MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXIV. Číslo 12. cena 9,-Kč

PROSINEC 2016

Příchod adventu na naše Lhenicko byl uvítán rozsvícením vánočního stromu na náměstí, básničkami
dětí z MŠ a koledami v podání pěveckého sboru Česká píseň z Prachatic (27.11.) -viz fota

„Věděli jste, nevěděli, co přináší snítka jmelí,
co ta snítka zelená pro každého znamená?
Ty zelené ratolesti přinášejí lidem štěstí…“
Z básně Jana Čarka

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
rok 2016 se nachýlil ke svému konci a byl poměrně náročný. Právě listujete posledním číslem našeho
zpravodaje Moje Lhenicko, a to znamená, že Vánoce, Silvestr a Nový rok jsou za dveřmi. Je čas adventu, čas
příprav na vánoční svátky a oslavy konce roku, a tak bych Vám chtěla popřát, abyste tyto dny prožili v co
největší pohodě a klidu a nenechali se vtáhnout do víru nekonečných nákupů, úklidů a pečení. Užijte si, pokud
je to trochu možné, kouzelnou vánoční atmosféru se svými blízkými, věnujte čas svým dětem, svým rodičům,
prarodičům, přátelům a kamarádům. Čas strávený se svými blízkými či přáteli bude rozhodně tím nejkrásnějším dárkem, který
můžete věnovat od srdce a přinese Vám i obdarovanému radost a štěstí.
Přeji Vám, abyste Vánoce prožili v klidu, ve zdraví a spokojennosti a do nového roku 2017 Vám přeji mnoho osobních i
pracovních úspěchů, štěstí a hlavně mnoho zdraví.
Ing. Marie Kabátová, starostka

ZRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 24
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 29.11. 2016
přítomno všech 11 zastupitelů
-----------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 251/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje pro rok 2017 cenu vody jako dvousložkovou:
vodné 37,62 Kč bez DPH (43,26 Kč s DPH), stočné 27,27 Kč bez DPH (31,36 Kč s DPH) + pevná složka dle skupiny
vodoměru: skupina 1 do 2,5 m3/h – 711,--Kč bez DPH, skupina 2
do 6 m3/h – 2.652,--Kč bez DPH, skupina 3 do 10
m3/h – 5.716,--Kč bez DPH, skupina 4 do 15 m3/h – 10.520,--Kč bez DPH.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 252/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí
2016. 11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 253/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v položkách 1 – 11.
11 PRO
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Ad 6) Usnesení č. 254/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí informaci o zahájení inventarizace
majetku městyse Lhenice. 11 PRO
Ad 7b) Usnesení č. 255/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem
pozemku parc.č. st. 339 o výměře 59 m2, k.ú. Lhenice s Klubem českých turistů, odbor Lhenice na dobu určitou 10-ti let
za údržbu. 10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Eis)
Ad 7c) Usnesení č. 256/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části
pozemku parc.č. 1050/6 o výměře cca 20 m2, k.ú. Dolní Chrášťany do vyřešení komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Dolní Chrášťany.
11 PRO
Ad 7d) Usnesení č. 257/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části
pozemku parc.č. 15/1 o výměře cca 42 m2, k.ú. Vodice u Lhenic. 11 PRO
Ad 7e) Usnesení č. 258/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemků
parc.č. 334/2 o výměře 11.743 m2, parc.č. 334/16 o výměře 3.590 m2, parc.č. 334/26 o výměře 2.572 m2, parc.č.
334/27 o výměře 17.721 m2, k.ú. Hrbov a pozemku parc.č. 715 o výměře 1.637 m2, k.ú. Lhenice za minimální
nabídkovou cenu 1.500,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti let. 11 PRO
Ad 7f) Usnesení č. 259/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemku
parc.č. 1378/40 o výměře 2.137 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 1.500,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti
let. 11 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 260/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě spočívá ve strpění vedení vodovodní přípojky
vedené pod povrchem pozemku parc.č. 808/12 a 808/22, k.ú. Lhenice s právem přístupu a příjezdu k této vodovodní
přípojce za účelem provozování, provádění jejich oprav a údržby. Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu
ve výši 500,--Kč. Služebnost bude zřízena na dobu existence uvedené vodovodní přípojky. 11 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 261/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvy na zimní údržbu místních
komunikací na období od 01.12.2016 do 31.03.2017 s panem Václavem Muškou, Lhenice, Brusná 278 a firmou ZEMI
a.s., Mičovice. Cena za prohrnování je 600,--Kč s DPH/hod. a pohotovost je 60,--Kč s DPH/den.
11 PRO
Ad 8c) Usnesení č. 262/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o dílo č. 410/1352/2016 na
zpracování žádosti, odborných dokumentů a dalších nezbytných podkladů pro podání žádosti do OPŽP na II. etapu
sanace areálu bývalého ACHP Lhenice s firmou CZ BIJO a.s., Praha. 11 PRO
Ad 9) Usnesení č. 263/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí Zápis kontrolního výboru o provedené kontrole č. 1_11/2016
b) ukládá starostce navrhnout revizi směrnice k veřejným zakázkám. 11 PRO
Ad 10) Usnesení č. 264/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu
obnovy venkova Jčk na opravu střechy víceúčelového společenského zařízení ve Vadkově. 11 PRO
Ad 11d) Usnesení č. 265/24/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc.č.
13 o výměře 638 m2 a části pozemku parc.č. 4 o výměře cca 40 m2, k.ú. Lhenice od Římskokatolické farnosti Lhenice
do vlastnictví městyse Lhenice. 11 PRO
OA

NEJLEPŠÍ ZPRÁVA PRO LHENICKÉ
Ministr životního prostředí pan Mgr. Richard Brabec ve Lhenicích
Dne 25.11. 2016 jsme přivítali pana ministra Richarda Brabce ve Lhenicích na radnici a pak si prohlédl areál bývalého
chemického střediska, kde jsou uloženy již 20let nebezpečné odpady. V létě jsme podali žádost do Národního programu
Životního prostředí na 1.etapu sanace areálu a pan ministr při dnešní návštěva nám přivezl „Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.“ Je to tedy velmi významný den ve snažení zlikvidovat tuto časovanou ekologickou "bombu" a hmatatelně jsme
se přiblížili k opravdovému započetí likvidace těchto nebezpečných odpadů.

Foto vlevo – uvítání ministra Brabce v obřadní síní, uprostřed – předání příslibu dotace 20 milionů starostce
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městyse, vpravo – z prohlídky areálu bývalého chemického střediska

TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Lhenice mohou začít se sanací skládky toxických odpadů. Dostanou na ni od MŽP 20 milionů
Lhenice, 25. listopadu 2016 – Lhenice se zbaví letité skládky nebezpečných odpadů a jedovatých chemikálií.
Ministr Richard Brabec dnes při návštěvě Jihočeského kraje předal zástupcům obce rozhodnutí o poskytnutí
20milionové dotace na sanaci bývalého areálu agrochemického podniku, kde leží přes 700 tun odpadů a
nebezpečných chemických látek. Lhenice spolu s dalšími 23 projekty uspěly se žádostí o finanční příspěvek z
Národního programu Životní prostředí.
„Tato skládka je časovaná ekologická bomba. Víc než 12 let se ji nedařilo odstranit kvůli problémům s vlastníkem, který
zkrachoval a v areálu zanechal stovky tun odpadů obsahujících toxické látky. Mnohé z nich bezprostředně ohrožují
zdraví občanů i místní životní prostředí. Právě na takové akutní stavy jsme v loňském roce spustili jedinečný dotační
program, který tyto dlouhodobě problematické ekologické zátěže pomáhá vyřešit. K 20milionové dotaci z našeho
Národního programu Životní prostředí na likvidaci těch nejvíce ohrožujících odpadů dostanou Lhenice ještě
zvýhodněnou půjčku 5 milionů Kč na dofinancování sanace od Státního fondu životního prostředí,“ řekl ministr Richard
Brabec při prohlídce areálu bývalého agrochemického podniku (ACHP) ve Lhenicích, kde léta leží přes 700 tun
nebezpečných odpadů a chemikálií. Starostce Marii Kabátové při té příležitosti předal rozhodnutí o poskytnutí dotace na
sanaci této skládky.
„Problém s uloženými nebezpečnými odpady jsme se snažili řešit více než deset let na různých úřadech a institucích, ale
bohužel bezúspěšně. Koncem loňského roku se nám podařilo navázat úspěšná jednání v této kauze s vedením Státního
fondu životního prostředí a s Ministerstvem životního prostředí a začali jsme připravovat žádost do Národního programu
Životní prostředí na likvidaci těch nejvíce nebezpečných odpadů, které jsou v areálu uloženy. Pro mne osobně je tento
den začátkem šťastného konce - Lhenice bez nebezpečné ekologické zátěže," uvádí starostka Lhenic Marie Kabátová.
Právě na odstranění takovýchto akutních ekologických zátěží s neznámým původcem je program, který loni MŽP nově
otevřelo [1], určený. „Podpořili jsme z něj například už likvidaci skládky v Hůrách v jižních Čechách, odstranění odpadů z
bývalé olejny v Lovosicích, chemikálií a odpadů v areálu Vitka Textiles v Brněnci, ale i dalších,“ dodává ministr Brabec
[2].
V Jihočeském kraji ministr navštívil rovněž Malenice, které získají 1,8 milionu Kč na vybudování nové studně. Ta vznikne
úpravou a dovybavením stávajícího průzkumného hydrogeologického vrtu a zajistí obyvatelům obce dostatek kvalitní
pitné vody, s čímž měly Malenice zejména v poslední době kvůli suchu problém.
Celkem 24 schválených projektů z Národního programu ŽP získá 86 milionů Kč
Společně s projekty Lhenic a Malenic ministr Brabec schválil v posledním týdnu dotaci pro dalších 22 projektů z
Národního programu Životní prostředí. Celkem půjde na jejich realizaci 86 milionů Kč. Na odstranění odpadů z
nelegálního skladu získá 7,5 milionu Kč také obec Pěnčín. Finanční podporu získají také projekty zaměřené na
odstranění zápachu, mezi nimi např. i podnik AZOS CZ, s. r. o, který získá dotaci 8,5 milionu Kč. Podpořeny budou
rovněž projekty zaměřené na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. A tzv. motivační dotaci obdrží i tři obce
oceněné v soutěži Zelená stuha.
Zvýhodněné půjčky na spolufinancování projektů realizovaných z OPŽP
Ministr Brabec společně s projekty schválil i udělení zvýhodněných půjček od Státního fondu životního prostředí ČR v
celkové výši téměř 58 milionů Kč čtyřem vodohospodářským projektům podpořeným z Operačního programu Životní
prostředí.
„Půjčky od Fondu jsou v kombinaci s dotací z OPŽP ideální formou financování projektů. Tyto půjčky mají fixní roční
celkové náklady často i pod 1 % a fixovány jsou po dobu 10 let. Zejména je využijí malé obce, kterým umožní nezatížit
obecní rozpočet jednorázovou velkou investicí,“ uzavírá ministr Brabec.

INFORMACE OBČANŮM
Lhenické varhany po II. etapě opravy opět hrají
Listopad přinesl dlouho očekávaný výsledek - opět se rozezněly lhenické varhany. Náročná
oprava hracího stolu je konečně za námi. Složitý hrací stůl opět umí mnohé kombinace,
které byly po dlouhá léta mimo provoz. Jak to vše funguje, to se nedá v krátkosti popisovat,
to je nutné vidět a slyšet. Proto pokud budete mít zájem vidět funkční a ještě ne zcela
zakrytý hrací stůl, jste u varhan kdykoliv vítáni.
V těchto dnech se dokončuje dokumentace a vyfakturování prací provedených ve II. etapě. Za opravu hracího stolu bude
zaplaceno 176.000 Kč, na našich účtech bylo zatím v roce 2016 naspořeno necelých 160.000 Kč.
I přesto, že ještě zbývá něco málo naspořit, aby byla II. etapa opravy úspěšně ukončena, začíná být pomalu vidět konec
celkové generální opravy – na rok 2017 zbývá III. etapa, při které dojde k rozebrání, vyčištění a opravení levé části
varhan. Pro provedení těchto prací ještě musíme naspořit 161.000 Kč. A abychom tuto dlouhodobou a finančně
náročnou opravu dotáhli do úplného konce a mohli uspořádat varhanní koncert, musím Vás znovu poprosit o finanční
pomoc. Proto znovu na konci těchto řádků uvádím 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
Na závěr letošního roku 2016 bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na jakékoliv pomoci a to jak pracovní, finanční
a poradní. A protože již vánoce „klepají“ na dveře, dovolte mi popřát Vám všem radostné a pokojné prožití vánočních
svátků a v novém roce zejména pevné zdraví a mnoho sil pro každý nový den. Ing. J. Jelínek

Zprovoznění zvonu ve věži kostela sv. Jakuba ve Lhenicích
Přibližující se vánoční svátky s sebou přinášejí i zvonění na různé zvony či zvonky a
dokreslují tak kouzelnou atmosféru vánoc.
Z věže lhenického kostela se v sobotu 3. 12. 2016 ozývalo nahodilé zvonění. Právě
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v tento den byl ve věži zavěšen zvon včetně pohonu. Jeho úkol ale bude úplně jiný: bude se rozeznívat pouze v těch
nejsmutnějších okamžicích našeho života a to jen tehdy, když nás někdo z našich nejbližších navždy opustí. Jedná se o tzv.
„umíráček“.
Tento zvon byl uložen ve věži kostela a dlouhá léta se nepoužíval. Proto byl opraven a zavěšen v prostoru velkých zvonů
zvonařskou firmou od Soběslavi. Celkové náklady na opravu zvonu, pořízení elektropohonu, výroby nového závěsu a
nového srdce dosáhly 40.520 Kč.
Farnost Lhenice

KALENDÁŘ NA ROK 2017
Městys Lhenice vydal pro rok 2017 kalendář s obrázky z našeho Lhenicka za 150,- Kč.
K prodeji je na úřadu městyse, v knihovně a v obchůdku „Květinka.“
Úvodní slovo paní starostky v kalendáři:
Vážení občané,
dostává se Vám do rukou obrazový kalendář na rok 2017. Dostalo se mi cti napsat k němu
pár úvodních vět. Listujte kalendářem semnou a možná, stejně jako já, pocítíte radost a
štěstí z toho, že sem patříte, z toho, že je to Váš domov. Jsou zde zachyceny krásné
kapličky, kostel sv. Jakuba a další místa ze Lhenic i okolních osad. Autorka obrazů, paní
Marie Valášková, v nich věrně zachycuje krásu, kterou možná v běžném každodenním
životě nevnímáme, a také jimi vyjadřuje svou lásku k domovu.
Věřím, že Vás kalendář bude celý rok naplňovat vědomím, že místo, kde žijeme,
je opravdovým a krásným domovem.
Přeji Vám šťastný a radostný celý rok 2017. Marie Kabátová, starostka městyse
JEDEN Z OBRÁZKŮ Z KALENDÁŘE

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Naše mateřinka v listopadu
2.11. – tento den u nás patřil individuálnímu zimnímu fotografování Motýlků, Berušek i Sůviček.
Tentokrát byl k tomu vhodně zvolený sál kina. Tím tak ubylo chaosu a při dětmi ochotném plnění
pokynů pana fotografa se očekávaný příznivý výsledek dostavil
11.11. – připravily Sůvičky pro ostatní třídy scénku o příjezdu sv.Martina na bílém koni. Ten na něm opravdu přijel, neboť
sníh vbrzku na naše Lhenicko napadal
17.11. – byl svátek „Den boje za svobodu a demokracii“ a tak se děti z naší MŠ, za doprovodu rodičů, zúčastnily
„Slavnosti světel“. Průvodem s vlastnoručně vyrobenými lampiony vydaly se z náměstí na staré hřiště v lese, kde u ohně
došlo i na opékání buřtíků
22.11. – v odpoledních hodinách proběhla ve všech třídách tvůrčí dílna, na
které rodiče spolu s dětmi vyráběli tovar na Vánoční školní jarmark
24.11. – i naše MŠ, jako již tradičně, otevřela stánek na Vánočním školním
jarmarku s prodejem vlastnoručních výrobků - část tržby byla věnována na
charitu pro Tadeáše
27.11. – naši předškoláci vystoupili při rozsvěcení vánočního stromu na
lhenickém náměstí, aby tam básničkami uvítali advent a spolu s ostatními
přítomnými dětmi vypustili balónky s přáníčky Ježíškovi
Děkujeme rodičům dětí a přátelům naší MŠ za účast na !tvůrčí dílně“
i za přinesené vlastní výrobky na vánoční trh.
Foto : sv.Martin přijel na bílém koni mezi děti

Základní škola
Listopadové kalendárium
1.až 11.11. – zadávání SCIO testů na škole – z M,ČJ, OSP (obecných studijních
předpokladů), též z Anglického a Německého jazyka – pro zájemce mezi
žáky 9.třídy
2.11. – účast vybraných školních družstev (ml. a st. žáků) na turnaji škol Prachaticka ve
florbalu v PT (viz článek níže)
4.11. – školní kolo „Zeměpisné olympiády“ kategorie B – pro žáky 7.třídy (viz článek níže)
9.11. – školní kolo „Zeměpisné olympiády“ kategorie C – pro žáky 8.a 9.třídy (viz článek
níže)
14.11. – školní kolo „Dějepisné olympiády“ – pro žáky 8.a 9.třídy (viz článek níže)
15.11. – pedagogická rada – k hodnocení prvního čtvrtletí šk.roku 2016/17
15.-16.11. – „Společné tvoření“ – ve spolupráci s DDM Netolice – ve výukovém programu „Decoupage“ (15.11.) –
pro žáky 3.a 4.třídy a ve „Vánočním tvoření“ – pro žáky 1.a 2.třídy, obé zaměřeno na výtvory pro
Vánoční školní jarmark (viz foto níže)
16.11. – „Školní dílna“ – zaměřená na přípravu výrobků na Vánoční školní jarmark – v kreslírně a školní dílně (viz
foto níže)
18.11. – zahájení plaveckého výcviku (10 lekcí) v plaveckém stadionu v PT – pro žáky 3.a 4.třídy
23.11. – „Vzdělání a řemeslo“ – návštěva výstavy k volbě povolání v ČB – pro žáky 8.a 9.třídy
29.11. – „Adventní besedy“ s Mgr.Markétou Grillovou – pro žáky 1.až 3.třídy
29.11. – vyhlášení sběrové akce školním ekotýmem – zaměřena na sběr papíru, kartonu, časopisů – od 29.11.
do 5.12.

Naši žáci ve vědomostních a dovednostních soutěžích
- na turnaji škol Prachaticka ve florbale 2.11. v PT – umístění našich školních družstev: v kategorii ml.žáků –
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ZŠ Lhenice – 5.místo; v kategorii st.žáků – ZŠ Lhenice – 3.místo
- ve školním kole „Zeměpisné olympiády“ v kategorii B pro žáky 7.tř. – 4.11. – nejúspěšnější řešitelé: Nikola
Šrailová, Jindřich Grill – oba s postupem do okresního kola
- ve školním kole „Zeměpisné olympiády“ v kategorii C – pro žáky 8.a 9.tř. – 9.11. – nejúspěšnější řešitelé: Kristýna
Pavlíková (9.tř.), Rudolf Žák (8.tř.) – oba s postupem do okresního kola
- ve školním kole „Dějepisné olympiády“ - pro žáky 8. a 9.tř. (za účasti 14 soutěžících) – 14.11. – nejúspěšnější
řešitelka: Alžběta Bošková (9.tř.) s postupem do okresního kola
- v okresním kole soutěže „Přírodovědný klokan“ – úspěšný řešitel: David Urbaník (9.tř.) – 3.místo (100 bodů)

Foto vlevo – z hlasování pro herní prvky MAS; uprostřed - z výukového programu Decoupage; vpravo – z výtvarné školní
dílny

Jubilejní desátý Vánoční školní jarmark
Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se konal před naší základní školou již desátý vánoční jarmark, který zahájila paní ředitelka Mgr.
Vladimíra Trnková. Zároveň byl za účasti Mgr. M. Schwingerové a p. Spielvogla pokřtěn kalendář ,,Nebojme se
pomáhat“, který vznikl jako součást charitativní akce na podporu Tadeáše Spielvogla.
Návštěvníci si mohli u jednotlivých stánků všech tříd, MŠ, vyučujících, SRPŠ a Rodinného centra zakoupit vyrobené
vánoční dekorace.
Tentokrát bude celý výtěžek z prodeje kalendáře, stánku SRPŠ a vyučujících věnován Tadeášovým rodičům. Částí
výdělku přispěly i jednotlivé třídy, MŠ a Rodinné centrum. Nezapomněli jsme ani na Hospic sv. Jana Neumanna v
Prachaticích, kde žáci osobně předali své vánoční výrobky.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s přípravou a organizací jarmarku.
Mgr. Zdeňka Petrášková

Foto vlevo nahoře – křest školního kalendáře, vpravo – z Vánočního školního
jarmarku – vlevo dole – titulní strana kalendáře MŠ a ZŠ Lhenice na charitu pro
Tadeáše

Kalendář na charitu pro Tadeáše
V rámci probíhající charitativní akce pro vážně nemocného žáka naší školy byl
vydán kalendář pro rok 2017 s namalovanými obrázky dětmi z mateřské a základní
školy. Můžete si jej ještě zakoupit ve škole i školce za 90,-Kč. Napomůžete tím tak
Tadeášovi a jeho rodině překlenout těžké období nemoci, kdy je léčen na onkologii
v pražském Motole.
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Naše Lhenicko uvítalo příchod adventu
Že je advent již za dveřmi, bylo patrno z vánoční výzdoby v ulicích (věřme, že po dokončení stavebních úprav středu
městečka bude bohatší), z umístění figurálního betlému, tentokrát z důvodu probíhajících prací na náměstí na jiné místo
před hotel, z průběhu Vánočního školního jarmarku (o něm v rubrice „Z našich škol“) a ze slavnostního rozsvícení
vánočního stromu, který rovněž ze stejného důvodu výše uvedeného byl vsazen na jiné místo náměstní plochy.
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Byl nedělní podvečer 27.11., kdy se vánoční strom na našem náměstí poprvé světelně rozzářil, a to za úvodního slova
paní starostky s přáním pokojného a příjemného prožití adventního času i svátků vánočních, za následujícího přednesu
básniček dětmi z naší MŠ, tradičního vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi od dětí, vystoupení prachatického
pěveckého sboru „Česká píseň“ a též za možnosti pro přítomné občerstvit se či zahřát teplými nápoji. Tak jsme u nás
přivítali advent roku 2016.
JB, JM

Oslava 17. listopadu ve Lhenicích
Listopadové události před bezmála třiceti lety, které tak zásadně změnily naše životy, si ve Lhenicích už
řadu let připomínáme Slavností světel. Lampióny v rukou dětí odkazují ke svíčkám demonstrantů na
Národní třídě, k odhodlání ke změně a k odvaze opustit bezpečné pohodlí a postavit se proti omezování
svobody, proti hlouposti a násilí.
Početný zástup barevných světel vystoupal k hornímu hřišti cestou značenou lampičkami už za tmy,
světýlka statečně vzdorovala větru.
V cíli nás už čekal ohýnek a mošt od Gregorů. Opékání buřtů jsme proložili písničkou Krásný je vzduch,
kterou jsme se symbolicky připojili k právě probíhajícímu Festivalu svobody na Václavském náměstí v Praze.
Touto písní v podání Jaroslava Hutky začínal i přímý přenos festivalu, který bylo možné vidět na Youtube současně
kdekoli jinde. Ve spolupráci s Kinoklubem Lhenice mohli zájemci sledovat přímý přenos v kině a večírek si zpestřit
nabídkou baru z foyer.
Připomínání a hájení hodnot svobodné země je potřeba stále, zdá se dokonce, že čím dál víc. Podobným způsobem se
k nim přihlásíme i příští rok, připojíte se?
Za Náves, Kateřina Vanková

Dopravní situace v Netolické ulici vyvolává otazníky
V minulém vydání ML, v článku „Uzávěrka Netolické ulice od náměstí
k autobusovému nádraží je již otevřena“, jsme informovali o úpravách a
zbudování chodníku v místech mezi Mášlů a Kabátů. Zejména toto se stalo
tématem pro lhenické obyvatele, zejména pak pro řidiče.
Zeptali jsme se odborníků nejpovolanějších, proč bylo přistoupeno
k tomuto řešení. Odpověď přinášíme v plném znění.
11.11.2016 - k Vašemu dotazu lze uvést následující:
„V rámci celkového projektu revitalizace lhenického náměstí bylo nutné
vyřešit i trvale nebezpečnou situaci na silnici II/122 spojující Lhenice
s Netolicemi přímo na výjezdu z náměstí, směr Netolice. Silnice je zde, jak
dobře víte, zaústěna mezi dvě nemovitosti a tvoří se tak dopravně nebezpečné místo, zejména pro chodce. Často zde
docházelo i k škodám na okolních nemovitostech. To vše v důsledku toho, že řidiči motorových vozidel nerespektovali a
nedodržovali dopravní značení upravující přednost v jízdě ve zúženém místě a porušovali příkazovou dopravní značku
P7 „Přednost protijedoucích vozidel“. Pak docházelo k tomu, že do inkriminovaného velice úzkého místa vjeli z obou
stran současně dvě vozidla, ačkoliv jeden z řidičů měl povinnost dát přednost v jízdě vozidlu v protisměru. V důsledku
toho, že se taková vozidla nemohla bezpečně minout a ani jeden z řidičů nebyl ochoten zastavit, jela vozidla na samé
hranici sjízdné části vozovky a docházelo tak k poškozování fasády či střechy sousedních nemovitostí a pokud byl
v místě ještě ke všemu chodec, tak byl tento bezprostředně ohrožen na životě a zdraví (děti, maminky s kočárky,
senioři). To vše v důsledku nekázně a nebojím se napsat hulvátství některých řidičů, zejména transitní dopravy.
Proto bylo ve spolupráci s Městysem Lhenice, Policií ČR a správcem komunikace rozhodnuto, že bude v místě
zřízen chodník, který jednak hlavně ochrání chodce (zvýšený obrubník) od motorové dopravy a jednak donutí řidiče
přijíždějící z obou směrů více respektovat předepsané dopravní značení o přednosti v jízdě, a ne se snažit za každou
cenu projet současně zúženým místem a ohrozit či omezit chodce, nebo způsobit škodu na cizím majetku a ujet.
Jednoduše řečeno, takto upraveným místem už dvě vozidla současně neprojedou!
Pokud jde o úpravu napojení silnice ze směru od Horních Chrášťan, byla snaha o odtlačení vozidel od
nemovitosti (U Šturmů) a zlepšení rozhledových poměrů zejména vpravo, do směru příjezdu vozidel od Netolic.
V současné době pokud chce řidič jedoucí od Chrášťan odbočit vpravo na Netolice, musí, aby viděl, „vystrčit“ pomalu
celou přední část vozidla zpoza rohu do silnice, aby viděl vpravo, nebo se svým vozidlem najet do protisměru (více ke
staré radnici), což je také špatně. Na zrcadlo umístněné v protilehlém rohu křižovatky nemohl být vždy spoleh (mlha,
námraza, rosa, ztížené povětrnostní podmínky).
Závěrem je nutno dodat, že celá dokumentace, včetně všech podkladů správního řízení, byla volně
k nahlédnutí na městském úřadu, nebo veřejných informačních portálech, stavba revitalizace byla projednána zástupci
obce, to vše bez výrazných připomínek. Všechny normy a předpisy, týkající se zklidnění motorové dopravy
v intravilánech obcí a měst, uvádějí jako jedinou možnost zklidnění dopravy provedením stavebních úprav. Dle našeho
názoru tato úprava přinese větší bezpečí chodcům, řidičům zase zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce.“
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Bc. Martin GROŽAJ, Technicko správní úsek - Správa a údržba silnic JčK - závod Prachatice

JB, JM

Co nám pokvete před radnicí a kolem Vojtěcha?
Dne 11.11. 2016 českobudějovická firma Bartl s.r.o., která se věnuje sadovnickým a zahradnickým úpravám, vsadila
zeleň před radnici a kolem sochy sv.Vojtěcha. Zajímalo nás, co nám tady pěkného pokvete.
Před parkoviště byly vsazeny stromky okrasných třešní Fukubana, které navazují na alej ke škole, a mezi ně pak keříky
růže trnité. Kolem sochy sv.Vojtěcha nízké pnoucí keříky tavolníku břízolistého, ve větší vzdálenosti a před starou radnicí
opět růže trnité. Už to nabírá stále lepšího vzhledu, že...

Co je v tomto místě vysazováno:
Třešeň okrasná „Fukubana“ – 5 ks (foto
vlevo)
Růže půdopokryvná...102 ks
Růže svraskalá...181 ks
Tavolník břízolistý...126 ks (foto vpravo)
Údaje poskytnuty firmou Bartl s.r.o. z Č.B.

„Vodáci“ oslavili čtyřicítku
(Foto- oslava čtyřicítky Vodáků v klubu ve Vadkově.)
Před 40 lety začala hrát ve Lhenicích country kapela
Vodáci. Po pravdě řečeno je to však více než 40 let.
Začátky sahají až do roku 1974.
K tomuto výročí jsme uspořádali setkání kapely s
bývalými členy, které proběhlo 17. září ve Lhenicích na
Boudě. Přišli nejen muzikanti, ale i několik rodinných
příslušníků a příznivců. Nakonec nás na Boudě hrálo a
zpívalo kolem 30. Bohužel chyběl ten nejdůležitější,
Láďa Kuda, který kapelu zakládal a hrál v ní až do své
smrti v listopadu loňského roku. Minuta ticha byla
krátkou vzpomínkou na něj a jeho banjo.
26. listopadu uspořádal KČT Lhenice společně s
Vodáky setkání kapely a bývalých členů s turisty, kamarády a příznivci. Setkání se uskutečnilo ve vadkovském klubu.
Součástí setkání bylo i ukončení turistické sezony – tajný výlet, který proběhl
odpoledne a směřoval po nově upravené Linecké stezce přes Třešňový Újezdec do
Smědečka a zpět do Vadkova . Počasí bylo nepříznivé, turistů moc nešlo, zato večer
praskal vadkovský klub ve švech. Na sedmdesát účastníků společně s kapelou
oslavilo čtyřicítku. Hrálo se, tancovalo, proběhla setkání po letech, jedl se pečený
beránek, tlačenka a klobásy. Jako vzpomínka na Láďu Kudu zazněla sálem známá
orchestrálka Banjo z mlžných hor a písnička Zrádný banjo v podání bendžisty Honzy
Benýška, který v současnosti s Vodáky hraje. Během večera si zahráli někteří další
muzikanti, došlo také na vydražení dortu-sombréro, který Vodáci dostali. Zábava se
protáhla dlouho přes půlnoc, poslední účastníci se rozcházeli krátce před třetí
hodinou ranní.

Ke kolébce Vodáků
I příznivcům country muziky u nás se zachtělo vlastní skupiny. Její vznik se úzce vázal na tehdejší vodácké nadšení
v místě a také její zakladatelé se z řad vodáků rekrutovali. V samém počátku, v roce 1974, se jednalo pouze o
muzikantské trio: Jan Babůrek - kytara, Láďa Kuda – kytara – později banjo a Karel Jirák – banjo. Následně se k nim
přidávali další: Karel Bican – zpěv, rytmika, Pavel Jokl – housle, Václav Reindl – kytara a Václav Majer – kontrabas. A
právě v tomto složení, v roce 1976, třeba hledat oficiální vznik country kapely Vodáci. Jak šel čas, přicházeli, ale i
odcházeli další muzikanti: Karel Stehlík – kontrabas a zpěv, Bohouš Tůmů – mandolína, Čeněk Adamec – kytara, Jiří
Procházka – foukací harmonika, Karel Majer – kytara, housle, zpěv, Antonín Dušek – kytara, Vladimír Soukup kontrabas, Lubomír Kovář – kytara, mandolína, Ladislav Bečvář – kontrabas, baskytara, Václav Trnka – zpěv, Jan
Stiborek – kytara, Eva Králíková – zpěv, Stanislava Kutheilová – zpěv. Při 40 letech existence kapely Vodáci je její
současné složení následující: K. Majer- vedoucí skupiny -kytara, housle, L. Bečvář – basa, J. Procházka – kytara,
foukací harmonika, zpěv, V. Trnka, S. Kutheilová – zpěv. Stálí hosté : Jan Benýšek – banjo, Věrka Studená – zpěv, flétny,
rytmika, zvukař - Jarda Jindra. KM, JB, JM
Po 40 let již hrají Vodáci k poslechu i tanci na zábavách, v hospůdkách, na nejrůznějších akcích a pro kamarády a
přátele na své „základně“ v pivnici U Vašků. Ať vám kapela nadále výborně šlape, a to alespoň do té padesátky!
KM, JB, MJ

Miminkem měsíce opět Lheničák
V tipovací soutěži Prachatického deníku již poněkolikáté zvítězil lhenický občánek Každý
měsíc je možné hlasovat pro miminka narozená v předešlém měsíci v okrese Prachatice.
Nejinak tomu bylo i v měsíci listopadu.
Lheničtí při posledním hlasování pro miminka spojili své hlasy a do ankety PT deníku "O
miminko Prachatického deníku" poslali nejvíc kuponů pro Filipa Housku ze Lhenic.
Ten získal celkem 1290 bodů (1280 z tištěných kuponů a 10 za třetí místo v internetovém
hlasování) a nakonec zvítězil.
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Filip Houska se narodil 3.října v 9.45 hodin rodičům Lence a Alešovi, vážil 3.470 gramů a měřil 52 cm. Gratulujeme!
Foto – PT deník, Romana Sládková
Filípkovi i jeho rodičům, jakož i ostatním nově narozeným lhenickým občánkům, přejeme šťastný život.
JB, JM

NAPSALI A VYSÍLALI O NÁS.....
Měsíc listopad se v tiskových zprávách a i reportážích jak rozhlasových, tak televizních nesl ve znamení
lhenické skládky nebezpečného odpadu. Zde jsou odkazy:
2.11.2016 – Jedy ze skládky se mohou dostat do vajec
http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/prachaticko/13209-jedy-ze-skladky-u-lhenic-se-mohou-dostat-dovajec.html?utm_source=copy
3.11.2016 - Arnika: Vejce z okolí skládky obsahují nebezpečné látky
3.11.2016 - Senátorka Seitlová: Občané a obec Lhenice zaplatí za chyby ministerstva
5.11.2016 - Arnika informuje: Nebezpečné látky se zřejmě z opuštěného areálu ve Lhenicích dostávají do vajec
9.11.2016 - Český rozhlas ČB - Zprávy z jižních Čech - Vejce ze Lhenic jsou kontaminovaná, podle ekologů to
způsobuje skládka
TV reportáž - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech praha/216411000141102-udalostiv-regionech
25.11.2016 – reportáž ČT - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058061125
26.11.2016 – PT deník - Nejtoxičtější odpad zmizí do dvou let; Ekologická bomba dotikává
28.11.2016 – IDnes - Ministr Brabec prošel haly plné jedů ve Lhenicích. Odpad zmizí díky dotaci
29.11.2016 – reportáž Jihočeské televize - https://youtu.be/NUXytht6htw?
list=PL8bXniP63xn5gOwWsYmyPhzUnfJfKxd9n
Uveřejňujeme jen poslední článek z PT deníku, který dle nás, nejkomplexněji shrnuje celou situaci kolem nebezpečných
odpadů u nás.

Dotaci už mají slíbenou, co bude dál
Prachatický deník 30.11.2016 – autor a fota Miroslav Fuchs
Lheničtí se po létech marného snažení dočkají likvidace alespoň těch nejtoxičtějších odpadů, pořád jich ale zbudou
stovky tun.
Obrat, který nastal minulý týden v případu letité skládky toxických odpadů, se dá bezesporu nazvat zásadní. Situace,
která roky stála na mrtvém bodu, nabrala rychlý spád.
Minulý pátek převzala starostka Lhenic Marie Kabátová od ministra životního prostředí Richarda Brabce potvrzené
rozhodnutí o přidělení dotace na likvidaci těch nejtoxičtějších látek a již toto pondělí se otevíraly obálky
s nabídkami firem, které mají zájem odpad zlikvidovat. „Nabídky přišly od tří firem. Následně v prosinci by se měla
dvakrát sejít hodnotitelská komise, takže doufám, že ještě před Vánocemi budeme znát výsledek výběrového řízení.
Smlouvu o dílo bychom měli podepisovat někdy ve druhé polovině ledna příštího roku," uvedla Marie Kabátová.
Vítězná firma musí zpracovat realizační projekt, který předloží ke schválení ministerstvu životního prostředí a České
inspekci životního prostředí. K tomu má určitý časový prostor, ale pokud vše dobře půjde, mohlo by se na jaře začít se
sanací. Tedy alespoň s její první etapou, která zahrnuje likvidaci bezmála 720 tun nebezpečného odpadu. Jenomže
zhruba tříhektarový areál, ve kterém se nachází nejen sklady se stovkami sudů plných nebezpečných látek, starých
kondenzátorů a dalších zdrojů nebezpečného odpadu, ale také několik nádrží a vodních jímek, ukrývá také tuny
kontaminované zeminy.
A samozřejmě vlastní budovy, ve kterých se odpad skladuje, za ty roky jsou doslova prosáklé nebezpečnými výpary.
Takže sanace by se měla týkat i stavebních objektů. Ty ovšem do první etapy likvidace, na kterou Státní fond životního
prostředí uvolnil v rámci dotace přímo dvacet milionů korun a dalších pět milionů poskytne Lhenicím formou bezúročné
půjčky, zařazeny nejsou. Stejně jako hromady kontaminované zeminy ukryté za obrovskou halou, která dokonce doteď
není zkolaudována.
Jak ministr Richard Brabec, tak starostka při prohlídce areálu ale naznačili, že by nemuselo trvat dalších dvacet let, než
se začne s likvidací nebezpečných odpadů ve druhé etapě. „Větší část stavebních prací by měla být součástí až druhé
etapy, nicméně by s první etapou mělo zmizet ono bezprostřední zdravotní riziko pro návštěvníka areálu. Je ale jasné, že
stavby bude potřeba sanovat, to by ale mělo být součástí až druhé etapy. Ta by ale měla navazovat na první. Byl bych
rád, kdyby se již v průběhu příštího roku začalo s druhou etapou tak, aby i stavební konstrukce nasáklé výpary
z toxických látek za tu dobu zmizely také," uvedl ministr Richard Brabec.
„Chci být stejně optimistická, jako pan ministr a věřím tomu, že se podaří zlikvidovat nejen to nejhorší, ale i veškerý
nebezpečný odpad, který se v celém areálu nachází. Už nyní začínáme vyjednávat o možnostech podání další žádosti
o dotaci, tentokrát by měla být z evropských zdrojů prostřednictvím operačního programu životního prostředí na druhou
etapu, která by zahrnovala sanaci kontaminované zeminy a opadů a zařízení, které zůstanou po likvidaci v první etapě,"
věří starostka Lhenic Marie Kabátová.
Otázkou zůstává, kdo bude žadatelem o dotaci na druhou etapu, zda opět městys Lhenice, nebo Jihočeský kraj, s jehož
novým vedením jedná starostka Lhenic, potažmo ministerstvo životního prostředí o možnostech spolufinancování jak té
první, tak případně druhé etapy likvidace nebezpečných odpadů. Každopádně vedení obce bude mít pro druhou etapu
už o něco lepší vyjednávací podmínky už jen proto, že v té době by měl být městys vlastníkem areálu. Podmínky jeho
odkoupení už má dohodnuty se současným vlastníkem, jímž je Panství Bechyně. „Byť městys Lhenice je natolik vstřícný,
že je ochoten se na likvidaci podílet i finančně, je pro jeho rozpočet i oněch dvacet procent velká částka. Proto bychom
chtěli požádat, a neustále o tom jednáme, Jihočeský kraj, aby se i on na likvidaci podílel, protože jiné kraje, ať už
Pardubický, či Liberecký a Moravskoslezský se v analogických případech stavějí k finanční podpoře vstřícně. Velmi rádi
bychom, aby se i Jihočeský kraj postavil k situaci ve Lhenicích čelem a pomohl obci s kofinancováním likvidace sládky,
protože má přece jen větší fondy, než městys," dodal ministr životního prostředí Richard Brabec.
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Fota: vlevo -starostka přijímá od ministra MŽP R. Brabce potvrzené rozhodnutí o likvidaci nebezpečného odpadu
vpravo - návštěva ministra v objektu bývalého chemického střediska - fota PT deník

Sportovní akce realizované v PodKletí se stávají příkladem pro
zdravá města v ČR aneb, "když se dobrá věc stane dobrou praxí …“
8.11.2016 - Národní síť zdravých měst ČR si vybrala jako příklad dobré praxe Lhenický terénní
1/2Maraton. (pouze úvod k obsáhlému článku o této vydařené akci)
Dne 24. 9. se v našem regionu zářijový sobotní den nesl ve sportovním duchu. Startoval totiž 14.
ročník tradiční cykloturistické akce Slavnosti plodů 2016 a Lhenický terénní 1/2Maraton, jehož
součástí byl také Rodinný běh a závod na 10 km. Motto: Běhej pro druhé.
Krátké video z akce zde. https://www.youtube.com/watch?v=a93gRQF9kLg„

Vikariátní měsíčník „Sv. Jan Prachatický“
– listopad 2016
V něm obsáhlý článek je věnován historii lhenického hřbitova.
Ta již byla dříve v ML na jeho stránkách obsáhle podávána
JB, JM
fota: lhenického hřbitova ve vikariátním měsíčníku

Nezapadlo bez povšimnutí
Zemřel herec Karel Hlušička
Prachatický deník 12.11.2016 – ČTK
Ve věku 92 let zemřel herec Karel Hlušička, známý z řady divadelních her, filmů (např. „Už
zase skáču přes kaluže“ natáčeném v blízkých Holašovicích – pozn.red.ML) i seriálů. Hodně
spolupracoval s rozhlasem, věnoval se divadelní režii…
Narodil se v roce 1924 v Praze. Do prvního angažmá nastoupil v Jihočeském divadle v ČB, kde
hrál i režíroval (v té době režijně spolupracoval i se lhenickými ochotníky – pozn.red. ML). Od
roku 1959 byl stálým členem „Divadla SK Neumana – v současnosti „Divadlo Pod Palmovkou“,
ve kterém také ještě před měsícem odehrál poslední divadelní představení.

Karel Hlušička a Lhenicko
Podle Lhenikého zpravodaje roč.2004 – zářijové číslo – kráceno.
Běžela druhá polovina padesátých let, kdy lhenický ochotnický soubor vyzrával a dostavovaly se i úspěchy v soutěžích..
Psal se rok 1958, kdy lheničtí ochotníci nastudovali v režii pana učitele Jana Bumby st. divadelní hru ze současnosti od
Ilji Prachaře „Domov je u nás“. Premiéru tato hra měla 14.prosince téhož roku ve lhenické sokolovně. Odborná porota
seznala, že v ní předvedený výkon souboru je na překvapivě kvalitní úrovni a doporučila účast na krajském divadelním
festivalu ve Vimperku, kterého se účastnilo 13 nejlepších ochotnických souborů z jihu Čech. Po odborné konzultaci
s porotou navrhla jedna z jejích členek (šlo o krajskou metodičku přes ochotnické divadlo paní Královou) možnou režijní
spolupráci s tehdejším hercem Jihočeského divadla a i jeho režisérem Karlem Hlušičkou. K jeho režijní spolupráci se
lhenickými ochotníky skutečně došlo a Lheničáci slavili na krajské přehlídce v r.1959 s „Domovem u nás“ úspěch.
Obsadili druhé místo. Podílel se na něm odbornou pomocí i Karel Hlušička. Toho na Lhenicko, vedle divadla, přilákala do
Nového Dvora i láska ke koním. Výkonnostní vrchol lhenických ochotníku měl však přijít o rok později, v roce 1960, kdy
po úspěchu na celostátní přehlídce vesnických ochotnických divadelních souborů v Jindřichově Hradci (26.5.1960) byli
oceněni i v mecce ochotnického divadla na Hronově a to s hrou „Zbloudilý syn“ (premiéra 25.3.1960 ve Lhenicích). I
před samotnou festivalovou přehlídkou, v závěrečné fázi nácviku, s touto hrou „Zbloudilý syn“ Karel Hlušička též režijně
Janu Bumbovi st. odborně vypomáhal.
Tyto úspěšné divadelní hry lhenických ochotníků byly nastudovány v hereckém obsazení (dle abc pořadí):
„Domov je u nás“ – premiéra 1959 - Jan Bumba († 1982), Václav Filistein († 1969), Marie Kubernová – Schönová,
Marie Kudová († 2001), Marie Mikešová († 1988), Emilie Mušková († 1998), Marie Novotná († 2004), Karel Novotný (†
2010), František Pelikán, Jan Trnka († 1981).
„Zbloudilý syn“ – premiéra 1960 – Josefa Boková († 1975), Jan Bumba, Marie Kudová, František Pelikán, Jan Trnka.
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Většina z nich, žel, již nežije. Přibyl k nim i Karel Hlušička. Nezapomenutelně se zapsali do historie lhenického
ochotnického divadla. Čest jejich památce!
Foto z divadelní hry „Zbloudilý syn“, za jejíž předvedení získali lheničtí ochotníci
v roce 1960 ocenění na Jiráskově Hronově a na které se režijně podílel Karel
Hlušička. Na snímku J.Boková, M.Kudová, F.Pelikán – závěrečná scéna hry.

Vzpomínky na Karla Hlušičku
(Zaznamenány v roce 2004 – již tehdy už jen od čtyřech pamětníků – lhenických
ochotníků.)
Zdeňky Bumbové († 2005) inspicientky a nápovědy divadelního souboru:
„Karel Hlušička režijně vypomáhal manželovi v době, kdy byl náš soubor vybírán
na divadelní přehlídky. Zkoušky s ním byly náročné, trvaly dlouho do noci,
vzpomínám, že třeba i do půl druhé a tak někdy spával i u nás, doma. Herci byli z toho někdy otrávení, mrzutí (ráno šli
do práce), ale respektovali to, podřídili se, brali to někdy i s humorem, když sami poznávali, že to má smysl, že to není
zbytečné, že se úroveň zvyšuje a úspěchy se dostavují. Vše nepříjemné bylo zapomenuto. Karel Hlušička byl například
nespokojen se závěrem hry „Domov je u nás“, jak byl autorem stanoven, zdál se mu příliš patetický, nepřirozený, prostě
ve stylu her padesátých let a tak ho upravil. Jeho odvážný zásah se ukázal jako společnému našemu snažení
prospěšný. Karlu Hlušičkovi se též nelíbila „nápověda z boudy“, která stála pod jevištěm a plechová její klenba vyčnívala
do jevištního prostoru. Prohlásil: „To je jak za Tyla a Matěje Kopeckýho! S boudou pryč!“ A tak se stalo, že od té doby se i
ve Lhenicích napovídalo, jako ve velkých divadlech, ze strany ze zákulisí.“
Marie Kubernové – Schönové:
„Se jménem Karla Hlušičky se mi vybavuje veliká tréma, kterou jsme před ním, jako hercem a režisérem –
profesionálem, my, herci, při první zkoušce měli. Třásl se nám i hlas a vůbec to asi vypadalo tak, že jsme poprvé na
jevišti. Tréma z nás brzy spadla, to když jsme se vzájemně poznali a sblížili. Nijak se na nás nepovyšoval, při zkouškách
byla někdy i legrace. Bylo to s ním fajn. Vzpomínám, že byl také velký „fanda“ do koní a tak často zajížděl do Nového
Dvora.“
Františka Pelikána:
„Zkoušky s Karlem Hlušičkou byly náročné a vyžadovaly z naší strany dosti trpělivosti. Vzpomínám na nácvik scény
úplně beze slov, kdy já, jako syn přicházím z „kriminálu“ a mám obejmout matku. Tuto scénu Karel Hlušička snad
patnáctkrát vracel znovu a znovu, než byl spokojen s jejím vyhráním, než zaznělo: „Teď to bylo ono!“ Herecký národ je
veselý, takže při zkouškách byla i legrace. Rád na to vzpomínám.“
Karla Novotného († 2010):
„Karel Hlušička přistupoval ke zkouškám velice zodpovědně a tak jsme se zabývali správným naším vyslovováním,
pohybem po jevišti, vyhráváním scén… To všechno vyžadovalo hodně času, který jsme na zkouškách trávili. Myslím ale,
že jsme byli ukáznění herci a jeho jako režiséra jsme respektovali. Někdy po zkouškách došlo i na skleničku, na kterou
nás pozval a na veselé příběhy z hereckého života.“
JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

za událostmi v letopočtech se šestkami na konci
(pokračování)

První starostka v historii našeho městečka
- zvolena v roce 2006 – před 10 lety (2006-2016)
Událo se tak po komunálních volbách 20. a 21.10.2006, v nichž ze sedmi volebních stran a
hnutí nejvíc hlasů od voličů získala ODS (celkem 2586 se čtyřmi mandáty) a do funkce
starosty, jako svého kandidáta, původně navrhla Zdeňka Hanku. Ten také byl na ustavujícím
jednání nového jedenáctičlenného zastupitelstva městyse Lhenice dne 2.11. starostou
zvolen. Avšak Zdeněk Hanka hned následně (6.11.) na funkci starosty a i člena
zastupitelstva ze zdravotních důvodů rezignoval, a tak volba starosty se na dalším zasedání
zastupitelstva 13.11. opakovala. Tentokrát již s do této funkce navrženou zastupitelkou za
ODS Ing.Marií Kabátovou (tehdy s 208 hlasy od voličů) a také i jednomyslně zvolenou.
Foto: malba Lhenic Mgr.Vl.Kunešové-Friedrichové zdobící stěnu prachatické nemocnice
Tak se stalo, že Lhenice měly historicky poprvé včele radnice starostku. A mají ji již třetí
volební období, neboť tuto funkci obhájila na kandidátce ODS i v komunálních volbách
v roce 2010 (s nejvíce získanými 411 hlasy od voličů při vítězství ODS s celkem 2399 volebními hlasy a čtyřmi mandáty)
a rovněž i v komunálních volbách 2014 (opět s nejvíce získanými 466 hlasy od voličů za tentokrát celkem 2044
volebních hlasů a pěti mandátů pro ODS za shody s „Nezávislými pro naše Lhenicko“) při zastupiteli v pořadí třetím jejím
zvolení starostkou.
Starostové a předsedové MNV v historii Lhenic
11 let (1848 – 1859) – František Praunhofer, první starosta; 1 rok (1860 – 1861) – Martin Klein (Jedlička); 3 roky (1861 –
1864) – Jan Stehlík (Barvíř); 7 let (1864 – 1871) – Arnošt Gregora; 3 roky (1871 – 1874) – Jan Stehlík (Barvíř); 3 roky
(1874 – 1877) – Arnošt Gregora; 3 roky (1877 – 1880) – Václav Mayer (Špelta); 17 let (1880 – 1897) – Arnošt Gregora;
3 roky (1897 – 1900) – František Stehlík; 7 let (1900 – 1907) – Josef Kohout (Moravec); 7 let (1907 – 1914) – František
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Stehlík; 5 let (1914 – 1919) – Petr Stehlík (Kalina); 4 roky (1919 – 1923) – Adolf Kindlman (Lajtr); 16 let (1923 – 1939) –
Arnošt Pintr; 3 roky (1940 – 1943) – Václav Majer (v čele zřízené správní komise, vzniklé za proletariátu); 2 roky (1943 –
1945) – Jan Gregora (v čele zřízené správní komise, vzniklé za proletariátu); v jednom roce ( 1945) –– Václav Stehlík a
Karel Novotný; 1 rok (1946) – Ludvík Kuneš čp.23; 2 roky (1946 – 1948) – Jan Trnka; 2 roky (1948 – 1950) – František
Kůta; 10 let (1950 – 1960) – Vojtěch Machart; 4 roky (1960 – 1964) – Martin Trnka; 7 let (1964 – 1971) – Jan Volf; 10 let
(1971 – 1981) – Josef Rossmüller; 5 let (1981 – 1986) – Vlastimil Čech; 4 roky (1986 – 1990) – Jan Kozák; 8 let (1990 –
1998) – Ing.Miloslav Eis; 8 let (1998 – 2006) – Vlastimil Čech; 10 let (2006 – dosud) – Ing.Marie Kabátová…

Výslechy na lhenické radnici za dávných dob
Zlatá stezka 23/1 – 2016
Ze studie „Spory mezi lhenickými měšťany v létech 1733-1785 – autor Lheničák Tomáš Hunčovský – kráceno
Foto: historický obraz Lhenic v kanceláři starostky

Alkohol – metla lidstva od pradávna
V pondělí 23.6.1788 proběhly na lhenické radnici výslechy osob, které měly objasnit
události, jež se odehrály předešlého dne v městečku ve večerních hodinách. Výslechů
byla přítomna celá městská rada (v původním textu její složení uváděno). Průběh jejich
slyšení zapisoval do jedné z městských knih lhenický písař Jan Osner. Nejprve byli
předvoláni oba delikventi, kteří se před lhenickou hospodou pustili do křížku. Byli tázáni
na příčinu kvůli které „včerejší nedělní den páně takové různice způsobili“ a co je k
„takovému nepokojnému živobytí přivedlo“. Oba společně na tento dotaz odpověděli, že
příčinou jejich konfliktu byl alkohol a zčásti i touha po zábavě. Vypovídat počal nejprve
Josef Kindlmann: „My jsme měli základnou po 18 krejcarech, že já Josef Kindlmann dceru Antonína Trčky Kateřinu
nepřivedu, pro ní jdouce, ona mně utekla.“ Následně na jeho výpověď navázal druhý provinilec Jan Milštajn, který uvedl,
že „šel sem tehdy (pro ni) já Jan Milštajn, takovou sem přived, nepřivedoucí tuž základnou musel platit“. Městská rada
dál žádala vysvětlení, proč se posléze začali před hospodou prát a působili takový rozruch „až se lid k tomu sběhl“.
Slova se poté opět ujal Josef Kindlmann, který tvrdil, že ledva co opustil hostinec, vyšel Jan Milštajn za ním a začal se
mu vysmívat, že nedokázal Kateřinu přivést. Za to do něho Kindlmann strčil řka, aby mu dal pokoj, načež „sme rvu a
hluk mezi sebou měli a lid se sešel“. Součástí výslechu byl dále hostinský Vavřinec Kigler, který byl otázán, zda se
pokoušel oba výtržníky nějakým způsobem okřiknout, případně jim zabránit v tom, aby se začali prát. Hostinský však
odpověděl, že se ten čas nacházel ve sklepě a než z něho stačil vyjít, už se na místě nacházel samotný purkmistr, jenž
„jim do arestu jíti nařídil, poněvadž křik velký činili.“ (Autorita purkmistra vyplývala z jeho postavení, neboť tato funkce
byla tehdy obdobou postu dnešního starosty).
Nedlouho poté, co utichl tento v podstatě malicherný konflikt, propukl další, mnohem závažnější, jenž opět v témž
hostinském domě se za hrozného křiku strhl. O něm v pokračování v příštím vydání ML.

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
Oddílu stolního tenisu
Jeho pět družstev pokračovalo v úspěšném startu v soutěžích na Prachaticku – A tým
v RP-I (regionálním přeboru), B a C tým v RP-II, D tým v RP-III, za který v kategorii mužů nastupují žáci Sokola, kteří dle
výkonnosti a potřeby bývají též nominováni i za A, B i C tým) a v RP starších žáků.

Listopadové zápasy stolních tenistů Sokola
V RP-I – za startu A týmu
4.kolo – 5.11. – SK Arbore Volary A – Sokol Lhenice A 4:14 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: P.Petrovka 2:2, J.Houška 4:0,
R.Györi 4:0, M.Špán 3:1
5.kolo – 12.11. – Ederstav PT – Sokol Lhenice A – odloženo
6.kolo – 26.11. – Tatran Volary – Sokol Lhenice A 4:14 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: J.Houška 4:0, M.Špán 3:0,
P.Petrovka 2:2, R.Györi 3:0, M.Halabrín st. 0:1, WO 1:0
Umístění Sokola Lhenice A v tabulce RP-I (za 9 účastníků) k 30.11. – 2.místo – 5 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 0 proher –
65:25 – 15 bodů – při jednom nesehraném zápase oproti prvním HB mostovým jeřábům PT s 18 body
V RP-II – za startu B a C týmu
4.kolo – 5.11. – TJ Netolice B – Sokol Lhenice B 3:15
4.kolo – 5.11. – Sokol Lhenice C – Šumavan Vimperk C 8:10
5.kolo – 19.11. – Sokol Lhenice C – SL Čkyně 8:10
5.kolo – 19.11. – SK Rohanov – Sokol Lhenice B 2:16
6.kolo – 26.11. – Libín PT-D – Sokol Lhenice C 13:5
6.kolo – 26.11. – Sokol Lhenice B – Slavia PT-B 12:6
Za B tým nejčastěji nastupují: V.Špán, P.Petrovka, M.Pixa, A.Sivera, R.Sivera, M.Halabrín ml.
Za C tým nejčastěji nastupují: O.Fišerová, I.Kanaloš, V.Hůrský, L.Vondrák, M.Halabrín st.
Umístění B a C týmu Sokola Lhenice v tabulce RP-II (za 10 účastníků) k 30.11. – B týmu – 1.místo – 6.zápasů – 6 výher,
0 remíz, O proher – 80:28 – 18 bodů; C týmu – 8.místo – 6 zápasů – 1 výhra, 0 remíz, 5 proher – 46:62 – 8 bodů
V RP-III – za startu D týmu
5.kolo – 12.11. – Sokol Lhenice D – ST Horní Vltavice 15:3
6.kolo – 19.11. – Slavia PT-D – Sokol Lhenice D 4:14

11

Za D tým nejčastěji nastupují: žáci M.Halabrín ml., R.Sivera, A.Sivera, Fr.Traxler, J.Pavlič
Umístění D týmu Sokola Lhenice v tabulce RP-III (za 10 účastníků) k 30.11. – 2.místo – 6 zápasů – 5 výher, 1 remíza, 0
proher – 77:31 – 17 bodů – na 1.místě Slavia PT-C s 18 body (6 zápasů - 6 výher )
V RP – starších žáků – za startu žákovského týmu
1.kolo – 12.11. – Sokol Lhenice – SK Ktiš – odloženo
2.kolo – 26.11. – TTC Libín PT – Sokol Lhenice 1:9
Za tým žáků nastupují: (ze soupisky) R.Sivera, A.Sivera, Fr.Traxler, M.Halabrín ml., J.Pavlič,
A.Stehlík, J.Berger,
A. Kanalošová
Umístění týmu žáků v tabulce RP (za 5 účastníků) k 30.11. – 2.místo – 1 zápas – 1 výhra, 0 remíz, 0 proher – 9:1 –
3 body při jednom nesehraném zápase oproti prvnímu TTC Libín

Omladina Sokola nadále na turnajích ve stolním tenisu dává o sobě vědět
Na republikovém turnaji v Blansku obsadil ve čtyřhře Milan Halabrín 2.místo, když na témž turnaji se Adam Sivera ve
dvouhře probojoval ve své kategorii mezi 50 nejlepších v ČR. Na krajském turnaji ve Velešíně pak Milan Halabrín zvítězil
ve smíšené 5.divizi (s dorostem) a rovněž tak byl zde vítězem i Radek Sivera a to v 3.smíšené divizi (s dorostem).

Foto vlevo – nástup hráčů na republikovém turnaji v Blansku; uprostřed – vítěz turnaje ve Velešíně (5.divize) Milan
Halabrín (stojící uprostřed) ; vpravo – vítěz turnaj ve Velešíně (3.divize) Radek Sivera (stojící vlevo). JB, JM

Lhenický Sokol zve na společné vánoční zasportování do sokolovny
v neděli 25.12. od 15.00 hod. – na turnaji v soft tenisu ve čtyřhrách – přihlášky průběžně přijímány
v hospůdce v sokolovně.
Přijďte si prospěšně protáhnout těla navzdory vánočnímu lenošení a „obžerství“ 

Co nového ve lhenickém SK
Statistické ohlédnutí za mistrovským podzimem
soutěžního ročníku 2016/17
„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“

A tým v I.B tř.ve sk.B – trenér Zb.Novák, kapitán týmu L.Kopf
Konečné umístění v tabulce (za 14 účastníků) – viz tabulka níže
SK Lhenice – 8.místo – 13 zápasů – 5 výher, 2 remízy, 6 proher – skóre 19:24 – 17 bodů
V tabulce ze zápasů doma
* SK Lhenice – 8.místo – 7 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 2 prohry – skóre 12:11 – 13 bodů
* v 1.kole se Záblatím 3:2 (1:2), ve 3.kole se Zliví 1:0 (1:0), v 5.kole s Chelčicemi 3:2 (3:0), v 7.kole s Vacovem B 2:1
(0:1), v 9.kole se Sedlecem 0:1 (0:0), v 11.kole se Sousedovicemi 2:4 (1:2), ve 13.kole se Strunkovicemi 1:1 (1:1)
V tabulce ze zápasů venku
* SK Lhenice – 9.místo – 6 zápasů – 1 výhra, 1 remíza, 4 prohry – skóre 7:13 – 4 body
* ve 2.kole v Netolicích 2:1 (2:0), ve 4.kole v Lažišti 4:2 (3:1), v 6.kole ve Volyni 4:0 (0:0), v 8.kole ve Stachách 2:4 (0:4),
v 10.kole ve Vl.Březí 0:0, ve 12.kole ve Čkyni 1:0 (0:0)
Počet startů jednotlivých hráčů ve 13.zápasech mistr.podzimu (v závorce – z toho v základní sestavě)
J.Beran 13 (13x), L.Kopf 13 (13x), J.Mrkvička 13 (13x), R.Sura 13 (12x), J.Růžička 11 (11x), J.Schön 11 (10x), D.Trojan
11 (10x), T.Tůma 11 (11x), M.Mahák 10 (10x), R.Suchý 10 (8x), V.Pilát 9 (7x), P.Prenner ml.9 (8x), P.Starý 9 (0x),
Vl.Burda 6 (3x), D.Lukač 6 (4x), J.Dvořák 5 (5x), J.Motz 3 (1x), Mar.Sedlák 3 (3x), Mich.Sedlák 1 (1x), P.Trnka st. 1 (0x) –
celkem 20 hráčů
Střelci celkem 19 branek ve 13 zápasech mistr.podzimu – průměr na 1 zápas – 1,46 branky
M.Mahák 5 br. (1x z 11), J.Mrkvička 4, J.Schön 4, J.Beran 2 (1x z 11), D.Lukač 1, Mar.Sedlák 1, R.Sura 1, D.Trojan 1
Vyloučení – červená karta – 2x – T.Tůma v utkání 1.kola doma se Záblatím – trest 1 zápas nepodmíněně; gólman
R.Suchý v utkání 12.kola, ve Čkyni – trest 3 zápasy nepodmíněně (dva převedeny na mistr.jaro)
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Sestava mistrovského podzimu
Poskládaná na základě počtu startů v základní sestavě (v ZS) ve více než polovině všech 13 mistr. zápasech (v sedmi a
více) v rozestavení 4-4-2
R.Suchý (v ZS 8x)
R.Sura (v ZS 12x)
L.Kopf (v ZS 13x)
T.Tůma (v ZS 11x)
V.Pilát (v ZS 7x)
J.Schön (v ZS 10x)
J.Beran (v ZS 13x)
J.Růžička (v ZS 11x)
D.Trojan (v ZS 10x)
(P.Prenner ml. (v ZS 8x)
M.Mahák (v ZS 10x)
J.Mrkvička (v ZS 13x)
Rozestavení některých hráčů se v zápasech na jednotlivých postech měnilo, a tak jsou uváděni na těch, kde nastupovali
nejčastěji.

S trenérem Zbyškem Novákem o odehraném mistrovském podzimu
1/ Zbyšku, v loňském vcelku úspěšném soutěžním ročníku v I.B třídě ve skupině A (konečné
3.místo) jsi jako trenér převzal tým těsně před zahájením mistrovského jara. Můžeš tedy
zasvěceně hodnotit. Do jaké míry ovlivnily změny v hráčském kádru jeho herní projev v právě
odehraném mistrovském podzimu? (Odešli K.Muška, R.Pořádek, R.Iliev, M.Bednár – třetina ze
základu – přišli R.Suchý, D.Lukač, D.Trojan, bratři Sedlákové, navrátil se J.Motz)
Nebudeme si nalhávat, že se kádr neoslabil, to by nebyla pravda a stejně to tak cítili hráči i lheničtí
diváci, kteří to dávali dost hlasitě najevo, že jsme si prodali útok. Zvlášť v prvních zápasech, kdy se
projevovala a stále projevuje naše střelecká nemohoucnost. S hráči, které jsi jmenoval, odešly
nejen branky, ale i zkušenost při hře dozadu. Ti, kteří přišli, musejí na sobě zapracovat. Ale je
dobře, že Suchý, Lukač a Trojan jsou mladí a mají zájem, Bratři Sedlákové s Pepou Motzem už tak
mladí nejsou a hlavně jejich pracovní zaneprázdněnost jim nedovoluje absolvovat tréninky, jak bych si představoval.
2/ Pozoruješ celkově nějaký rozdíl v herní úrovni mezi loňskou A skupinou a letošní B skupinou I.B, kam byl
lhenický SK přeřazen?
Loňská mi připadala hravější a techničtější, letos se víc nakopává a hraje od podlahy, ale může to být také změnou
našeho kádru, o kterém je již zmínka výše.
3/ Odpovídá umístění po podzimu (8.místo) současným možnostem hráčského kádru? V čem spatřuješ jeho
herní nedostatky, rezervy či naopak přednosti?
Asi jsme mohli být o dvě, tři příčky výš, kdybychom proměnili naše brankové příležitosti a kdyby byl kádr vždy kompletní.
Na moje gusto zbytečná vyloučení doma se Záblatím a venku ve Čkyni, teď to bude znít divně, ale i zbytečná zranění
nezpůsobená na hřišti, ale doma či v práci. Pak také neúčast v utkáních kvůli dovoleným, zájezdům a jiným aktivitám.
4/ Můžeš jmenovat některý z podzimních zápasů, ve kterém se tým přibližoval hernímu projevu dle Tvých
představ a ve kterém naopak propadl a proč?
S Vacovem B jsme hráli docela pohledné a nakonec šťastné utkání, na Staších jsem snad, jako trenér, vůbec poprvé
vyhrál a po poločase 4:0 pro nás bych ho také řadil k těm lepším, naopak tragická byla utkání ve Březí a Čkyni i vlivem
těžkého terénu. No a do herního projevu, podle mých představ, nám toho docela dost ještě chybí.
5/ Co tě v průběhu mistrovského podzimu překvapilo příjemně i nepříjemně v Tvé trenérské práci?
Tak nepříjemně zcela určitě účast všeobecně, na trénincích i zápasech a příjemně vstřícnost lidí motajících se kolem
fotbalu ve Lhenicích, ale to není překvapení, to vím už dlouho. Dále pak materiální zajištění a tím myslím nejen
tréninkové pomůcky, ale i třeba každým rokem se zlepšující trávník na hřišti.
6/ Na co je nutné se s týmem nejvíce zaměřit v přípravě na mistrovské jaro?
Určitě by se hodilo ještě zkvalitnění kádru a pak známé věci, jako je fyzická kondice a herní vyzrálost, lepší souhra a
proměňování šancí.
S přáním úspěšného fotbalového jara díky za rozhovor.

Konečné tabulky po mistrovském podzimu sout.roč.2016/17
A týmu v I.B sk.B
1.Sedlec
10
2.Volyně
9
3.Čkyně
8
4.Lažiště
8
5 Sousedovice 8
6.Strunkovice
8
7.Netolice
6
8.LHENICE
5
9.Chelčice
3
10.Stachy
2
11.Vacov B
3
12.Vl.Březí
1

2
2
3
2
2
1
2
2
3
4
1
6

1
2
2
3
3
4
5
6
7
7
9
6

38:14
27:12
19:10
33:16
26:16
32:19
23:26
19:24
17:23
12:24
18:33
7:18

B týmu v OP Prachaticka
1.Zdíkov
9 0 2
2.KTIŠ/LH.B
8 0 3
3.Š.Hoštice
6 2 3
4.Husinec
6 1 4
5.Nebahovy
5 1 5
6.Dub
5 1 5
7.Vitějovice
4 3 4
8.Svatá Maří
4 1 6
9.Zbytiny
4 1 6
10.Borová Lada 3 2 6
11.Volary
3 1 7
12.H.Vltavice
2 1 8

32
29
27
26
26
25
20
17
12
10
10
9

51:11
39:19
31:28
33:19
38:21
25:24
23:25
20:27
22:37
22:29
18:47
12:47

27
24
20
19
16
16
15
13
13
11
10
7

JB, JM

Listopadové mistrovské zápasy SK Lhenice
A týmu v I.B ve sk.B
13.kolo – so 5.11. – SK Lhenice – Blaník Strunkovice 1:1 (1:1) – podzimní derniéra- branka za Lh.: J.Schön
14.kolo – so 12.11. – Sokol Záblatí – SK Lhenice – jarní předehrávka – nesehráno – celé 14.kolo I.B třídy sk.B pro
nezpůsobilé hrací plochy přeloženo na jarní termín 25.-26.3.2017
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B tým v OP Prachaticka
11.kolo – so 5.11. – SK Ktiš – Vltava Horní Vltavice 3:1 (1:1) – podzimní derniéra – branky za Ktiš:
J.Exner, J.Motz, V.Wimberský
Statistické ohlédnutí za mistrovským podzimem rezervy – vícemistra OP po podzimu (2.místo – viz
tabulka níže) v příštím vydání ML.

Ze společenské klubové kroniky – Jiří Jaroš 70
Dlouholetému bývalému hráči, kapitánovi týmu i členu výboru a nadále členovi klubu a
příznivci přejeme k jeho významnému životnímu jubileu zejména pevného zdraví, dosti
životního elánu a všeho dobrého do dalších let.
Dobové foto – Jiří Jaroš v dresu lhenického SK

Vstup do mistrovského jara lhenickým SK
A tým v I.B ve sk. B – 14 kolem o víkendu 25.-26.3. v Záblatí – bude upřesněno
B tým (SK Ktiš/ Lh B) v OP Prachaticka – 12. kolem o víkendu 1.-2.4. doma s Borovou Ladou –
bude upřesněno
Přípravka starší – 12. kolem v sobotu 8.4. ve 14.00 hod. doma s
Netolicemi
přípravka mladší – 9. kolem ve středu 12.4. turnajem ve Vimperku

Příjemné prožití svátků vánoč ních
a pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů
v novém roce 2017
nejen na fotbalovém kolbišti
přeje svým č lenům i příznivcům výbor SK

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ

Advent na Lhenicku
14.12. od 18.00 hod. -

Česko zpívá koledy –

na lhenickém náměstí s pěveckým sborem lhenické ZŠ
15. 12. od 18.00 hod. -

Besídka pro seniory v sokolovně
s vystoupením Spolku hezkých holek z Jámy a okolí

20.12. od 17.00 hod. -

KONCERT ZUŠ v kině od 17.00

21.12. od 18.00 hod. -

Vánoční koncert dětí ze ZŠ Lhenice
v sále kina

23. 12. od 16.00 hod. -

Rozdávání betlémského světla na náměstí

1.1. od 14.00 hod. -

NOVOROČNÍ VÝŠLAP NA LHENICKOU
HORU STRÁŽE
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VÁNOČNÍ KONCERT
KOSTEL sv. JAKUBA ve LHENICÍCH
úterý 27.12. 2016 v 16.00 hodin

Program: BRASS QUINTET – vánoční koledy a pastorely české i zahraniční
tvorby
vstupné dobrovolné (výtěžek bude věnován na opravu varhan)
pořádá Agromechanika Lhenice v.o.s.

Dechová hudba Doubravanka a hasiči z Vadkova Vás zvou na

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DOUBRAVANKOU
v pátek 23.12. 2016 v 19.00 hodin v sále hasičského klubu ve Vadkově
vstupné dobrovolné

KINO LHENICE Vás zve
kino klub – 26.12. (pondělí) - vánoční koleda 30.12. (pátek) - SMRTELNÉ HISTORKY -

v 19.00 hod.
v 19.00 hod.

Myslivecký bál
Myslivecký spolek Lhenice srdečně zve všechny tancechtivé občany na tradiční
Myslivecký bál, který se uskuteční v pátek 13.1.2017 od 20.00 hodin v sále
Hotelu pod Stráží. ve Lhenicích. K tanci a poslechu hraje kapela Přímý přenos.
Bohatá zvěřinová tombola. Vstupné 100,-Kč. Bez předprodeje vstupenek .
---------------------------------------------------------------------------

INZERCE
 KOMINICTVÍ J.REINDL – kominické práce – čistění, revize – 7745954276; 777254276
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
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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

TYFLOSERVIS, o.p.s. České Budějovice děkuje občanům Lhenic
za vstřícný přístup a pomoc při zajištění 17. ročníku celonárodní veřejné sbírky

BÍLÁ PASTELKA 2016
v celé republice se prodalo bílých pastelek za 2 068481,- Kč
S Vaší spoluprací jsme na společné konto přispěli částkou 2 468,- Kč

Příjemné prožití svátků vánočních
a vše dobré v novém roce

2017

Vám, čtenářům, přeje naše redakce

„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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