MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXV. Číslo 1. cena 9,-Kč

LEDEN 2017

Krásné a poklidné večery i rána na lhenickém náměstí …
Nechť jsou takové i v nastávajícím roce !

Starý rok utekl jak voda…
Myslíte, že je či není ho škoda?
Ten příští – třeba bude lepší,
neb sedmička na konci letopočtu
nám všem pevného zdraví
a i štěstí věští!

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
po silvestrovských oslavách jsme vstoupili do nového roku 2017. Ještě jednou mi tedy dovolte popřát vám
vše dobré a hodně zdraví v tomto roce. Nový rok nás přivítal zimou, mrazy a sněžením. Je ale leden a ten
má na zimu plné právo, je to přirozené a po několika letech je zase zima, jak by asi měla být.
Uplynulý rok 2016 byl poměrně úspěšný a podařilo se zrealizovat většinu naplánovaných akcí. Pokračovaly
práce na revitalizaci náměstí a to především v okolí úřadu městyse. Zbývá nám ještě vlastní centrum
náměstí, tedy od kostela k hlavní silnici, která náměstí protíná. Dále byla opravena křížová cesta a kaple Panny Marie
v Brabcích. Chybí ještě 7 obrazů a ty budou instalovány letos do Velikonoc. V základní škole byla opravena podlaha a
položeno nové lino ve třídách malého pavilonu a v jídelně, která byla vybavena i novým nábytkem. Obě výše uvedené
akce byly podpořeny dotacemi, křížová cesta dotací z MZe ve výši 390 tis.Kč a podlahy ve škole z POV Jihočeského
kraje ve výši 220 tis. Kč. Zateplili jsme půdní prostor v kině, zrekonstruovali jsme prostory ve zdravotním středisku pro
výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, která byla slavnostně otevřena 30.9.2016.
Jsem velmi ráda, že tady „záchranku“ máme. V listopadu jsme začali realizovat projekt Vodovod, kanalizace a ČOV
v Horních Chrášťanech, který bude pokračovat i v letošním roce. Získali jsme na tento projekt dotaci z Ministerstva
zemědělství ve výši téměř 4mil.Kč. Za velký úspěch považuji posun v řešení likvidace nebezpečných odpadů z bývalého
chemického střediska. Podali jsme žádost o dotaci na 1. etapu sanace areálu a dne 25.11. 2016 Lhenice navštívil pan
ministr životního prostředí Richard Brabec a osobně si areál prohlédl a přivezl Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto 1.
etapu sanace ve výši 20 mil. Kč. V těchto dnech bychom měli podepisovat Smlouvu o dílo s vysoutěženým dodavatelem
na sanační práce a v tomto roce se po dlouhých 20 letech dočkáme likvidace nebezpečných odpadů z areálu.
Samozřejmě již pracujeme i na druhé etapě - likvidace kontaminované zeminy. Je před námi ještě mnoho práce,
připravujeme například projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Lhenicích pro JPO III, se kterým chceme uspět
v žádosti o dotaci z IROP a také projekty pro ZŠ – odborné učebny a bezbariérovost školy včetně šaten. Máme
zažádáno o dotaci na rozšíření MŠ Lhenice formou detašovaného pracoviště v Mičovicích, opravy lesních cest a opravu
střechy kulturního zařízení ve Vadkově. Pracujeme na projektové dokumentaci k rekonstrukci vnitřních prostor úřadu
městyse. Na podzim loňského roku jsme také zavedli nový evidenční systém vydávání a sběru pytlů na tříděný odpad
přes QR kódy. Tak jak jsme řekli na úvodní schůzce, chceme tento systém zavést i na popelnice. K tomu přistoupíme až
po „vyladění“ všech našich požadavků a po dohodě s technickými službami Prachatice, které pro nás svoz komunálního
odpadu zajišťují. O přechodu na kódový systém budete včas informováni. V loňském roce jsme také podpořili místní
spolky v jejich činnosti, přispěli jsme na opravu varhan v našem kostele sv. Jakuba a kromě toho jsme přispěli i dalším
organizacím, jako např. Hospici sv. Jana N. Neumanna , Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, ČČK aj.
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Právě nyní připravujeme rozpočet na tento rok a pevně věřím, že se nám podaří získat na některé připravované projekty
evropské nebo národní či krajské dotace a budeme moci zrealizovat většinu připravovaných projektů, které máme pro
rok 2017 naplánovány zatím jen v Návrhu seznamu investic, oprav a dotací.
Marie Kabátová, starostka

ZRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 22.12.2016 – přítomno 10 zastupitelů
Výpis ze zápisu č. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3a) Usnesení č. 266/25/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) budoucí prodej části pozemku parc.č. 1050/1 o výměře cca 322 m2 a pozemku parc.č. st. 5 o výměře 27 m2, k.ú.
Dolní Chrášťany paní V. Pražákové, Praha. Prodej bude uskutečněn po dokončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Dolní Chrášťany za cenu v místě a čase obvyklou, která bude stanovena znaleckým posudkem
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní V. Pražákovou V., Praha. 9 PRO
Ad 3b) Usnesení č. 267/25/2016: 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 25.01.2017. 9 PRO
Ad 3c) Usnesení č. 268/25/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu 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 s paní A.
Hudcovou, Chvalovice za pachtovné ve výši 1.800,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti let. 9 PRO
Ad 3d) Usnesení č. 269/25/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht
pozemku parc.č. 15/1 o výměře 386 m2 v k.ú. Vodice u Lhenic s panem P. Pourem, Vodice za pachtovné ve výši 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 9 PRO
Ad 3e) Usnesení č. 270/25/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht
pozemku parc.č. 414/1 o výměře 3.875 m2 v k.ú. Dolní Chrášťany se Zemědělsko–obchodním družstvem se sídlem v
Němčicích, Němčice za pachtovné ve výši 2.000,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti let. 9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 271/25/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v položkách 1 – 13.
9 PRO
Ad 5) Usnesení č. 272/25/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor
2017 s tím, že měsíční výdaje nepřesáhnou 1/12 výdajů za rok 2016. 9 PRO
Do jednání se dostavil P. Pořádek.
Ad 6) Usnesení č. 273/25/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí návrh seznamu oprav, investic a příspěvků na rok 2017
b) ukládá starostce a finančnímu výboru dopracovat a předložit rozpočet na rok 2017 v položkovém znění
c) ukládá starostce a finančnímu výboru vypracovat a předložit rozpočtový výhled do roku 2021 10 PRO
Ad 7) Usnesení č. 274/25/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Odstranění pevných a kapalných odpadů
z areálu bývalého ACHP Lhenice – 1. etapa sanace“, kdy se na 1. místě umístila firma AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., Praha s nejnižší nabídkovou cenou 19.989.194,20 Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha a v případě
odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí. 10 PRO
OA

INFORMACE OBČANŮM
Letošní Tříkrálová sbírka
K+M+B - Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.
Proběhla u nás v sobotu 7.ledna 2017, kdy se koledníci s pokladničkami na charitu vydali městečkem k našim domovům
a to i s popřáním zdraví, pokoje, radosti a lásky v novém roce 2017.
Výtěžek je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
potřebným. Děkujeme těm, kteří přispěli za štědrost a vstřícnost k těm, kteří Vaši pomoc potřebují.
Obchůzka se konala po uzávěrce lednového čísla ML a tak podrobně o jejím průběhu v příštím únorovém vydání.

Fota: koledníci v ulicích našeho městečka
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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 se mnou 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
Prosinec v naší mateřince
Prosinec byl ve školce ve znamení návštěv a těšení na Vánoce.
Nejdříve nás navštívily Svaté Barbory s větvičkami třešní a téhož dne jsme uvítali Mikuláše
s průvodem a s bohatou nadílkou.
6. 12. Přijelo do školky divadlo s Čertovskou pohádkou.
Se Sůvičkami si přišli pohrát osmáci ze školy a vyzkoušeli naše nové stavebnice.
Potom zase předškoláci vyrazili na úřad s básničkami a písničkami pro nová miminka na obřad
“Vítání občánků”.
Na Svatou Lucii se třídami prošly Lucky s bílými zobáky a peříčky.
Všechny děti si užily návštěvu myslivce Richarda Štengla, tatínka Markétky, s jeho čtyřnohým
doprovodem a výpravou do lesa.
Paní učitelka Bumbová se skupinkou zpěváků přišla potěšit babičky a dědečky na setkání seniorů v sokolovně.
Předškoláci také navštívili vystoupení starších dětí na koncertě ZUŠ v kině.
Jako každý rok jsme poslední den školky zazvonili na Ježíška před kostelem s přinesenými zvonky a rolničkami. Když
jsme se vrátili ke stromečku do třídy, čekaly už na nás pod ním dárky.
V nastalém roce přejeme všem rodinám a našim občanům
spolu se třemi králi: Štěstí, zdraví, dlouhá léta.

Za MŠ: Kateřina Vanková

Foto: příchod Mikuláše a jeho družiny za dětmi do MŠ, vpravo – myslivec R.Štengl vypráví o životě zvířátek v lese.

Základní škola
Prosincové kalendárium
2.12. – návštěva prachatického Hospicu sv.Jana Neumanna zástupci žáků
s předáním dárků – vlastních výrobků (viz foto níže)
2.12. – Olympiáda v českém jazyce – školní kolo (viz článek níže)
5.12. – lidové zvyky – „Barborky“ a „Mikuláš“ ve škole (viz článek + fota níže)
13.12. – lidový obyčej – „Lucie“ ve škole (viz článek níže)
14.12. – angličtináři v kontaktu s přáteli z německé školy z města Münsteru
v počítačovém programu Skype – pro žáky 9.třídy
14.12. – Chemická olympiáda – školní kolo (viz článek níže)
14.12. – „Česko zpívá koledy“ – v provedení u nás školním pěveckým sborem „Pecka“ spolu
s přítomnými občany na lhenickém náměstí v podvečer (více v článku „Jak šel adventní,
vánoční a novoroční čas naším Lhenickem)
15.12. – aktivity školního Ekotýmu spolu s českobudějovickou „Cassiopeiou“
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19.12. – návštěva divadelního představení „Ježíšek – Superstar“ v Malém divadle v ČB
20.12. – Vánoční koncert lhenické ZUŠky v sále kina – pro žáky všech tříd
21.12. – Vánoční diskotéka – odpoledne pro děti ve školní družině
21.12. – 22.12. – Vánoční pásmo v dvojím provedení dětmi z naší ZŠ (z pěveckých sborů „Pecky“ a „Pecičky“ a i
dalších) – 21.12. v podvečer v sále lhenického kina pro veřejnost – 22.12. dopoledne pak na témže místě pro
žáky všech tříd s předáním symbolického šeku na finanční částku z charitativní sbírky pro nemocného
kamaráda Tadeáše jeho rodině (viz foto) – ta potrvá ještě do 15.ledna, kdy bude uzavřena)
Během měsíce prosince pokračoval plavecký výcvik v Plav.stadionu v PT (vždy v pátek) – pro žáky 3. a 4.třídy.
23.12. – 2.1. - Vánoční prázdniny

Advent ve škole s lidovými zvyky a obyčeji
Nastal 5.prosinec s připomenutím lidového zvyku „Barborek“, kdy převlečená děvčata do bílého za „Barborky“ a za
zpěvu a říkanek obešla třídy, aby děti obdarovala a metlou vyhrozila nezbedníkům, když ve stejný den prošel celou
školou s anděly a čerty též Mikuláš s nadílkou, by jeho pekelná družina postrašila také ty, které měl Mikuláš
poznamenané v knize hříšníků.
13.prosince zase nahlédly do učeben a i jinam Lucie, dívky s maskami s velkým zobákem, které, jak káže zvyk, prohlédly
všechna místa, zda-li je všude předvánočně řádně uklizeno, a i ony nepořádníkům vyčinily.

Foto - z návštěvy prachatického Hospice
sv.J.Neumanna s předáním dárků - 2.12.

Foto – „Barborky“ ve škole 5.12.

Foto – z pochůzky Mikuláše a jeho družiny
po škole 5.12.

Foto - předání fin.částky z charity pro
Tadeáše jeho rodině 22.12. v kině při školním
Vánočním koncertu

Vědomostní soutěže na škole v měsíci prosinci
Olympiáda v českém jazyce – školní kolo – 2.12. – soutěže se zúčastnilo 9 žáků z 8. a 9.třídy.
Nejúspěšnější řešitelé: 1.místo – Rudolf Žák (8.tř.) - (s postupem do okresního kola)
2.místo – Stella Suchánková (8.tř.)
3.místo – Anna Šlesingerová (8.tř.)
Chemická olympiáda – školní kolo – 14.12. – soutěže se zúčastnilo 9 žáků z 8. a 9.třídy
Nejúspěšnější řešitelé: 1.místo – Kristýna Pavlíková (9.tř.)
2.místo – Alžběta Bošková (9.tř.)
3.místo – Natálie Kolářová (9.tř.) JB, JM

Zápis k povinné školní docházce – změny zákona
Ke dni 1. 1. 2017 nabývá účinnosti změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) týkající se zápisu dětí k povinné školní docházce.
§ 36 Plnění povinnosti školní docházky
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku
věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně
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tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září
do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
§ 37 Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a
odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Mgr.Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ
Z novely zákona vyplývá, že se letos děti k zápisu do školy vydají o měsíc a půl později, než tomu bývalo. Podle
ní mají být zápisy až v dubnu – poznámka redakce.
Vážení přátelé,
nabízíme Vám originální
nástěnný kalendář, který vznikl ve spolupráci ZŠ Lhenice, SRPŠ při ZŠ Lhenice a MŠ
Lhenice za finanční podpory obce Ktiš, městyse Lhenice a obce Mičovice.
Kalendář je součást charitativní akce na podporu žáka lhenické školy Tadeáše Spielvogla.
Autory obrázků jsou děti z MŠ Lhenice (leden – březen) a děvčata a chlapci z 1. – 9. ročníku ZŠ
Lhenice (duben – prosinec).
Kalendář můžete zakoupit za 90 Kč v základní
nebo mateřské škole ve Lhenicích. Celý výtěžek z prodeje kalendáře bude věnován
Tadeášovým rodičům.
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Jak šel adventní, vánoční a novoroční čas naším Lhenickem
V mnohém u nás za tradičního průběhu. Že nastane již zakrátko, dala na vědomí vánoční výzdoba v ulicích městečka a
na náměstí figurálním betlémem a vánočním stromem.
 24.11. – Vánoční školní jarmark
I ten ohlásil již jeho brzký příchod k nám v pořadí již desátým jeho pořádáním na nádvoří školy (jeho průběh a směřování
finančního výtěžku z něho popsány v minulém prosincovém vydání ML + fota).
 27.11. – Uvítání adventu
Proběhlo v podvečer na náměstí za rozsvícení vánočního stromu, zpěvu koled a přednesu básniček dětmi z naší MŠ
s vypuštěním balónků s přáníčky Ježíškovi a za následného vystoupení prachatického pěveckého sboru „Česká píseň“ a
možnosti občerstvení teplými nápoji pro přítomné (více v minulém prosincovém vydaní ML + fota).
 5.12. – Mikulášská besídka v sokolovně
V podvečer do tamního sálu, mimo jiné, přišel mezi děti se svou družinou – andělem a čerty Mikuláš s nadílkou, aby je
obdaroval a čerty vyhrozil nezbedníkům, by poté některé navštívil i v jejich domovech, když jiní Mikulášové již dopoledne
zavítali do MŠ i ZŠ (o tom více v rubrice „Z našich škol“).
 14.12. – Česko zpívalo koledy
Rovněž v podvečer zněly v tento den lhenickým náměstím koledy, stejně tak, jako ve stejný čas i v jiných obcích a
městech v Česku, u nás v provedení pěveckého sboru „Pecka“ z naší ZŠ, se kterým si koledy u figurálního betlému
zazpívali i přítomní naši Lheničtí, opět i za možnosti zahřát se teplými nápoji.
 14.12. – v prachatickém muzeu Sterou předváděno „Současné svíčkařství“
Doprovodnou předváděcí akci s workshopem k výstavě „Co s tím strdím?“ tam zajišťovala lhenická firma na výrobu
svíček „Stera“. Vedoucí provozovny pan Martin Pixa hovořil o současném svíčkařství, zatímco jeho kolegyně předváděly
různé techniky zdobení. Ozdobit svíčku si mohl každý z účastníků .
 15.12. – Předvánoční setkání seniorů
Ti se v tento den za podvečera sešli v sále sokolovny, družně si za připraveného pohoštění popovídali a zhlédli
připravený program, v němž nejprve vystoupili zpěváčci z naší mateřské školy a po nich s „Kabaretem“ Spolek hezkých
holek pro Jámu a okolí“. Že se obě vystoupení líbila, svědčil potlesk, který účinkující od přítomných sklidili. Nebylo
opomenuto ani popřání poklidného prožití svátků vánočních našim seniorům od paní starostky.
 20.12. – Vánoční koncert lhenické „ZUŠky“
Její žáci – malí muzikanti v něm ve svých vystoupeních v sále kina dokazovali, jak pokročili ve výuce ve hře na zvolené
hudební nástroje a předvedenými skladbičkami již navodili atmosféru brzkých Vánoc.
 21.12. – podvečerní „Vánoční koncert“ dětí z naší ZŠ
Vydařeným předvedeným vánočním pásmem se podařilo zpěvákům ze školních pěveckých sborů „Pecka“ a „Pecička“,
ale i dalším vystupujícím vytvořit přítomným divákům ve lhenickém kinosále to pravé kouzlo Vánoc, za což byli odměněni
velkým potleskem.
 23,12. – „Vánoční klávesy“ v Rodinném centru v kině
Vůbec poprvé se na veřejném vystoupení představili ti nejmenší začínající „klávesisti“ (z 1. a 2.třídy ZŠ) z muzikantské
líhně pana učitele Jana Markovce ml. svým rodinám, příbuzným, známým, a nejenom jim, ve skvělé vánoční atmosféře
zaplněného „Rodinného centra“. Líbili se a třeba za rok, jako pokročilejší, se již představí ve velkém sále kina. (Více
v rubrice „Z redakční pošty“.)
 23.12. – Předávání Betlémského světla na lhenickém náměstí
Již se před Štědrým dnem smrákalo, když bylo možno spatřit příchozí směřující na náměstí s různými druhy lampiček
pro Betlémské světlo, které i k nám přinesli skauti. I tady na přišedší čekal program, v němž zaznělo pásmo vybraných
koled a vánočních písní ve zdařilém podání místní country skupiny „Vodáci“, prokládané čtením Ladislavem a Janou
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Čandovými z Evangelia podle Lukáše „O narození Ježíše“, o historii a poslání „Betlémského světla“ a i z „Vánoční
bajky“, aby na samý závěr zaznělo vánoční a novoroční přání paní starostky. I tady byl k mání hřejivý punč od našich
hasičů.
 23.12. – Vánoční posezení s „Doubravankou“ ve Vadkově
Večer těsně před vánočními svátky patřil v sále klubu vadkovských hasičů, jako tradičně, sousedskému posezení
s jamskou kapelou Doubravankou za dobré pohody v duchu již nastávajících vánočních svátků.
 24.12. – Štědrý večer s „půlnočkou“
Nastal u nás podvečerním vánočním a novoročním přáním paní starostky Ing. Marie Kabátové našim občanům, spolu
s koledami, v místním rozhlase, též návštěvami světýlky ozářeného našeho hřbitova s neopomenutím tak památky
blízkých zesnulých v tento den, s následným svátečním štědrovečeřením v našich domovech a vzájemným
obdarováváním u vánočního stromku, poté i s možností návštěvy „půlnočky“ v našem sv. Jakubovi se slavnostním
troubením koled před jejím zahájením na náměstí před kostelem.

Fota nahoře vlevo – mikulášská nadílka 5.12.v sokolovně, uprostřed – 14.12.předvádění výroby svíček Sterou
v prachatickém muzeu, vpravo – Vánoční koncert ZUŠ 20.12. Fota uprostřed – setkání seniorů 15.12., vpravo –
rozdávání Betlémského světla 23.12. Fota dole – vlevo - troubení koled před „půlnočkou“ 24.12., vpravo – účastníci
Vánočního turnaje v soft tenise 26.12.
 25.12. – 26.12. – o vánočních svátcích
Na Boží hod, o jednom z největších církevních svátků, byla dopoledne ve sv.Jakubovi celebrována Mše svatá,
aby po svátečním obědě nabídlo odpoledne odtržení od vánočních hodů a televizních pohádek protažení těla na soft
tenisovém turnaji pro veřejnost v sokolovně (více v rubrice „Sport na Lhenicku“) či třeba i na procházkách naším
Lhenickem a to i o druhém svátku – na Štěpána.
 27.12. – Vánoční koncert v kostele sv.Jakuba
V něm se, rovněž v podvečer, představil žesťový soubor „Brass Quintet“ s nastudovanými vánočními koledami a
pastorelami české i zahraniční tvorby za velice příznivého ohlasu návštěvníků koncertu (více v rubrice „Z redakční
pošty“). Výtěžek z dobrovolného vstupného putoval na konto založené na opravu varhan ve lhenickém kostele.
 30.12. – Vánoční turnaj ve stolním tenise na rozlučku se starým rokem v sokolovně
(více v rubrice „Sport na Lhenicku)
 31.12. – Silvestr 2016
Loučení se starým rokem a přivítání toho nového probíhalo u nás buď mezi blízkými a přáteli v soukromí, nebo v našich
hospůdkách, spolkové klubovně KČT (turistů) či v sokolovně a to za pyrotechnických efektů ozařujících náš kraj a
burácejících v něm.
 1.1. – Nový rok 2017
Byl uvítán Mší svatou v našem lhenickém kostele a odpoledním novoročním výšlapem na horu „Stráže“ nad městečkem,
jak káže novodobá tradice – letos už po sedmnácté (o jeho průběhu v článku níže). JB, JM
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Sedmnáctý ročník Novoročního výstupu na horu Stráže,
tentokráte s kaňkou.
Když jsme vloni chválili šestnáctý ročník výstupu, jaké bylo pěkné počasí po čtyřech letech za sebou, tak to letošní
předčilo očekávání. Účastníci výstupu šlapali po cestě mezi ojíněnými stromy a stromky, zkrátka nádhera. Teplota
tancovala kolem nuly, komu byla zima, tak se mohl ohřát své tělesné schránky a ručičky u ohýnku, který opět připravil
Jenda Veselý ze Lhenic, u kterého si mnozí opékali donesené vuřty. Kladli jsme si otázku, jestli padne loňský rekord v
účasti (loni 248 osob). Nepadl, nebyl překonán. Zaregistrováno bylo 237 osob podepsaných na seznamu účastníků. Ale
přece jeden rekord padl. Na seznamu přítomných účastníků napsalo své iniciálky jedenáct levou rukou. Teď trochu
statistiky. Kdo nás letos navštívil mimo lhenického regionu a okolí? České Budějovice, Dub u Prachatic, Praha,
Hracholusky, Srubec, Babice, Netolice, Litvínovice, Ústí nad Labem (nejdelší vzdálenost), Vitějovice, Plzeň, Holašovice,
Červená Řečice, celkový počet 37 účastníků. Potěšující na všech dosavadních výstupech je hojná účast mládeže a dětí
(viz foto). Ať jim tento elán vydrží co nejdéle a v budoucnu převezmou štafetu. Kdo byl nejmladší účastník? Rodiče
Suchých - Hana a Jan absolvovali výstup s jejich Adélkou (narozenou 27.10.2016), všechna čest a chvála jim. Nejvíce
křížků „donesl“ na svých bedrech na Sedýlko autor tohoto příspěvku, i když půlku autem z důvodů registrace.Obdržené
pamětní kartičky se výborně hodí jako záložky do knihy. Velká část vracejících se k domovu se zastavila u odpočívadla
„Na Výletě“ s krásným výhledem na Lhenice a „jihočeské zlato“ Temelín. Odpočívadlo zhotovila firma Truhlářství – Petr
Trnka Lhenice.
OMLUVA: Účastníci výstupu, prosíme, omluvte pořadatele, že letos nebyl zajištěn stánek s teplými nápoji. Dosavadní
jeho provozovatelé z KČT svoji neúčast oznámili v krátkém časovém termínu a náhrada se již nedala zajistit. Ještě
jednou prosíme o omluvu, věříme, že se toto nedopatření stalo poprvé a naposled. Za OS Gratis Machart Jan

Foto vlevo – nejmladší účastníci si výstup každoročně řádně užívají a i oni se zapisují do účastenských listů viz foto vpravo. Jsou nadějí do budoucna pro příští hojné účasti.

V našem městečku jeden obchůdek uzavřen,jedna z hospůdek dočasně
Staly se obětí EET (elektronické evidence tržeb) ?
V Obou případech příčinu jejich uzavření nutno hledat především v rodinných důvodech, i když EET toto rozhodnutí přeci
jen uspíšila…

Obchůdek „Market“ v Krumlovské ulici
Jeho majitelé a provozovatelé Šímovi dospěli po zvážení k tomuto rozhodnutí z důvodů rodinných (na základě nutné
péče o starou a nemocnou maminku a blížící se jejich důchodový věk). Případné další již jen časově krátkodobě
omezené provozování obchůdku, spojené s náklady na pořízení nutného vybavení pro EET, by se stejně nevyplatilo….
„Market“ byl na tomto místě v domě u „Maršů“ pod tímto
názvem zaveden Rekordem a.s. – jeho lhenickým závodem
(Frutou) v roce 1991 (v březnu). Šímovi jej v nájmu převzali
v listopadu roku 1992 a po zrušení lhenické „konzervárny“ ho
v roce 1996 odkoupili, aby téměř po 25 let jej ke spokojenosti
zákazníků provozovali. Obchůdek nesloužil jen k nakupování,
kdy zdárně odolával především konkurenci velkých
obchodních řetězců, byl i místem setkávání našich lidí.
Šímovými byl natrvalo uzavřen 31.12.2016. Škoda…. JB, JM
Foto – Hela a Václav Šímovi za pultem v poslední den
otevření pro zákazníky 31.12.2016

Hospůdka „U Tomáše“ v Krumlovské ulici
Také její majitelé a provozovatelé Müglovi – pan Tomáš (podle něhož je hospůdka pojmenována) a paní Majka po
zvážení dospěli k rozhodnutí ukončit pohostinské služby a to rovněž především z rodinných důvodů (vzhledem
k pokročilejšímu již důchodovému věku), když i zavedení EET s náklady s tím spojenými rozhodování ovlivnilo. V jejich
případě však došlo k uzavření hospůdky jen dočasnému – od 1.12.2016, neboť v rodinné tradici v ní bude pokračovat
Eliška Müglová – Švecová se svojí rodinou, odborně vzdělanou v oboru gastronomie a pohostinství. Po stavebních a i
jiných úpravách interiéru by měla být hospůdka, dle představ, znovuotevřena v květnu 2017 ! Restaurace „U Tomáše“ za
tím účelem v přestavěném domě u Kartáčníků uvítala první hosty 1.ledna 1992, aby je následně zblízka i daleka po čtvrt
století lákala dobrou domácí kuchyní paní Majky a i obsluhou a čistým a příjemným prostředím, jakož i možností
k posezení na předzahrádce. Návštěvu „U Tomáše“ neopomíjeli při svých návratech lheničtí rodáci, kteří tu nacházeli
pohostinnost a vlídnost domova. Na oblíbenost zavedené hospůdky ve vzpomínané rodinné tradici hodlají navázat
Švecovi a kvalitními poskytovanými službami ji i rozšířit.
JB, JM
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Foto vlevo – Tomáš a paní Majka předali hospůdku další generaci. Dynastie Müglových v ní bude pokračovat. Uprostřed
– přestavba interiéru restaurace začala – když vše půjde podle předpokladů, k otevření by opět mělo dojít v květnu
2017. Vpravo – pohled na venkovní terasu a zahradu „U Tomáše“.

Na úpravy míst dochází i mimo střed našeho městečka
Nejenom revitalizace lhenického náměstí je prováděnou úpravou, kterou se městys zabývá. Například, krom jiného, bylo
upraveno i „náměstíčko“ v Prachatické ulici, kde v části parčíku s trávníkem byla vydlážděna plocha, která v tomto místě
bude využívána jako parkoviště zejména zde bydlícími obyvateli (viz foto).
JB, JM

Fota: upravené „náměstíčko“ v Prachatické ulici

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem - tentokrát

Výslechy na lhenické radnici za dávných dob
(pokračování)
„ZLATÁ STEZKA“ Č.23/1 – 2016
Ze studie „Spory mezi lhenickými měšťany v létech 1733-1785“– autor Lheničák Tomáš
Hunčovský – kráceno

Alkohol – metla lidstva od pradávna
Jakmile utichl v
podstatě malicherný
spor (z 22.6.1788 –
popisován
v minulém
vydání
ML
–
pozn.redakce),
rozhořel se v zápětí
nový, jenž měl však
mnohem
dalekosáhlejší
důsledky. Jelikož v
hospodě „po druhé
opět hrozný křik se vznikl, musel pan purgmistr tam zase
jíti a pokoj činiti, tázaje se šenkýře, kdo takový křik zase
činí, proč on jako hospodář to nepřetrhuje“. K tomu
hostinský poznamenal, že se několikrát pokoušel
napomenout všechny, kteří nějakým způsobem narušovali
noční klid, avšak veškeré jeho snažení bylo marné.
Největším výtržníkem mezi návštěvníky hospody byl
tehdy Václav Tyrnhofer, jemuž purkmistr nařídil, aby se
uklidnil a pokud tak nechce učinit, má se okamžitě
odebrat do vězení. Tyrnhofer jeho slova neuposlechl.
„Když pan purgmistr Václavovi Tyrnhofrovi do arrestu
nařídil jíti“, pokračoval při výslechu hostinský, „on vyskočil
s klením řkouce: já tobě sakramente mordie, já tobě

purgmistře [radím] do arrestu jíti“. Jakmile toto Tyrnhofer
vyslovil, stal se hostinský očitým svědkem toho, jak
purkmistr výtržníkovi „dvě rány špicem do hřbetu
španělkou dal, poněvadž jej poslechnouti nechtěl“.
Tyrnhofer se nechal odvést do vězení teprve ve chvíli,
kdy jej napomenul tehdy v hospodě přítomný Michal
Kohout. Cestu k cele nicméně prokládal klením a
vydatnými nadávkami, které směřovaly především na
adresu purkmistra. Jakmile byl Tyrnhofer vsazen do
vězení, chytil se mříží v okně, nohy vystrčil ven a jako
smyslů zbavený křičel na celé náměstí, že „purgmistr je
kurva a zloděj“, neboť mu prý ukradl 200 zlatých. Když se
Tyrnhofer ocitl druhý den u výslechu před soudem, tázali
se jej, z jakého důvodu vyslovil toto nařčení. Na to jim
provinilec stroze odpověděl: „Dyž sem to mluvil, tak sem
to mluvil“. Jelikož byl Tyrnhofer k nezastavení a ve vězení
neustále nadával, byl purkmistr přinucen přivolat
městského rychtáře (osoba, jež měla na starosti veřejný
pořádek v městečku) a nařídil mu, aby Tyrnhoferovi
nasadil pouta.
Když ten na vlastní oči spatřil, že se Tyrnhofer nehodlá v
žádném případě uklidnit, násilím jej připoutal celého k
lavici, čímž ho znehybnil (což také při výslechu na radnici
potvrdil). Do vězení mezitím stačila přispěchat
Tyrnhoferovo matka, na jejíž žádost jej rychtář od lavice
odpoutal a nechal mu pouta pouze na rukách a nohách.
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Když poté vyšel ven, uviděl, že se před vězením mezitím
shromáždilo na dvacet obyvatel městečka (především
ženy a děti), kteří tam posléze tropili „hrozný povyk až k
půl noci“. Rychtář dále vypověděl, že nejvíce urážek
padalo z davu především na hlavu purkmistra a že on
sám se ze strachu nakonec rozhodl „raději odejít a arrest
opustit“.
Celá situace se začala ubírat poněkud jiným směrem ve
chvíli, kdy Tyrnhofer „celý opilý, od zlosti a křiku unavený,
do mdloby vpadnul“. To už se do věznice nahrnul celý
zástup lidí, kteří jej z této příčiny začali pokládat za
mrtvého. Okamžitě rozhodli, aby se běželo pro
lhenického faráře, jímž byl Vojtěch Tomší, by jej zaopatřil.
Ten tak učinil, avšak jako významný svědek se soudního
řízení nezúčastnil, ale svou výpověď poskytl v písemné
podobě (viz následný její text): „Nemálo jsem se ulekl,
když jsem okolo 10té hodiny v noci na deset osob ke
mně jdoucích a tak chvátajících viděl, s tou pověstí, bych
nemeškal do arestu jíti a tam nebezpečně nemocného
zaopatřiti. Tehdy neopomenul jsem hned se tam odebrati,
však s podivením jak mužského tak také ženského
pohlaví osob jsem tam tolik u velikém hluku natrefil,
takové chtíce, bych jej zaopatřil a mou povinnost dělal. Já
na nemocného hledíce, který ani nemluvil ani se nehejbal
v té bázni a aby on v té mdlobě nezašel, radil jsem, by se
teplé železo [mu] na nohu zespod přiložilo, a poněvadž
takové tu hned před rukama nebylo, tehdy jsem sám
svíčku jemu vespod nohy chvilku podržel a také hned
seznal, že se pohnul a po chvíli obrátil a protož se
snadno přihodít mohlo, že nějaký puchejřek od tohož mu
naskočiti mohl. Poněvadž také jsem seznal, že nemocnej
horkost velkou míti musí a skrz ten přítomný lid tím
vícejíc horkosti se mu působilo, tehdy sem ten lid
napomínal ven vyjíti a se v pokoji domu odebrati a takový

povyk v noční čas nečiniti, který proti všem nařízení jest.
Já jsem jim sliboval, že sám celou hodinu i také dýlejc při
ňom zůstati a jemu ve všech potřebách přispěti chci, což
jsem také až do 11té hodiny učinil. Dyž jsem ale viděl, že
ještě ten čas nemluví, téhož jsem přítomným přátelům
nařídil, by pozor na něj dali a kdyby potřeba bylo, hned
pro mě běželi. Ve čtvrt na dvanáctou nežli jsem se k
odpočinutí odebral, mou děvečku ještě jsem k
nemocnému poslal, abych věděl, jak se vynachází, kteráž
mně tu pověst přinesla, že on již za stolem sedí a sobě
pro 4 masti piva poslal, z čehož tehdy nic jiného souditi
nemohu, nežli že podvod a nalití při něm byla“.
Václav Tyrnhofer byl druhý den po vystřízlivění z vězení
propuštěn. Zaručit se za svého tovaryše přišel Jan
Tyrnhofer, který jej se svolením městského rychtáře
odvedl domů. Jako důvod pro žádost o jeho propuštění
uvedl, že „práci mám a jej potřebuju“. Veškerá pozornost
se však od této chvíle obrátila na purkmistra Jakuba
Müga. Jestliže mu Václav Tyrnhofer nadával do „zlodějů
a kurevníků“, musel purkmistr dokázat, že tyto řeči nejsou
nic jiného než pouhé pomluvy. O týden později se na
radnici dostavili Josef Podlaha, Andreas Tyrnhofer a
Jakub Gregora s požadavkem, aby byl Jakub Mügo
sesazen z úřadu purkmistra, jelikož dosud nedokázal
vyvrátit nařčení, které o něm Václav Tyrnhofer pronesl.
Dotyční si stěžovali především na to, že „pošpinění“
purkmistrovy cti je jim předhazováno i v okolních obcích.
Městská rada je ujistila, že „ty všecky řeči než jen zlá
přetřepávání a nic jinýho nejsou“ a také že není „žádný
onomu panu Mügovi něco podobného [schopen]
dokázati“. Jakub Mügo nakonec svou čest i post uhájil a
nacházel se mezi radními i v roce 1791. Od uvedeného
incidentu se však až do smrti stavěl k výkonu jednotlivých
funkcí v městské správě velmi skepticky.

Použité prameny k článku: Státní okresní archiv Prachatice, Archiv města Lhenice, inv. č. 22, sign. II-16 (radní
protokol z konce 18. a počátku 19. století) Státní okresní archiv Prachatice, Archiv města Lhenice, inv. č. 649,
sign. III-C-1, kart. č. 3 (renovace členů v úřadech městské správy z let 1704–1814)

OPUSTILI NÁS….
Za panem Janem Houškou
lhenickým rodákem a patriotem, dlouholetým přispěvovatelem do „Mého Lhenicka“
Ve čtvrtek 5.1. jsme se na lhenickém hřbitově naposledy rozloučili s dobrým člověkem, panem
Janem Houškou, který na jeho přání byl zde uložen do rodinného hrobu. Po celý svůj činorodý
život, prožitý ve snaze prospívat lidem, nade vše miloval svůj rodný kraj, své rodné Lhenice, kam se
vždy s láskou navracel. Zajímal se o současnost i minulost svých Lhenických, což, mimo jiné,
dokazoval i dlouholetým přispíváním do zpravodaje „Moje Lhenicko“, do rubriky „Hledání
ztraceného času“. Svůj vřelý vztah k našemu městečku vyjádřil i v obsáhlé básni, jež zazněla i nad
jeho hrobem (uvedena níže) a na sklonku života darováním obrazu do velké kaple Nanebevzetí
Panny Marie v Brabcích (viz foto vpravo dole). Jeho dobrosrdečnost vyjadřují slova, která rád užíval
a která zazněla i v závěru smuteční řeči při posledním rozloučení s ním: „Mějte se rádi, lidičky!“
ČEST JEHO PAMÁTCE !

Vzpomínka na rodný kraj
Napsal jako vyznání svému rodnému místu Jan Houška v létě 1991- tak jím k básni vepsáno
Dnes hezký sen prožívám,
v lesním stínu klidně sedím.
Na mladá léta vzpomínám, jak film život svůj vidím.
Vždyť není tomu tak dlouho ,mladý sebe vidím.
Jak na svá místa jsem chodíval
a na Kozím kameni sedím.
Ten rodný kraj pod Stráží, i naše městečko tady leží.
Na hřbitově však křížů přibylo, já spočítám je stěží.
Tehdá byl můj praděd, kdo naposled do hrobu uleh.
Dnes i mé rodiče čas ten v hrob jejich unes.
Čas už se naplnil, vepsal i nám vrásky.
Nikdo jej nevrátí, nejde to jít zpátky.

Lhenické městečko též svou tvář
změnilo.
Děti tam běhají, nám by se též chtělo.
Nejde to, přátelé, svaly nám zeslábly.
A v tělo tom našem nemoci zavládly.
Léta nám přibyla, stáří již běží k nám.
Čeká to každého, je smutné býti sám.
Hezké však vzpomínky v srdci nám
zůstanou,
ze světa odejdem, ty chvíle nastanou.
Tělo to odchází, duše však zůstává.
Matka ta příroda, své si vždy vyžádá.
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† 2017

Z REDAKČNÍ POŠTY…
Ke koncertu „Brass Quintetu“ v našem sv. Jakubovi 27.12.,
Pořadatelem byla lhenická firma „Agromechanika“ a výtěžek z dobrovolného vstupného
směřoval na opravu varhan ve lhenickém kostele.
Děkujeme, Aeromechaniko,
za krásný zážitek z koncertu 27.prosince v našem kostele. Byla to nejkrásnější akce
letošních Vánoc ve Lhenicích.
Marie Jenšíková

K „Vánočním klávesám“ v Rodinném centru 23.12.
Letos poprvé, za účasti pana učitele Markovce ml. a „jeho“ dětiček
( žáků 1. a 2. třídy ZŠ), proběhlo v Rodinném centru ve Lhenicích,
dne 23.12. 2016 první klávesové vánoční vystoupení (viz foto). Nervozita účinkujících i rodičů
jistě byla....ale nic to nezměnilo na skvělé atmosféře naplněného Rodinného centra netrpělivými
posluchači očekávajících parádní výkony svých dětí.
Celá akce proběhla nad veškerá očekávání velmi dobře ze všech stran a již teď se těšíme na
další vystoupení. A tím nejdůležitějším, co můžeme pro naše děti udělat, je podpora, pomoc a
důvěra, že to zvládnou, abychom se mohli pyšnit jako hrdí rodiče začínajících hudebních
hvězdiček. Tak proč je nerozvíjet i nadále, vždyť to za tu všechnu "dřinu" při hodinách trénování
přece stojí. A kdo ví, třeba se příští rok sejdeme v sále kina při „Klávesfestu“........
Za všechny zúčastněné bych chtěla panu učiteli Markovcovi poděkovat, že nám vůbec tuto
možnost hraní na klávesy pro naše ratolesti dal, a budeme se těšit na další spolupráci i v
následujícím roce 2017.
A závěrem Vám všem přeji do nového roku vše dobré.
Šárka Amortová

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
Oddílu stolního tenisu
Prosincové zápasy jeho pěti družstev startujících v soutěžích na Prachaticku.
A týmu v RP–I (RP=regionálním přeboru)
Sehrána pouze dohrávka 5.kola z 12.11. – Ederstav PT – Sokol Lhenice A 7:11 – čtyřhry 0:2 – body za Lh.: A.Sivera 2:2,
R.Györi 3:1, J.Houška 2:1, R.Sivera 1:3, WO 1:0
Umístění Sokola Lhenice A v tabulce RP-I (za 9 účastníků) k 31.12.:
2.místo – 6 zápasů – 6 výher, 0 remíz, 0 proher – 76:32 – 18 bodů; při jednom nesehraném zápase oproti prvním HB
mostovým jeřábům s 21 body.
B a C týmu v RP-II
7.kolo 10.12. – Sokol Lhenice B – Šumavan Vimperk C 16:2
7.kolo 10.12. - TJ Netolice B – Sokol Lhenice C 6:12
Umístění B a C týmu Sokola Lhenice v RP-II (za 10 účastníků) k 31.12.:
B týmu – 1.místo – 7 zápasů – 7 výher, 0 remíz, 0 proher – 90:30 – 21 bodů
C týmu – 7.místo – 7 zápasů – 2 výhry, 0 remíz, 5 proher – 58:68 – 11 bodů
D týmu v RP-III
7.kolo 3.12. – SK Ktiš A – Sokol Lhenice D 4:14
8.kolo 10.12. – Slavia PT-C – Sokol Lhenice D 12:6
Umístění D týmu Sokola Lhenice v RP-III (za 10 účastníků) k 31.12.:
2.místo – 8 zápasů – 6 výher, 1 remíza, 1 prohra – 97:47 – 21 bodů.
První v tabulce Slavia PT-C s 24 body.
Žákovského týmu v RP st.žáků
Sehrána pouze dohrávka 1.kola z 12.11. Sokol Lhenice – SK Ktiš 10:0.
Umístění žákovského týmu v RP st.žáků (za 5 účastníků) k 31.12.:
2.místo – 2 zápasy – 2 výhry, 0 remíz, 0 proher – 19:11 – 6 bodů – při jednom nesehraném zápase oproti prvnímu TTC
Libínu se 7 body.
Tři hráči Sokola Lhenice A ve dvouhrách v RP-I v první desítce mezi třiceti šesti hodnocenými hráči, co odehráli více než
14 zápasů – k 31.12.:
Na 1.místě – Richard Györi – SK Lhenice A – úspěšnost 95,65%
Na 3.místě – Miloslav Špán – SK Lhenice A – úspěšnost 89,47%
Na 7.místě – Jaromír Houška – SK Lhenice A – úspěšnost 78,26%
Ve čtyřhrách má Sokol Lhenice A v RP-I druhou nejúspěšnější dvojici mezi sedmnácti hodnocenými, co odehrály více
než 4 zápasy – k 31.12.:
2.místo – Jaromír Houška – Richard Györi – SK Lhenice A – úspěšnost 100% (při horším skóre než první dvojice z HB
mostových jeřábů PT).
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Vánoční turnaj dvojic v soft tenise ve lhenické
sokolovně o prvním svátku vánočním 25.12.
Pořadatelem byl Sokol Lhenice za účasti 10 dvojic a za hracího systému ve
dvou skupinách po pěti každý s každým, s postupem z nich dvou
nejúspěšnějších do semifinále, poté vítězů do finále o 1.místo, poražené pak
čekal souboj o třetí místo.
Konečné umístění nejúspěšnějších dvojic na turnaji:
1.místo – Václav Hůrský – Radek Suchý
2.místo – Petr Vincik ml. – Tomáš Plojhar
3.místo – Jaroslav Berger st. – Milan Halabrín st.
Viz foto vpravo nahoře.

Turnaj ve stolním tenisu na rozlučku se starým rokem
ve lhenické sokolovně 30.12.
Pořadatelem opět lhenický Sokol za účasti 24 hráčů, za hracího systému ve třech skupinách po
osmi, s následným postupem úspěšných do osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále, ze kterého
vzešel celkový vítěz.
Umístění nejúspěšnějších hráčů turnaje: 1.místo – Richard Györi; 2.místo – Vladimír Filip;
3.místo – Adam Sivera.JB, JM
Foto vpravo dole – vítěz turnaje R.Györi s pohárem spolu s hlavním pořadatelem turnaje
V Hůrským.

Pozvánka na turnaj v šipkách do lhenické sokolovny
Uskuteční se pro veřejnost za pořadatelství Sokola v sobotu 4.února 2017 od 14.00 hodin
– přihlášky jsou průběžně přijímány v hospůdce v sokolovně. Jste zváni!

CO NOVÉHO VE LHENICKÉM SK
Statistické ohlédnutí za mistrovským podzimem rezervy
v soutěžním ročníku 2016/17
„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“
B tým – SK Ktiš/Lh.B v OP Prachaticka – kouč Pavel Prenner st.
Konečné umístění v tabulce (za 12 účastníků) – podzimní vicemistr
2.místo – 11 zápasů – 9 výher, 0 remíz, 3 prohry – skóre 39:19 – 24 bodů – viz tabulka níže
V tabulce OP ze zápasů doma
2.místo – 5 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 0 proher – skóre 26:9 – 15 bodů – 1.místo Zdíkov (6.zápasů – 6 výher – 18 bodů)
– ve 3.kole se sv.Maří 6:4 (3:0)- v 5.kole s Vitějovicemi 4:1 (3:1), v 7.kole s Volarami 10:2 (5:0), v 9.kole se Zdíkovem 3:1
(2:0), v 11.kole s H.Vltavicí 3:1 (1:1)
V tabulce OP ze zápasů venku
3.místo – 6 zápasů – 3 výhry, 0 remíz, 3 prohry – skóre 13:10 – 9 bodů; 1.místo Husinec – 6zápasů – 12 bodů; 2.místo
Zdíkov – 5 zápasů – 9 bodů (lepší skóre).- v 1.kole s B.Ladou 0:3 (0:2), ve 2.kole v Husinci 1:0 (0:0), ve 4.kole
v Nebahovech 3:4 (1:3), v 6.kole ve Zbytinách 0:3 (0:0), ve 4.kole v Nebahovech 3:4 (1:3), v 6.kole ve Zbytinách 0:3
(0:0), v 8.kole v Dubu 2:1 (1:0), v 10.kole v Š.Hošticích 4:2 (2:0).
Počet startů jednotlivých hráčů v 11 zápasech mistrovského podzimu (v závorce – z nich v základní sestavě – ZS).
P.Lukšovský 9 (v ZS 8x), P.Starý 9 (8x), J.Krotký 8 (8x), P.Prenner st. 8 (4x), P.Trnka 8 (7x), V.Wimberský 8 (7x),
S.Bečvář 7 (2x), Vl.Burda 7 (7x), J.Grill 7 (3x), R.Sura 7 (7x), P.Šíma 7 (5x), J.Exner 6 (5x), J.Motz 6 (6x), Mar.Sedlák 6
(6x), Mich.Sedlák 6 (6x), P.Sládek 6 (6x), P.Pořádek 5 (2x), J.Růžička 5 (5x), J.Gregora 4 (3x), J.Litvan 3 (0x), Jos.Lukač
3 (3x), R.Suchý 3 (2x), J.Vágner 3 (2x), R.Houška 2 (1x), D.Lukač 2 (2x), J.Mrkvička 2 (2x), P.Prenner ml. 2 (1x),
P. Boška 1 (1x), Jos.Prenner ml. 1 (1x) – celkem 31 hráčů.
Střelci celkem 39 branek v 11 zápasech – průměr na 1 zápas – 3,54 branky
P.Lukšovský 7 br., Mar.Sedlák 6, Vl.Burda 3, V.Wimberský 3, S.Bečvář 2, J.Grill 2, Jos.Lukač 2, P.Prenner st.2 (1x z 11),
J.Růžička 2 (1x z 11), Mich.Sedlák 2, P.Borovka 1, J.Exner 1, J.Krotký 1, J.Motz 1, J.Mrkvička 1, P.Pořádek 1, P.Starý 1,
R.Sura 1 (z 11) – celkem 18 hráčů.
Sestava mistrovského podzimu SK Ktiš/Lh.B
Poskládaná na základě počtu startů v základní sestavě (v ZS) ve více než polovině z 11 mistr.zápasů. Vzhledem
k možnosti „opakovaného střídání“ v nich (za případného vystřídání spoluhráčů i těmi hráči, kteří se již před tím do hry
zapojili) jedná se spíše o počet startů ve vstupních sestavách do utkání.
Sestava v rozestavení 3-1-4-2
P.Trnka (v ZS 7x)
J.Motz (v ZS 6x) P.Starý (v ZS 8x)
P.Sládek (v ZS 6x)
J.Krotký (v ZS 8x) V.Wimberský (v ZS 7x) Vl.Burda (v ZS 7x) Mich.Sedlák (v ZS 6x)
P.Lukšovský (v ZS 8x) Mar.Sedlák (v ZS 6x)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R.Sura (v ZS 7x)

Domovské hřiště rezervy je ve Ktiši (viz foto s kabinami),
kde o mistrovském podzimu odehrála z 5 utkání čtyři.
Jedno sehrála ve lhenickém fotbalovém stánku
(v 7.kole – 9.10. s Tatranem Volary – 10:2)
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Konečné tabulky po mistrovském podzimu sout.roč.2016/17
Novinářský šotek tomu chtěl, že v minulém prosincovém vydání ML byla otištěna neúplná konečná tabulka I.B tř. sk.B po
mistr.podzimu – nedopatřením bez dvou posledních týmů na 13. a 14.místě A tak z tohoto důvodu ji otiskujeme znovu
spolu i s tabulkou OP Prachaticka k výše uváděné statistice rezervy.
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
13. Zliv
2
14. Záblatí
1

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

1
2
2
3
3
4
5
6
7
7
9
6
9
10

38:14
27:12
19:10
33:16
26:16
32:19
23:26
19:24
17:23
12:24
18:33
7:18
15:27
13:27

32
29
27
26
26
25
20
17
12
10
10
9
8
5 Začátek zimní

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

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

přípravy A i B týmu v pátek 20.1. 2017 od 17.30 hod!
JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ U NÁS
13.1.
28.1. 18.2.
4.3. 11.3. -

PLESOVÁ SEZÓNA VE LHENICÍCH A OKOLÍ
Myslivecký bál – hotel hraje Přímý přenos od 20.00 hod.
Obecní ples- sokolovna - hraje MP3 Band od 20.00 hod.
Country bál – sokolovna - hrají VODÁCI od 20.00 hod.
Sportovní ples – hotel hraje Pozor vizita od 20.00 hod.
Hasičský bál – sokolovna - hraje Netolická pětka od 19.00 hod.

V Jámě:
28.1. - Babský bál - hraje Samsonka od 20.00 hod.
11.2. - Hasičský bál - hraje Jihočeská Podhoranka od 19.00 hod.
KINO LHENICE Vás zve
kino klub – začátky filmových představení od 19.00 hodin
11.2. SEVERSKÁ ZIMA (skandinávské thrillery/krimi)
25.2. SEVERSKÁ ZIMA
11.3. Svátek Sv. Patrika (Film pro děti + film pro dospělé + koncert irské kapely)
25.3. Expediční kamera (festival outdoorových a cestovatelských filmů)
8.4. HUDEBNÍ JARO (zatím neupřesněné filmy s hudební tématikou)
22.4. HUDEBNÍ JARO
----------II----------20.5. HUDEBNÍ JARO
----------II-----------

INZERCE
Oční optika a oční ordinace MUDr. Jindry Říhové otevřena od 7.1.2017
v nových prostorách v Netolicích v Bavorovské ul. , č. p. 51 /vchod do spořitelny/


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

Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 – Netolice. Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se
zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování. Prodej, půjčování a servis jízdních kol. Tel. 775 449 723
Jiří Velíšek PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS - ŽALUZIE, SÍTĚ, MARKÝZY
Výroba předokenních rolet MINOROL- shrnovací dveře - plastová okna – těsnění do oken
a dveří – garážová vrata + pohony bran – GSM ovládání vrat, bran, rolet, sušáky na prádlo
Dále v nabídce: držáky truhlíků, satelitů apod. Telefon: 608 972 382
Třebanice 18 www.zaluzievelisek .cz zaluzievelisek@seznam.cz
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Příspěvky a inzeráty přijímáme do uzávěrky nejpozději
poslední den v měsíci. Adresa redakční rady: Úřad Městyse,

384 02 Lhenice, e-mailová adresa : kultura@lhenice.cz WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 240 ks
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