deník – z likvidace kachen ve Vl.Březí
Zásady ochrany před nákazou ptačí chřipkou - v mimořádné příloze
tohoto vydání ML.

Plán odběrů krve v roce 2017
Organizovány Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prachatice ve spolupráci s Transfusním oddělením
Nemocnice Č.Budějovice a.s. pro bezpříspěvkové dárce krve z Prachaticka.
Svoz dárců autobusem zdarma: 24.1. v 7.00 – Lhenice náměstí – již proběhl; 16.5. v 7.00 – Lhenice náměstí; 10.10.
v 7.00 – Lhenice náměstí.

Odměnění naši Lheničtí za odběry krve
Stříbrnou medailí Prof.Jana Jánského za 20 odběrů – Michaela Fouňová, Martin Jakš, Stanislav Podlaha.
Bronzovou medailí Prof.MUDr.J.Jánského za 10 odběrů – Hana Rundová.
BLIŽŠÍ INFORMACE: Zuzana Pelikánová – Oblastní spolek ČĆK Prachatice – telefonicky na čísle
724 367 840 či e-mailem na prachatice@cerveny.kriz.eu, nebo osobně každou středu od 8.00 do 16.00
hod. na adrese Nemocniční 204, Prachatice – budova polikliniky.

Už máte doklad o revizi kotle ?
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. uložil mimo jiné v § 17 provozovatelům stacionárních zdrojů i povinnost
„provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje a má od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu
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a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou…“. Na revizi kotlů dal
jejich provozovatelům čas 4 roky. Silvestr roku 2016 byl pak posledním dnem, kdy bylo možné tuto povinnost naplnit.
Řečí civilní to znamená, že každý kdo má kotel na pevná paliva napojený na ústřední vytápění, musí mít nejpozději
1.1.2017 platný doklad o provedení revize kotle od proškoleného technika. Tento doklad pak musí na vyžádání předložit
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v našem případě tedy pověřenému pracovníkovi Městského úřadu
Prachatice. Za nesplnění této povinnosti může příslušný úřad uložit provozovateli kotle pokutu až do výše 20.000 korun.
Jak už bylo výše uvedeno, revizi kotle a vystavení dokladu o jejím provedení může provádět pouze proškolený technik.
Nejjednodušší způsob, jak sehnat revizního technika, je tedy oslovení výrobce kotle, který vám doporučí proškoleného
technika z okolí. Výrobci kotlů mají obvykle seznam proškolených techniků na svých internetových stránkách. Dobrou
zprávou pro ty, co topí plynem, je, že povinnost revize plynových kotlů se dle tohoto zákona vztahuje pouze na právnické
osoby a podnikatele.
A zákon nezapomněl ani na povinnou kontrolu spalinových cest, tedy komínů. U kotle na pevná paliva s výkonem do 50
kW, což je většina rodinných domů, by měl být komín vyčištěn nejméně 2x za rok. Čištění komína si může každý majitel
provádět sice svépomocí, ale 1x za rok musí provést kontrolu komína odborník, tedy kominík, který následně vystaví o
provedeném čištění a prohlídce komína protokol. Tato povinnost je zakotvena v zákoně č. 320 o záchranném hasičském
sboru z roku 2015 a vztahuje se i na komíny od plynových kotlů.
Ing.Jindřich Bukovský, vedoucí odboru HŽP, MěÚ Netolice – otištěno s jeho souhlasem
Článek je převzatý z Netolického zpravodaje č.1/2017

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Leden v naší mateřince
6. ledna procházel školkou Kašpar, Melichar a Baltazar,
s kometou a koledou. Zaměstnanci a rodiče měli
možnost přispět do tříkrálové sbírky pořádané
Charitou.
V pondělí 9.1. k nám přijelo Sférické kino, které nás
pozvalo do vesmíru. Děti byly programem nadšené
- více v článku níže.
Týden poté jsme měli další neobvyklou návštěvu:
loupežníky a krále – krásné marionety, které nás
prostřednictvím herců divadla Continuo lákaly na premiéru představení pro
děti ve Švestkovém dvoře v Malovicích.
V úterý 17. 1. se u nás sešli rodiče předškoláků s vedoucím Pedagogicko psychologické poradny v Prachaticích
Vladimírem Hettnerem a se zástupkyněmi ze ZŠ k problematice školní zralosti.
V průběhu ledna také dorazila zpráva České školní inspekce, která školku navštívila v týdnu před Vánoci. Zpráva
hodnotila výchovně vzdělávací obsah a prostředí MŠ pozitivně, vzdělávací program „Začít spolu“ byl dokonce dán
za příklad inspirativní praxe. Toto vyjádření je samozřejmě pro nás potěšující a povzbuzuje a zavazuje k dalšímu
rozvoji školky. Za MŠ KV

Sférické kino – mobilní planetárium v naší MŠ
S touto novou výukovou pomůckou navštívila lhenickou MŠ mezinárodní společnost, která ji formou atraktivních
představení provozuje.
Během produkce se děti ocitly v 3D programu a za promítání na kopuli nad nimi v postavené konstrukci kina a za
zvukových efektů si připadaly, jako by ležely přímo pod hvězdnou oblohou či zabloudily do krajin věčného ledu a
sněhu…
Za nebývalého zájmu a pozornosti, netradičně vleže, totiž zhlédly pohádku „O ledním medvědovi a tučňákovi“, kteří se
ze svých domovských přírodních prostředí vydali s raketou do vesmíru, aby se tak děti pro ně přijatelně a zábavně
seznámily s vesmírem, Arktidou a Antarktidou. Již nyní se mohou těšit na další výpravu se Sférickým kinem,
tentokráte pod hladinu moře, neboť to v červnu opět do naší MŠ zavítá.

Sférické kino
v naší MŠ – 9.1.

JB, JM
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Základní škola
Lednové kalendárium
5.1. – třídní schůzky ve všech třídách s následující možností konzultací pro rodiče
se všemi vyučujícími
10.1. – „Tvoření“ – v rámci pracovního vyučování ve spolupráci s DDM Netolice –
pro žáky 6.třídy
11.1. – „Tvoření“ v rámci pracovního vyučování ve spolupráci s DDM Netolice –
pro žáky 7.třídy
13.1. – „Chatujeme (četujeme) s Francouzi v angličtině“ – pokračování
v navázaném kontaktu s žáky ze školy z města Nouzonvile v počítačovém programu
„Skype“ – pro žáky 8.třídy (viz foto níže)
17.1. – okresní kolo „Dějepisné olympiády“ v PT (více viz článek níže)
17.1. – beseda „Školní zralost“ – ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v PT v MŠ –
pro rodiče předškoláků
20.1. – „Konverzace v angličtině“ – školní kolo soutěže – pro žáky 8. a 9.třídy (více viz článek níže)
23.1. – návštěva „Malého divadla“ v ČB představení „Etiketa pro sígry“ – pro žáky 5.třídy
24.1. – okresní kolo „Matematické olympiády“ kat. Z5 pro žáky 5.tříd (více viz článek níže)
24.1. – „O lhenickém betlému a nejenom o něm“ – povídání s Mgr.Markétou Grillovou ve lhenickém
kostele sv.Jakuba – pro žáky 3.třídy (viz foto níže)
24.1. – návštěva Informačního centra Úřadu práce v PT v rámci volby povolání – pro žáky 9.třídy
24.1. – „Konverzace v angličtině“ – školní kolo soutěže – pro žáky 6.a 7.třídy (více viz článek níže)
26.1. – „Pedagogická rada“ – hodnocení 1.pololetí šk.roku 2016/17 – práce, prospěchu, chování
27.1. – „O lhenickém betlému a nejenom o něm“ – povídání s Mgr.Markétou Grillovou ve lhenickém
sv.Jakubovi – nejprve pro prvňáky, poté pro druháky
27.1. – „Školní laťka“ – soutěž ve skoku vysokém v tělocvičně školy (viz článek + foto níže)
31.1. – předávání vysvědčení za 1.pololetí šk.roku 2016/17 žákům ve všech třídách – s hodnocením
práce, prospěchu, chování ( s následnými pololetními prázdninami v pátek 3.2.)
31.1. – „Školní karneval“ – při ukončení 1.pololetí šk.roku 2016/17 – odpoledne ve školní jídelně za
přivítání předškoláků z MŠ (viz foto níže)
I v měsíci lednu pokračoval plavecký výcvik pro žáky 3.a 4.třídy v Plaveckém stadionu v PT (vždy v pátek – 10 lekcí).

Ze školních aktivit v měsíci lednu

Foto vlevo - z chatování osmáků v angličtině s žáky z Francie (13.1.) – vpravo z vyprávění o betlému ve sv.Jakubovi (24.1.)

Foto vlevo – ze „Školní laťky“ (27.1.)

Foto vpravo - ze Školního karnevalu (31.1.)
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Vědomostní a dovednostní soutěže našich žáků v měsíci lednu
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – 17.1. v Prachaticích
Umístění – Alžběta Bošková (9.tř.) – 13.místo
Matematická olympiáda – kat.Z5 – okresní kolo 24.1. v Prachaticích
Umístění – Ondřej Barna (5.tř.) – 2.až 8.místo
Konverzace v anglickém jazyce – školní kolo soutěže
– kategorie 6.a 7.ročník 24.1.
Umístění – 1.místo – Michal Havlík (7.tř.) – s postupem do okresního kola
2.místo – Jindřich Grill (7.tř.)
3.místo – Tomáš Kunc (6.tř.)
Soutěže se zúčastnilo 13 soutěžících.
- kategorie 8. a 9.ročník – 20.1.
Umístění – 1.místo – Natálie Kolářová (9.tř.) – s postupem do okresního kola
2.místo – Václav Hakl (9.tř.)
3.místo – Alžběta Bošková (9.tř.)
Soutěže se zúčastnilo 13 soutěžících.
„Školní laťka“ – soutěž ve skoku vysokém ve šk.tělocvičně 27.1.
- kategorie chlapci – 6.až 9.ročník
Umístění – 1.místo – Radek Kunc (8.tř.) – 150 cm
2.místo – Radek Sivera (9.tř.) – 140 cm
3.místo – Václav Hakl (8.tř.) – 130 cm
- kategorie dívky – 6.až 9.ročník
Umístění – 1.místo – Barbora Pavlíková (9.tř.) – 135 cm
2.místo – Anna Šlesingerová (8.tř.) – 130 cm
3.místo – Kristýna Pavlíková (9.tř.) – 130 cm

JB, JM

Ze statistiky 1.pololetí šk.roku 2016/17 ZŠ Lhenice
Počet žáků na škole k 31.1.2017 – 189 - 92 chlapců a 97 dívek, z toho 1 žák plní povinnou
šk.docházku v zahraničí
Průměrný prospěch - 1,40 – 120 žáků prospělo s vyznamenáním
Průměrná absence – 45,8 hodin
Mgr.Vl.Trnková, ředitelka ZŠ

Charitativní akce pro Tadeáše 15.1. ukončena
Vážení přátelé, ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kdo podpořili naši „Sbírku pro Tadeáše“,
a že Vás nebylo málo. Sbírka již skončila a tak Vám
mohu sdělit, že celkem se pro Tadeáše
a jeho rodinu

vybrala neuvěřitelná částka
a to ve výši 165.313 Kč.
Všechny peníze byly předány rodičům Tadeáše.
Velký dík patří ZŠ Lhenice, která spolu se
SRPŠ Lhenice celou tuto podařenou akci
zorganizovala.
Myslím, že můžeme být hrdi na to, že je mezi námi tolik dobra a sounáležitosti a že jsme ukázali, že se
skutečně nebojíme pomáhat.
Přeji Vám všem jménem svým a hlavně dětí z naší ZŠ do nového roku jen to nejlepší,
ale hlavně ZDRAVÍ.
Mgr. M. Schwingerová, předsedkyně SRPŠ, patronka sbírky
Foto z rodinného alba Spielvoglových – na snímku Tadeáš (uprostřed) s rodinou

LHENICKÉ STŘÍPKY
Leden nadělil zimu, jak má být
Podle měření v pražském Klementinu tu s takovou zimou nebyl 77 let, s průměrnou teplotou -7°C (ta za 223 let měření
v Praze je pro leden -2.8°C)! Stejně studený zažili prý jen pamětníci válečného roku 1940…
Ten letošní nadělil devatenáct ledových dnů (v nichž se teplota po celý den držela pod bodem mrazu) a 28 dnů
mrazových (ve kterých teplota klesala pod bod mrazu). U nás teploty klesaly do -17°C, ale na šumavské Rokytské
slati až do -34,6°C a třeba ve Volarech do -25°C. Též nabídl trvalou souvislou sněhovou pokrývku po 28 dní,
v létech posledních nebývalou, u nás do výšky 20 cm, avšak na horách a např. na Liberecku – Jablonecku a i jinde
podstatně mnohem vyšší se sněhovými kalamitami. Vedle sněhu a mrazu přišel leden s pestrou škálou dalších
přírodních jevů – jako s krásnou zimní slunnou oblohou a jinovatkou nádherně pokrývající stromy a keře, ale i
s povětrnem a zejména ve velkých městech a průmyslových aglomeracích se smogem s polétavým prachem,
způsobeným teplotní inverzí, s nutnými omezeními především v automobilové dopravě ve městech a
v průmyslových provozech, též v konci měsíce i s mrznoucí mlhou, mrholením či drobným deštěm za vzniku
„ledovky“, nebezpečné hlavně pro řidiče a chodce.
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Z průběhu ledové lednové zimy se i u nás radovala především omladina, avšak také dříve narození (viz článek a fota
níže). Vždyť kdy naposledy se i na našem Lhenicku mohly za takových příznivých podmínek – trvalé sněhové
pokrývky a pevného ledu - provozovat zimní sporty! A tak např. po delší době zase ožil „Vejrovák“ bruslaři (viz fota
níže). Někteří z našich i přesto využili výborných sněhových podmínek k lyžování na našich horách i v blízkém
zahraničí a k bruslení pak letos výjimečně ledově pevné a upravené „lipenské magistrály“ na zamrzlé hladině
jezera.
Starostí a prací navíc lednový průběh zimy u nás nadělal silničářům, také pracovní skupině našeho městyse s odklízením
sněhu a i pracovníkům „Čevaku“ při opravách „bouchaček“ vodovodního řadu v městečku, způsobených silnými
mrazy (viz fota níže).
„Leden 2017“ se velice razantně chopil žezla k zimnímu kralování.
JB,JM

Fota: nahoře vlevo a uprostřed – radost dětí z naší MŠ ze sněhové nadílky (9.1.) – vpravo a dole vlevo – nedělní
bruslení na Vejrovském rybníku (29.1.), uprostřed - odklízení sněhu v sídlišti pracovní skupinou městyse (18.1.),
vpravo – oprava jedné z „bouchaček“ vodovodního řadu v městečku (29.1.)

I dříve narozené zlákala lednová sněhová pokrývka
Babička na motoskijöringu
Mášlovi (Šturmů) využili dobrých lednových sněhových podmínek u nás a vyrazili na motoskijöring – syn
Vojta co by vodič – motocyklista, maminka Marie (72 let - je i babičkou) co lyžařka. (viz foto)
Co je motoskijöring?
Adrenalinový sport, při němž je za terénním motocyklem na vlečném laně tažen na lyžích lyžník, v tomto
případě lyžnice.
Za originalitu výběru zimního sportu mají od nás Mášlovi palec nahoru, paní Marie pak
navíc za odvahu…
JB,JM

První narození občánci Lhenic roku 2017
Stali se jimi Adélka Peštová, narozená v prachatické nemocnici rodičům Janě a Tomášovi ve středu 18.ledna v 9 hodin
10 minut, vážila 2830 gramů a která doma má dvouletého brášku Jindřicha. Ten samý den ve 23 hodin 48 minut se
narodil Vašík Veselý rodičům Petře a Janovi, vážil 3090 gramů. Venoušek má dva sourozence, osmiletou Petrušku
a šestiletého Honzíka.
V lednu se také narodil další občánek Lhenic, a to Honzík Kováč - 20.ledna v 9 hodin. Honzík se narodil rodičům
Adrianě a Alešovi a doma na něho čekal tříletý bráška Antonín.
Všem miminkám a jejich rodinám přejeme do života hodně zdraví a štěstí !
Prvním občánkem Lhenic, narozeným v roce 2017, je tedy pravděpodobně Adélka Peštová.
(Dosud není potvrzeno z matriky PT) – foto Prachatický deník, Romana Sládková
JB,JM

Adélka Peštová

Vašík Veselý
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Honzík Kováč

Rodiče stále sázejí na česká jména . Na Prachaticku křestním jménům kralují Janové a Anny.
Už je tomu pět let po sobě, kdy mezi křestními jmény u nově narozených chlapců vede jednoznačně Jan. U dívek ale
oblíbená křestní jména už tak stabilní nejsou. Od r.2011 sice už třikrát kralovala u nově narozených holčiček na
Prachaticku Eliška, v posledních třech letech ale už na pomyslný trůn znovu neusedla. Dívčím jménům vloni
kralovala Anna, která vystřídala Adélu a ta ještě rok před tím Terezu.
Top patnácti křestních jmen vybíraných pro narozené v r.2016 na Prachaticku.
CHLAPCI: Jan 14x, Jakub 8x, Daniel, David, Dominik a Václav 7x, Martin 6x, Filip, Petr a Vojtěch 5x, Adam, Antonín,
Jaroslav, Josef a Tomáš 4x.
DÍVKY: Anna 8x, Nela a Tereza 7x, Eliška, Kateřina, Natálie a Viktorie 5x, Ema, Lucie, Magdaléna a Sofie 4x, Anežka,
Ester, Gabriela, Laura a Marie 3x
Podle Prachatického deníku z 20.1.2017 – autor M.Fuchs.

Neznámý sprejer vandalsky poničil autobusovou zastávku
Svým zřejmě rádoby „výtvarným dílkem“, jímž „vyzdobil“ fasádu pěkně upravené autobusové čekárny „U Jána“, kterou
spolu s dalšími před nedávnem nechal na Lhenicku opravit náš městys, pouze názorně předvedl svoji ubohost,
nemluvě o škodě, jíž způsobil. Podaří se autora – sprejera vandala odhalit???
Fota – vlevo autobusová čekárna před řáděním sprejera a vpravo po něm

JB,JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Lhenický SDH bilancoval rok 2016
na valné hromadě konané dne 14.ledna 2017.
V samém jejím úvodu, za přítomnosti 48 členů, byli uvítáni hosté – paní starostka našeho městyse
Ing.Marie Kabátová a místostarosta Ing. Milan Hölcl, aby poté bylo uctěno památky zemřelých členů
Karla Bukovského, Jana Nobise, Františka Schöna a Václava Zány a následně byla velitelem
jednotky Františkem Fenclem přednesena zpráva o činnosti lhenického SDH za rok 2016.
Z ní vyjmuto:
K současné členské základně k 31.12.2016 – evidováno 96 členů, z toho z nich 17 proškolených v potřebných
odborových dovednostech a s nezbytnou lékařskou prohlídkou tvoří zásahové výjezdové družstvo.
K výjezdům zásahového družstva v roce 2016 – bylo jich celkem sedm, ve srovnání se suchým, horkým létem roku
předešlého jejich počet poklesl – jednalo se tentokráte pouze o jeden zásah u požáru (18.1. komín u p.Kříže),dál o pět
technických pomocí (2x u padlého stromu, 1x při odchytu zmije, 1x při likvidaci sršňů, 1x při pomoci ZS – snesení
poraněného) a o jeden výjezd k dopravní nehodě (k úklidu vozovky).
K proškolování zásahové jednotky v roce 2016 – proběhlo v odbornostech k manipulaci s motorovými pilami, k používání
dýchacích přístrojů (s praktickým výcvikem v Petrově Dvoře), rovněž i k bezpečnosti u zásahů, dále ve dvoudenním
školení pro velitele (a to jednotky Fr.Fencla, družstva J.Zánu a P.Trnku), pro strojníky (J.Zánu, V.Mášla, P.Trnku) a též
pro zapisování zpráv o zásahu v elektronické podobě (pro J.Zánu a F.Fencla).
K účasti na okrskové soutěži v požárním sportu 7.5.2016 v Klenovicích – umístění družstev SDH Lhenice - v kategorii
muži I (za 6 účastníků) – 3.místo (vítězem SDH Jáma) – v kategorii muži II (za 6 účastníků) – 5.místo (vítězem SDH
Jáma) – v roce 2017 hodlá lhenický SDH postavit do soutěže i družstvo žen.
Ke spolupráci sboru s městysem a k jeho podílu na kulturním a společenském dění v místě v r.2016 – vydařeným
Hasičským bálem (12.3.), slavností sv.Floriána - patrona hasičů se mší svatou ve sv.Jakubovi (8.5.), tradiční Jánskou
slavností s uctěním památky padlých v I.světové válce u pomníku na náměstí a s průvodem ke kapli sv.Jana
Nepomuckého na hřbitově za účasti SDH z hasičského lhenického okrsku (15.5.), aktivní účastí na otevření výjezdové
základny Zdravotnické záchranné služby jihočeského kraje ve zdravotním středisku (30.9.) – za následného
domluveného proškolení lhenické výjezdové jednotky „záchrankou“ se seznámením s jejím vybavením, výpomocí při
běžeckém závodu „Lhenickém půlmaratónu“ pořadateli MASce (24.9.) a při rozdávání „betlémského světla“ na
lh.náměstí se zajištěním prodeje teplých nápojů pro přítomné (23.12.).
K výhledu připravovaných rekonstrukcí objektů a vybavení SDH – jedná se o projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice
pro JPO III – žádost o grant na „nová vrata“, světla na výjezd k zásahům a na školící místnost se sociálním zařízením a
kuchyňkou.
Na závěr zprávy zaznělo poděkování – místním firmám za spolupráci a zejména pak městysi Lhenice za finanční a i
jinou podporu, bez které by SDH nemohl vykazovat lidem potřebnou prospěšnou činnost Podle zprávy SDH
JB,JM
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Hasiči budou lépe komunikovat
Prachatický deník 31.1.2017
Rychleji dojet na místo zásahu a lépe komunikovat s profesionálními kolegy budou moci dobrovolní hasiči ze 101
jihočeských obcí, mezi nimi i ti lheničtí! Pomůže jim technika, kterou věnoval kraj. Peníze na její pořízení získal od
Nadace ČEZ. Podobně jako v první etapě projektu loni v březnu hasiči převzali 28 digitálních radiostanic, 40
analogových radiostanic, 138 ručních analogových radiostanic a 63 tabletů s navigací za 3,967 milionu korun. Devět
jednotek navíc získá také defibrilátory. (tt)

Místní organizace ČSŽ pořádá
zájezd na večerní plavání v termálních lázních Bad Füssing
v termínu 17.3.2017 (pátek) – cena zájezdu je 650,-Kč . Cena zahrnuje dopravu + parkování,
vstupné do lázní, průvodce, dárek cestovní kanceláře atd. Nezahrnuje stravu.
Pojeďte si s námi užít kouzlo klidných večerních lázní a také klid spojený s poledním
odjezdem bez stresu a v pohodě.
I vy se můžete přesvědčit o léčebných účincích zdejší vody, která napomáhá při léčbě revmatických potíží, potíží
s klouby, při bolestech zad, a která je prospěšná při léčbě celé řady dalších zdravotních problémů. Zdejší voda zasahuje
svou léčivou silou celé tělo a přispívá k pocitu blaha a uzdravování těla i duše.
Pojeďte, vyzkoušejte a uvidíte… Zájezdy do Bad Füssingu naše ženy opakují pravidelně. MSch, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
Tentokrát

Za prací „na grafit“
V minulém lednovém vydání ML bylo vzpomenuto posledního rozloučení s panem Janem
Houškou (5.1.2017), lhenickým rodákem a patriotem, dlouholetým přispěvovatelem do našeho periodika,
zejména do rubriky „Hledání ztraceného času“. Připomeňme jeho dopisovatelské aktivity jedním z jeho autorských
článků pod názvem „Tuha v okolí Lhenic“ (ze Lhenického zpravodaje z roč.2003, z č.11), vycházejíc inspirativně z něho,
ale upraveného, doplněného a rozšířeného od té doby o další poznatky a fakta.
Pryč jsou již doby, kdy Lheničáci – grafiťáci či tuhováci (jak se jim říkalo) dojížděli na kolech či
motocyklech do grafitového dolu do Chvalovic. Každý je poznal, když jeli z práce v gumových
pláštích a pracovních šatech, na nichž i na dálku byly vidět lesknoucí se zbytky tuhy. I jejich
obličeje i ruce byly ztmavěle se lesknoucí….
Zbyla jen vzpomínka na práci, jež na Lhenicku také bývávala obživou. Dříve narození rovněž pamatují, jak i několikráte
denně Lhenicemi projížděla od Č.Krumlova na Netolice kolona nákladních aut s černou zeminou obsahující tuhu,
přepravovanou do netolické úpravny (tímto redakčním dovětkem dáno autorovi Janu Houškovi zapravdu), neboť v konci
padesátých a v počátku let šedesátých minulého století, kdy aut ještě nejezdívalo tolik, nám, klukům z Krumlovské ulice
zmiňované náklaďáky přerušovaly na vozovce naše hry, hlavně pak milovaný fotbal, vždy za varovného výkřiku
některého z nás: „Bacha, grafiťáci jedou!“

Grafitový důl Chvalovice
Ilustrační foto – grafitový důl zastara
Ložiska grafitu na Chvalovicku byla známa asi odpradávna. Ale kolem roku 1880 zde vystavěla společnost Pierron
grafitové doly a začalo se těžit důlně. V této době nastal i největší
rozmach těžby grafitu v jižních Čechách, hlavně na Krumlovsku. Závod
za 1. světové války odkoupil kníže Kinský. Těžil se zde nejkvalitnější
vločkový grafit do hloubky 115 m. Během 1. světové války pracovalo v
dole a úpravně ve Chvalovicích snad až 500 lidí, většinou vojáků
rakousko-uherské armády. Od roku 1930 se majitelem stalo Chvalovické
těžařstvo. V letech 1925-1928 Československo těžilo nejvíce tuhy na
světě s roční produkcí kolem 23 000 tun. Pro srovnání, světoznámá
ceylonská naleziště (Sri Lanka) poskytla od roku 1880 přes 2 mil. tun
grafitu a z jižních Čech spolu s těžbou na Moravě bylo získáno okolo 2,5
mil. tun. Z Netolicka (Chvalovice a okolí) pocházelo až 150 000 tun,
Během 2. světové války byla postavena flotační úpravna v nedalekých
Netolicích, kam se vytěžená ruda dovážela k úpravě. Byla sem přesunuta z Chvalovic, protože připadly k Říši a Netolice
zůstaly v Protektorátu. Ložisko vlastnila převážně německá společnost Kollowitzer Gewerkschaft a byla to tehdy jediná
jihočeská grafitová lokalita v provozu. V roce 1959 byl důl kvůli vytěžení uzavřen.
Ještě v 19. a na začátku 20. století si prý místní sedláci přivydělávali sběrem kusů velmi čisté suroviny na svých polích.
Redakční dovětek: Za 2.světové války ve chvalovickém grafitovém dole dělali, krom mimo jiných zde zaměstnaných
Lheničáků, i pracovně nasazení (tuha sloužila Němcům k válečným účelům). Mezi nimi např. tehdy mladý lhenický učitel
Jan Bumba st.

Úpravna grafitu v Netolicích
Byla vybudována v létech 1941 – 42 se zařízením z demontovaných budov původně umístěných na nedalekém ložisku
grafitu ve Chvalovicích. Po znárodnění v říjnu 1945 došlo ke sloučení všech jihočeských těžebních a úpravenských
grafitových lokalit do jediného závodu se sídlem v Netolicích a byl začleněn do n.p. Příbramské rudné doly. V roce 1950
byly utvořeny samostatné „Tuhové závody“ s podnikovým ředitelstvím v Netolicích, kam spadaly: úpravny v Netolicích
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a v Černé v Pošumaví, doly ve Chvalovicích, Kolodějích nad Lužnicí a na Moravě pak závody „Staré Město pod
Sněžníkem“ a „velké Tresné“. V roce 1945 byly od netolického podniku odloučeny moravské závody a podnik „Tuhové
doly Netolice“ trval do roku 1958, kdy byl začleněn do n.p.“Rudné doly Příbam“. Úpravna grafitu v Netolicích
zpracovávala v létech 1945-1958 krystalickou grafitovou surovinu z nedalekých dolů Chvalovice – Chrášťany, Černé
v Pošumaví a Kolodějích nad Lužnicí. V důsledku vyčerpání zásob na lokalitách Chvalovice – Chrášťany a zatopení dolu
v Černé Lipenskou nádrží byly uvedeny do provozu doly Domorodce u Č.Krumlova a v roce 1959 Bližná v Černé
v Pošumaví a Lazec u Č.Krumlova. Postupně však byla jejich těžební činnost utlumována vyčerpáním ložisek. V létech
1951 až 1961 docházelo v netolické úpravně k rekonstrukcím technologického zařízení, naposledy v roce 1987. V roce
1993 vznikla zde samostatná akciová společnost „Grafit Netolice“. Tu v roce 2001 převzal Koh-I-Noor GŘ Č.Budějovice,
aby zůstaly jen samostatné jednotky „Grafitový důl Český Krumlov“ a „Úpravna grafitu Netolice“ s ukončením úpravy
grafitu flotací v roce 2003. Ve společnosti s.r.o. Koh-I-Noor Grafit Netolice nyní pracuje v úpravně pouze malá skupinka
zaměstnanců (cca 10) na jediné ponechané lince. Surovinou je dovezený čínský grafit, případně materiál ze starých
odkališť. Mezi současnými zaměstnanci na netolickém „Tuháku“ není již žádný Lheničák.

Foto vlevo – pozůstatky po důlní těžbě grafitu ve Chvalovicích – možno dosud vidět v polích kolem silnice z Chvalovic na
Lužice a Netolice. Foto uprostřed – bývalý objekt grafitového dolu ve Chvalovicích (úpravny grafitové vytěžené suroviny)
po stavebních úpravách – současný stav. Foto vpravo – úpravna grafitu společnosti s.r.o.Koh-I-Noor Grafit Netolice –
současný stav – letecký snímek.

Poslední jihočeský grafitový důl Český Krumlov
- patří společnosti Koh-I-Noor Grafit Netolice a poskytuje už
jenom zajímavou podívanou turistům v letní sezóně, kterou je
projížďka vláčkem podzemní trasou v důlních chodbách.
Jihočeský grafit už bohužel nepatří mezi známé zboží na trhu.
Podlehl v ekonomické soutěži levnému zahraničnímu materiálu
z Číny. A tak skočila jedna zajímavá historie…
Redakční doplněk: Poslední grafitový důl v Č.Krumlově
navštívily i děti z naší ZŠ i MŠ (viz foto dětí z MŠ v dole).
V této rubrice čerpáno z článku J.Houšky „Tuha v okolí Lhenic“
(Lh.zpravodaj roč.2003, č.11), dále z článku RNDr. Ladislava
Tichého „Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách“ + fota
a dalších zdrojů.
Foto – děti z naší MŠ v dole v Č.Krumlově v helmičkách
JB, JM

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Doporučený dobrý tip na výšlap na horu „Stráže“ žádnou novinkou
Společný novoroční výstup na horu „Stráže“ nad naším městečkem stal se již u nás novodobou tradicí. Letos na nový
rok tak tomu bylo již po sedmnácté…
Že vystoupit na vrchol „Stráže“ stojí zato, doporučuje již před 77 lety Josef Janura (tehdy učitel na lhenické škole) ve
vlastivědném sborníku „Zlatá stezka“ (v ročníku XVIII. z roku 1940), v níže přetištěném
článku.

LHENICKÁ STRÁŽ
(kráceno)
Mnoho z nás jistě zná Lhenice, městečko třešní. Někteří tam byli, jiní jen slyšeli. Ale i vy
ostatní je můžete snadno spatřiti, byť i jen z dálky. Lhenice jsou viděti široko daleko, z kraje
vltavotýnského, od Vodňan i Hluboké. Rozhlédněte se po obzoru a jistě je najdete: pod
dlouhým kopcem pravidelné bílé skvrny a pod nimi v moři zeleně městečko. Bílými skvrnami
je křížová cesta, která je do délky půl km vystavěna pod vrchem Stráží. A tyto bíle svítící
pomníčky jsou neklamnou známkou toho, že jste našli Stráž či Stráže, kopec vysoký 740 m.
Jím v jedné části začíná předhoří Šumavy. Na úpatí Stráže, jako v klínu, od západu úplně
skryty, stojí Lhenice s třešňovými alejemi.
A jistě je to jen ona hora sama, která tak dobře střeží svěřené městečko a svým vysoko
čnějícím hřebenem rozráží západní bouřky na jiné strany.
Tak mnoho lidí bylo ve Lhenicich a přece tak málo si jich udělá výlet na vrchol Stráže. Každý
může býti jen mile překvapen vzhledem úplně šumavským a krásná procházka romantickou
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cestou jej úplně odškodní za trochu námahy. Stráž, kopec v pohoří Hora, dlouhém asi 4 km, leží ve směru severojižním a
počíná nedaleko vesnice Vadkova známým a hodně navštěvovaným Kozím kamenem. Jsou to rozervané skály, se
kterých je krásná vyhlídka do Sudet na Kleť (Schoninger) a do blízkého okolí.
Na Kozí kámen dojdeme pohodlně ze Lhenic za 20 minut. Odtud mírně stoupající cestou jdeme po hřebeni k vrcholu
Stráže. Škoda, že stromy brání hodně výhledu. Ale jistě se dočkáme toho, že se zde budeme dívati s rozhledny a že
nám neujde nic z krás, které nám tu příroda nabízí. (Již tehdy se uvažovalo o rozhledně – pozn.redakce.)
Zde, vysoko na skalách, tím více nás překvapí, co zde uvidíme na hřebeni porůznu růsti: třešně, lhenické třešně! Zdá se
neuvěřitelné, ale přece je zde najdeme. Několik větších, lišejníky porostlých, jak si těžce drží své místo na skále, jiné
menší, které se teprve kořeny uchytávají. Víme, že třešním stačí půda horší. Zde uvidíte třesně ve výšce 740 m, na
skalnatém vrcholu kopce, kde jsou vydány na pospas všem největším nepohodám a nesnázím.
A kdybyste si odtud neodnesli nic, než toto poučení přírody, hodně jste si odnesli. Málo komu z nás je možno žíti
bezstarostně. Velká většina musí těžce pracovati a zdolávati v životě velké překážky. Budete-li i vy snad někdy pod nimi
klesati, vzpomeňte si na třešničky na Stráži. (mt)
Do článku vloženo ilustrační foto titulní strany vlastivědného sborníku kraje Husova a Chelčického „Zlatá stezka“

Letošní leden byl či nebyl nejchladnějším za posledních 77 let
Podle Prachatického deníku z 6.2. 2017 – J.Vandlíčková - upraveno, kráceno – nezapadlo bez povšimnutí redakce ML.
Informaci z pražského Klementina (která je rovněž uvedena v tomto vydání ML v článku „ Leden nadělil zimu, jak má být“
na str.6) vyvrací meteorolog – amatér Ivo Rolčík, který měří teplotu na stanici ve Volarech od roku 2007. Letošní leden
byl podle něho sice studený, avšak nebyl nejstudenější za 77 let, jak uvádí pražské Klementinum. Třeba takový leden
2006 byl ještě chladnější. Prokazatelně ví ještě o dalších dvou letech, kdy byla lednová zima větší, a to v lednu 1985 a
1987. S jistotou se dá ale podle volarského meteorologa prohlásit, že jde o nejchladnější leden za posledních jedenáct
let. Také v informacích z Klementina dále padlo, že leden 2017 bude mít průměrnou teplotu -7° C, ale pravda je taková,
že průměr bude – 2,3°C. Loni v lednu byla např. naměřena na Šumavě nižší teplota než letos. Na Rokytské slati bylo
-35,3°C, letos jen -34,6°C.

Leden dokraloval
Jeho mrazivé dny pominuly – v samém počátku února nastala obleva – viz krásná fota níže - pořízená z dronu
Lheničákem Petrem Dvořákem 4.2. - naše Lhenicko již bez souvislé sněhové pokrývky, v ten den s teplotou +7°C.
Vbrzku se však má opět výrazně ochladit.
JB,IR,JM

Představujeme deset turistických zážitků v oblasti „PodKletí“
v blízkém našem okolí
Upozorňuje na ně server „PodKletí“, a tak nezapadly bez povšimnutí redakce ML. Na našich stránkách je budeme v této
rubrice postupně představovat.
1. Renesanční zámek Kratochvíle u Netolic
Hledáte oázu klidu a pohody? Stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby. Národní kulturní
památka je renesanční perlou italského stavitelství v Čechách. Lovecký letohrádek s renesanční zahradou a oborou pro
zvěř, která byla tehdy největší v Čechách, si nechal vybudovat vladař Vilém z Rožmberka pro odpočinek, jak ostatně
napovídá i sám název. Často tu pobýval jeho bratr, známý Petr Vok z Rožmberka i s celým dvorem. Pravidelně se tu
koná množství kulturních akcí např. Divadelní léto v podvečerní zámecké zahradě. Celý zámek i prostor zámecké
zahrady je vyhledáván pro svou klidnou a intimní atmosféru.
2. Mariánské poutní místo Lomec
Potřebujete si odpočinout od každodenního shonu a načerpat pozitivní energii? Máme pro vás tip na magické místo.
Lomec, místními zvaný Lomeček, je jeden z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v Jižních Čechách. Poutní
kostel Jména Panny Marie byl vystavěný v letech 1692 až 1702 hrabětem Emanuelem Buquoyem, pro zázračnou sošku
Panny Marie s Ježížkem. Okolní krajina je vyhlášena Chráněnou krajinnou zónou Lomecko – Chelčicko.

11

Renezanční zámek Kratochvíle

Poutní místo Lomec

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Sokol Lhenice na čele soutěží na Prachaticku
A tým v RP-I a B tým v RP-II půlmistry mistrovské sezóny 2016/17
Důležitý souboj o prvenství v RP-I mezi Sokolem Lhenice A a H.B.mostovými jeřáby Prachatice, oba do té doby bez
ztráty bodu, vyhráli Lheničtí a kráčejí za vítězstvím v celém soutěžním ročníku.
B tým v RP-II vévodí tabulce s dostatečným náskokem a těžko jej již někdo ze soupeřů ohrozí.
D týmu v RP-III patří druhá příčka v tabulce, právě tak, jako i žákovskému družstvu v RP starších žáků, ale při dvou
nesehraných zápasech oproti prvnímu v tabulce.

Lednové mistrovské zápasy Sokola Lhenice
- pěti jeho družstev startujících v soutěžích na Prachaticku
A týmu v RP- I (regionálním přeboru)
8.kolo – 7.1. – Sokol Lhenice A – H.B.mostové jeřáby PT 12:6 – body za Lhenice: debly 2:0 – J.Houška
4:0, R.Györi 3:0, A.Sivera 1:3, R.Sivera 1:3 – skreče 1:0
9.kolo – 14.1. – TJ Netolice A – Sokol Lhenice A 4:14 – body za Lh.: debly 0:2 – R.Sivera 2:2, A.Sivera
3:1, R.Györi 4:0, J.Houška 3:1
10.kolo – 28.1. – Slavia PT-A – Sokol Lhenice A 5:13 – body za Lh.: debly 1:1 – A.Sivera 3:0, J.Houška
3:1, R.Sivera 1:3, R.Györi 4:0 – W 0-0:1
Umístění Sokola Lhenice A v tabulce RP-I (za 9 účastníků) k 31.1. –
1.místo – 9.zápasů – 9 výher, 0 remíz, 0 proher – 115:47 – 27 bodů – při jednobodovém náskoku před druhými
Mostovými jeřáby PT, které mají o 1 odehraný zápas více
B a C týmu v RP- II
8.kolo – 7.1. – TTC Libín PT-D – Sokol Lhenice B 8:10
8.kolo – 7.1. – Sokol Lhenice C - TTC Záletly 8:10
9.kolo – 21.1. – Sokol Lhenice B – TTC Zálezly 14:4
9.kolo – 21.1. – SK Rohanov – Sokol Lhenice C 6:12
10.kolo – 28.1. – Sokol Lhenice C – Sokol Lhenice B 2:16
Umístění B a C týmu Sokola Lhenice v tabulce RP-II (za 10 účastníků) k 31.1.
B týmu – 1.místo – 10 zápasů – 10 výher, 0 remíz, 0 proher – 136:44 – 30 bodů – s náskokem 8 bodů před druhými
Zálezly (ty mají o jeden nesehraný zápas méně)
C týmu – 7.místo – 10 zápasů – 3 výhry, 0 remíz, 7 proher – 80:100 – 16 bodů
D týmu v RP- III
9.kolo – 14.1. – Sokol Lhenice D – SK Maryna Malovice B 12:6
10.kolo – 21.1. – Sokol Lhenice D – TTC Libín PT-E – odloženo
Umístění D týmu Sokola Lhenice v tabulce RP-III (za 10 účastníků) k 31.1. – po 9.kole
2.místo – 9 zápasů – 7 výher, 1 remíza, 1 prohra – 109:53 – 24 bodů – se ztrátou tří bodů na první Slávii Prachatice C.
Žákovského týmu v RP starších žáků
Zápasy 4.kola (14.1.) s Křišťálem Lenora a 5.kola (28.1.) s KST Tatranem Volary nebyly zatím sehrány.
Postavení žákovského týmu v neúplné tabulce RP starších žáků (za 5 účastníků) k 31.1.
2.místo – 3.zápasy – 3 výhry, 0 remíz, 0 proher – 28:2 – 9 bodů – při dvou nesehraných zápasech a ztrátě tří bodů oproti
prvnímu TTC Libínu PT.
Tři hráči Sokola Lhenice A ve dvouhrách v RP-I v nejúspěšnější pětce mezi 34 hodnocenými hráči, co odehráli
více než 18 zápasů (k 31.1.)
Na 1.místě - Richard Györi – Sokol Lhenice – úspěšnost 97,06%
Na 3.místě – Miloslav Špán – Sokol Lhenice – úspěšnost 89,47%
Na 5.místě – Jaromír Houška – Sokol Lhenice – úspěšnost 80,00%
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Ve čtyřhrách v RP-I je nejúspěšnější dvojice mezi 15 hodnocenými, co odehrály více než 5 zápasů (k 31.1.), ze
Sokola Lhenice A
Na 1.místě – Jaromír Houška – Richard Györi – úspěšnost 100%.

Turnaj v šipkách v sokolovně 4.2.2017
Pořadatelem Sokol Lhenice
V kategorii dětí (chlapci a děvčata)
1.místo – Jaroslav Berger
2.míso – Richard Štengl
3.místo – Adéla Kanalošová
za účasti 5ti startujících…

Pořadí nejúspěšnějších
V kategorii dospělých (muži a ženy)
1.místo – Vlastimil Dedek
2.místo – Jan Pokorný
3.místo – Jan Bárta
za 16ti startujících – nejstarší účastník pan Jiří Barták (85 let)

Foto Bedřich Tesař – vlevo společné foto startujících – vpravo nejúspěšnější šipkaři v kategorii dospělých
- zleva Jan Pokorný, Vlastimil Dedek, Jan Bárta
JB,JM

CO NOVÉHO VE LHENICKÉM SK
Zimní příprava na mistrovské jaro v plném proudu
Byla zahájena pod vedením trenéra Zbyška Nováka v pátek 20.1. společná pro A i B
tým v tréninkovém cyklu úterý – pátek – sobota a s uvažovaným soustředěním v Č.
Krumlově (to podle dostatečně početně možné účasti hráčů) - oproti podzimu
s nezměněným hráčským kádrem za případné možnosti jeho doplnění (jmenovitě pro A i B tým je
uveden ve statistice z mistrovského podzimu v ML – v čísle 12, roč.2016 a v čísle 1, roč.2017). Hráčský kádr nebude
posílen návratem hráčů Romana Pořádka a Romana Ilieva, ač ukončili podzimní start v divizním Jankově, neboť
odcházejí za fotbalem do Rakouska. Do Chvalšin přechází Josef Motz.
Do přípravy, krom tréninků, jsou zařazeny přípravné zápasy, a to na umělce „Národní“ v Prachaticích - jako první se
Sokolem Chvalšiny (účastníkem I.B třídy sk.A) – v sobotu 11.2. v 15.00 hodin, dále jsou na tomto hřišti zajištěny další
dva termíny k utkáním se soupeři, se kterými je zatím jednáno (budou vbrzku upřesněni). Následně je počítáno
s přípravným zápasem s Jankovem B / Dubným (účastníkem OP Českobudějovicka), když místo jeho sehrání i přesný
termín budou upřesněny (podle způsobilosti hřišť).
Připravenost na mistrovské jaro v I.B třídě ve skupině B prověří v generálce tým Sokola Kamenného Újezdu (účastník I.B
sk.A) – v sobotu 18.3. pravděpodobně na jeho hřišti (hrací čas bude upřesněn).
Na mistrovské jaro se pod trenéry Petrem Trnkou st. (Meruňkou) a Mírou Šístkem pravidelně v tělocvičně školy
připravuje přípravka starší i mladší, když ta starší 21.1. sehrála v netolické hale s tamní přípravkou zápas na tři třetiny
s výsledkem 15:8 pro domácí. V tělocvičně ZŠ se také s trenéry Karlem Muškou a Petrem Trnkou ml. seznamují se
základy fotbalu ti nejmenší – benjamínci z minipřípravky.

Jarní mistrovské premiéry týmů lhenického SK
- kdy a kde –
A týmu v I.B ve sk.B – ve 14.kole o víkendu 25.-26.3. v Záblatí – bude upřesněno podle hlášenky
B týmu (SK Ktiš/Lh.B) v OP Prachaticka – ve 12.kole o víkendu 1.-2.4.doma s Borovou Ladou – bude upřesněno
Přípravky starší – ve 12.kole v sobotu 8.4. ve 14.00 hod. doma s Netolicemi
Přípravky mladší – v 9.kole ve středu 12.4. na turnaji ve Vimperku
JB, JM

Okresní fotbal má nové vedení
Okresní fotbalový svaz Prachatice má na další čtyři roky nové vedení. Ve čtvrtek 26.1. se konala jeho valná hromada za
účasti i delegáta z našeho lhenického SK (poznámka redakce ML). Na post předsedy již nekandidoval Vladimír Klíma a
ve funkci jej nahradí dosavadní místopředseda Jiří Trněný. Výkonný výbor se měnil jen kosmeticky. Zůstali v něm Pavel
Božovský, Petr Kortus, Václav Pancer, Jiří Pavlík a Dušan Tomaščík, nově byl zvolen Karel Nový. Do revizní komise
delegáti valné hromady zvolili Jana Hálka, Václava Ludačku a Davida Rosu. (vlak) – Prachatický deník z 28.1.2017
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ U NÁS
OPUSTILI NÁS….
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Josefem Fouskem z Třešňového Újezdce,
za projevenou soustrast a květinové dary - rodina Fouskova
Za všechny projevy soustrasti a účast v naší bolesti při rozloučení s naším drahým zesnulým panem
Janem Houškou přijměte, prosím, náš upřímný dík. Jménem rodiny - sestra Marie Schusterová,
Honza a Pepa Lukačovi s rodinami

…............................................................................................................................................
Ze statistiky obyvatelstva našeho městyse za rok 2016
Počet obyvatel k 31.12.2016: 1896
Průměrný věk obyvatel: 42 let
Věkové rozložení obyvatel: dospělí-muži: 42 %, dospělí-ženy: 41 %, děti: 17 %
K trvalému pobytu se přihlásilo: 63 občanů – z toho 13 dětí
Z trvalého pobytu se odhlásilo: 49 občanů – z toho 11 dětí
Počet narozených dětí: 20 – z toho 7 dívek a 13 chlapců
Počet zemřelých občanů: 16 – z toho 4 ženy a 12 mužů
Počet vítaných občánků: 14 (Lhenice) + 3 (Mičovice)
Nejoblíbenější jména novorozenců: Jan (3x), jiná další shoda jmen nebyla.

POKRAČUJÍCÍ PLESOVÁ SEZÓNA VE LHENICÍCH A OKOLÍ
18.2. Country bál – sokolovna - hrají VODÁCI od 20.00 hod.
4.3. - Sportovní ples – hotel hraje Pozor vizita od 20.00 hod.
11.3. - Hasičský bál – sokolovna - hraje Netolická pětka od 19.00 hod.
V Jámě:
11.2. - Hasičský bál - hraje Jihočeská Podhoranka od 19.00 hod.

Pozvání na další plesy

Klub českých turistů Lhenice
Vás srdečně zve na

C OUNTRY ∙ B ÁL
který se koná

18.2. 2017 v sokolovně
k tanci a poslechu hrají začátek ve

VODÁCI

20.00 hod.

I
Vstupné : 100,- Kč
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Fota: z letošní lhenické plesové sezóny – vlevo z Mysliveckého bálu 30.1. v hotelu
vpravo z Obecního plesu 28.1. v sokolovně

KINO LHENICE Vás zve
17.2. LES SEBEVRAHŮ – HOROR OD 19.00 HOD.
24.2. STRAŠIDLA – rodinná komedie zdeňka trošky od 16.00 hod.

Kino klub Lhenice:
11.2. SEVERSKÁ ZIMA - Lovci hlav (2011)
25.2. SEVERSKÁ ZIMA - Boj sněžného pluhu s mafií (2014)
10.3. Svátek Sv. Patrika (film pro děti + film pro dospělé + koncert kapely hrající
irskou muziku)
25.3. Expediční kamera (festival outdoorových a cestovatelských filmů)
8.4. HUDEBNÍ JARO (zatím neupřesněné filmy s hudební tématikou)
22.4. HUDEBNÍ JARO
6.5. HUDEBNÍ JARO

Pozvánka
20.5.

- Na „Jarní vyběhnutí se zimou 2017“ a „Lhenickou skejtovačku“
JB,IR

INZERCE
Oční optika a oční ordinace MUDr. Jindry Říhové
otevřeny v nových prostorách v Netolicích v Bavorovské ul. , č. p. 51 /vchod do spořitelny/
OČNÍ ORDINACE – pátek od 13.00-17.00 hod. - OPTIKA - úterý 12.00-15.00; středa 9.00-13.00;
čtvrtek 12.00-17.30; pátek 13.00-17.30; sobota 9.00-12.00 hod.

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.
KOMINICTVÍ DUŠAN HILOVSKÝ – poskytuji kompletní kominické a zednické práce.
Tel: 720 054 060 www.kominictvihil.cz
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
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MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ML - „ K OCHRANĚ PŘED NÁKAZOU PTAČÍ CHŘIPKOU“

„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 .
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