MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
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ŘÍJEN 2017

DOSTÁVÁ SE K VÁM, NAŠIM ČTENÁŘŮM JUBILEJNÍ VYDÁNÍ MÍSTNÍCH NOVIN.
PRO VÁS, VĚRNÉ PŘEDPLATILE VÝJIMEČNĚ V BAREVNÉM PROVEDENÍ.

O vydávání našeho regionálního tisku
Právě vyšlo 400.vydání naší regionální tiskoviny, a tak u této příležitosti přinášíme ohlédnutí za její
třiačtyřicetiletou historií.
v ČB, kde nám s výrobou jejich štočků vypomáhala
známost se Zdeňkem Kofroněm (hrál tehdy za Lhenice
fotbal), přesto výrobní doba novin byla zdlouhavá a zprávy
a informace ztrácely na aktuálnosti (byl to vlastně souhrn
událostí a zpráv třeba čtvrt i půl roku starých.) Posledním
vydáním našich novin v tomto provedení je z června 1983
(20.číslo) a je převážně věnováno oslavám 700 let Lhenic
od první písemné zmínky. A tehdy (v roce 1983) přišel
tehdejší předseda MNV Vlastimil Čech s myšlenkou po
zaktualizování místní tiskoviny způsobem vycházejícím
z vlastních tiskových možností. A od té doby vycházejí
lhenické noviny pravidelně měsíčně (tehdy krom měsíců
prázdninových) – viz jejich hlavička níže, pod názvem
„Lhenické aktuality“ (poprvé tak tomu bylo v říjnu 1983), a
to až do roku 1995, kdy se redakce navrátila k původnímu
názvu „Lhenický zpravodaj“. Do října 1985 vycházely
„Lhenické aktuality“ na jednom listě A4 a množili jsme je
na „liháku“ (lihový kopírovací stroj). Od tohoto data došlo
ke zlepšení tisku, začali jsme používat černý kopírovací
stroj a došlo k rozšíření na dvě, někdy i na tři strany tisku.“

Počátek spadá do roku 1974 s tehdy prvním jejím
vydaným číslem pod názvem „Lhenický zpravodaj“, a to
jako čtvrtletníku rady místního národního výboru. U jeho
kolébky stála redakční rada, kterou řídil Vojtěch Marek.
Píše se v něm, mimo jiné, o otevření nové školy, také o
tom, že bychom se o lhenické pouti již chtěli sejít v novém
hotelu, že žáci zdejší „devítiletky“ v režii Jany Bumbové a
Jana Bumby st. nacvičili divadelní hru „Jak děti zachránily
svět“, se kterou postoupili do krajské soutěže, že oddíl
kopané TJ Sokol Lhenice s týmem mužů usiluje z 2.místa
o postup z OP do I.B třídy, proč došlo ke sloučení JZD
Lhenice a Mičovice. Z úvodníku tohoto prvního čísla
možno též vyzvědět, že MNV vydával místní noviny již
před 10ti lety, ale v jaké pravidelnosti a kolik vydání v té
době vyšlo, se, žel, nedochovalo. Na tyto redakční počátky
vzpomíná M.Jarošová: „Od roku 1974 po rok 1983, tedy
téměř 10 let, vycházel „Lhenický zpravodaj“ v podobě
novin formátu A4, tištěných Jihočeskými tiskárnami
v Prachaticích, většinou již jako „nepravidelník“ (vyšlo cca
20 čísel). Vzpomínám si, s jakými obtížemi jsme tehdy
noviny vydávali. S fotografiemi se muselo jet do tiskáren
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Po sametové revoluci došlo ke změně redakční rady, kterou počal řídit Mgr.Jan Bumba, odpovědnou redaktorkou dále
zůstala Marie Jarošová. Lhenické noviny počaly měnit svou tvář. Vzhledem k tomu, že od roku 1990 J.Bumba převzal
vedení kroniky obce, změnil místní tisk svoji koncepci tak, aby při zakládání jednotlivých vydání svými pravidelnými
rubrikami na sebe navazovala, aby v jednotlivých ročnících se tak stávala „malou lhenickou kronikou“ – jako důležitá
součást přílohy lhenické obecní kroniky. Jubilejní 100.vydání místních novin vyšlo v březnu 1992. K dalšímu
technickému zlepšení při jejich tisku došlo v květnu 1994, kdy počal být používán počítač (tehdy jen v programu T 602) a
též i modernější kopírka. Od počátku roku 1996 tomu již bylo s počítačem v programu Word, s možnou grafickou
úpravou, s možností vkládání obrázků apod. Technické možnosti šly dále rychle kupředu a na výtiscích to bylo patrné.
Od únorového vydání „Lhenického zpravodaje“ roč.2001 se dále výrazně zlepšila kvalita tisku a obrázků, díky digitální
kopírce „Aficio“, používání scannerů a internetu a vývoj a možnosti s ním spojené dále nezadržitelně pokračovaly a
pokračují…
S nostalgickým úsměvem vzhlíží dnes redakce k prvním
vlastním výtiskům, které k tehdejším technickým
možnostem spíše připomínají „samizdat“. Naše noviny
postupně rozšiřovaly svá vydání na 8, poté 12 až po
současných nejčastějších 16 stránek. Z důvodu hlubšího
vyjádření citového vztahu k našemu kraji, k našemu
Lhenicku byl v roce 2007 pozměněn jejich název na „Moje
Lhenicko“ (od prvního lednového čísla). Od poloviny roku

2009 převzala práci odpovědné redaktorky, jako nová
kulturní pracovnice, Ivana Ragačová (Marie Jarošová
odešla do důchodu), aby redakční radu nadále řídil
Mgr.Jan Bumba a v redakci rovněž nadále pracovala
Marie Jarošová za využití jejích bohatých zkušeností při
pokračující redakční spolupráci s úřadem městyse,
místními školami, spolky a organizacemi a možnostmi
zařazování příspěvků od našich čtenářů.

Elektronická revoluce s sebou přináší velké možnosti k rychlé, pohotové informovanosti s oslovováním především mladé
a střední generace, a tak v současnosti v žurnalistice více než kdykoliv před tím platí, že „kdo rychle dává, dvakrát dává“.
Proto nejaktuálněji o dění na našem Lhenicku informuje facebook, který spravuje paní Marie Jarošová (má již 1035
přátel a najdete jej na adrese www.facebook.com/LHENICE.CZ ). Slouží jako informační portál o aktuálních akcích a
dění ve Lhenicích a okolí, též k možnosti občanů vyjádřit se k událostem či ke sdílení svých akcí a zážitků a v neposlední
řadě slouží i jako jakýsi koncept a přehled událostí pro místní tisk i kroniku.
S naším vydávaným měsíčníkem si nijak nekonkurují,
neboť „Moje Lhenicko“ podává ucelené informace
podrobněji a souhrnně vždy za daný měsíc, kdy se
v tištěné podobě, při jeho zakládání, stává tou
vzpomínanou „malou lhenickou kronikou“ (v elektronické
podobě jsou jednotlivá vydání od roku 2000 k dispozici na
webových stránkách našeho městyse www.lhenice.cz )
v pravidelných rubrikách – „Zprávy z radnice“, „Slovo
starostky“, „Informace občanům“, „Z našich škol“,
„Lhenické střípky“,
„Z našich spolků a organizací“,

„Napsali a vysílali o nás“, „Nezapadlo bez povšimnutí“,
„Hledání ztraceného času“, „Stíny Lhenicka“, „Z kulturního
a společenského dění u nás“, „Z redakční pošty“, „Sport a
turistika na Lhenicku“, „Inzerce“.
Snahou naší redakce je i nadále přinášet Vám, našim
čtenářům informace, fakta a zajímavosti ze současnosti i
minulosti našeho Lhenicka dle možností tak, abyste
prostřednictvím našeho tisku byli do dění v našem kraji
fundovaně zasvěcováni. JB, JM
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ZRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 26.9.2017
Výpis ze zápisu č.34
Přítomni : MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. I. Gregorová, Ing. M. Hölcl,
Ing. M. Kabátová, J. Krtek, Ing. P. Leber, I. Pavličová, P. Pořádek
Omluven: Ing. M. Eis
PŘIJATÁ USNESENÍ:
Ad 3a) Usnesení č. 355/34/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht části
pozemku parc.č. 1549/1 o výměře 591 m2, k.ú. Hrbov u Lhenic s paní S. N., Lhenice za cenu 1.500,--Kč/ha/rok na dobu
neurčitou.
9 PRO
Ad 3b) Usnesení č. 356/34/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí žádost p. E. B., Třebanice o
odkoupení pozemku parc.č. 271 o výměře 1.001 m2, k.ú. Třebanice.
9 PRO
Ad 3c) Usnesení č. 357/34/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc.č. 46/5 o výměře 225 m2, k.ú. Vodice u Lhenic do vyřešení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vodice u Lhenic
9 PRO
Jednání opustil P. Pořádek.
Ad 3d) Usnesení č. 358/34/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části
nebytových prostor (1 místnost) v přízemí budovy čp. 293 ve Lhenicích o výměře 12,5 m2, k.ú. Lhenice za cenu 210,-Kč/m2/rok + energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro pečovatelskou službu firmy Ledax, o.p.s. České
Budějovice.
8 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 359/34/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na realizaci stavby s názvem „STL plynovodní propoj“. Jedná se o síť technického vybavení na
pozemku parc.č. 1414/11, k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu.
Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč.
8 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 360/34/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu vstupu na pozemek parc.č. 571/6, k.ú.
Hrbov u Lhenic v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou výpustného potrubí od rybníka Miloš. Obsah
práva služebnosti bude dále upřesněn v samotné smlouvě o zřízení služebnosti. Předpokládaný rozsah služebnosti je
pruh o šířce 3,5 m.
8 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 361/34/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Příkazní smlouvu č. 78/2017 s firmou GPL-INVEST s.r.o., České Budějovice na zpracování administrace
výběrového řízení akce „Rekonstrukce vnitřních prostor radnice ve Lhenicích“ za cenu 40.000,--Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podpisem příkazní smlouvy
8 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 362/34/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Horní Chrášťany ČOV kNN parc 600/14“. Jedná se o síť technického vybavení (nové
kabelové vedení NN) na pozemcích parc. č. 739/7, 579/1 v k.ú. Horní Chrášťany. Rozsah věcného břemene vymezuje
Geometrický plán č.: 138-569/2017 zhotovený firmou GEFOS Inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se
sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 6.860,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
8 PRO
Do jednání se dostavil Ing. M. Hölcl.
Ad 5) Usnesení č. 363/34/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) rozšíření zakázky na akci Revitalizace náměstí o plochu za kostelem na pozemku parc.č. 13, k.ú. Lhenice ve výši
1.858.174,29 vč. DPH jako předvídatelný náklad
b) opravy opěrné zdi v Bavorovské ulici ve výši 1.761.727,31 Kč vč. DPH jako nepředvídatelný náklad na základě
statického posudku
9 PRO
Usnesení č. 364/34/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v položkách 1 – 5. 9 PRO
Ad 6) Usnesení č. 365/34/2017: Zastupitelstvo dále schvaluje převedení stávající pobočky České pošty, s.p., ve
Lhenicích do režimu Pošta PARTNER v roce 2018 s navázáním na stavební úpravy budovy úřadu.
9 PRO
Ad 7) Usnesení č. 366/34/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávy o provedených kontrolách č.
1_09/2017 a č. 2_09/2017.
9 PRO
Olga Ambrožová, zapisovatelka

INFORMACE OBČANŮM
ZÁMĚR č.17/2016 - na pacht nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru
nemovitostí pro městys Lhenice a k.ú.Lhenice na listu vlastnictví č.10001. Jedná se o pozemek parc.č.1378/40 o
výměře 2.137 m2 v k.ú.Lhenice. Minimální cena je 1.500,-Kč/ha/rok – pachtovní smlouvy na dobu 5-ti let. Připomínky a
nabídky mohou občané posílat do 31.10. 2017 do 15.30 hodin. Podrobnější informace na úřední desce před radnicí,
nebo na webu www.lhenice.cz
Oznámení o bezproudí. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena
dodávka elektrické energie dne 17.10.2017 v době od 8.30 do 12.30 hodin v části obce VODICE.
Vypnutá budou všechna odběrná místa na východ od čp.17 (k čp.40 a čp.31).
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Publicita projektů, které ÚM Lhenice realizoval v srpnu a vyúčtovával v září.
Projekt „Oprava MK na p.č. 185/5, 185/32 a 459/1 v k.ú. Třebanice“ byl spolufinancován z Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora oprav místních komunikací, I.výzva pro rok 2017, reg. číslo 459021/17. Projekt byl realizován v srpnu 2017. Realizací projektu byl opraven povrch místní komunikace.
Celkové náklady …………………1 911 389,65 Kč
Uznatelné náklady ………………1 815 820,17 Kč
Dotace z Jihočeského kraje ……. 907 910,-- Kč
Projekt „Oprava střechy víceúčelového zařízení ve Vadkově“ byl spolufinancován z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2017, reg. číslo 15398. Projekt byl realizován v srpnu 2017. Realizací
projektu byla opravena střecha na budově víceúčelového zařízení v místní části Vadkov.
Celkové náklady ………………… 260 490,- Kč
Uznatelné náklady ……………….260 490,- Kč
Dotace z Jihočeského kraje …… 130 245,- Kč, tj. 50%

Jak volit v parlamentních volbách 2017
Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017 se budou konat
v pátek 20.10. od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 21.10. od 8.00 do 14.00 hodin.
Volit může každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl v době konání voleb věku
18 let. Volič se u volební komise musí prokázat PLATNÝM průkazem totožnosti, jinak mu
nebude umožněno volit.
V případě voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si volič ve volební místnosti za zástěnou vybere jeden
hlasovací lístek kandidujícího subjektu (strana, hnutí, koalice), který chce podpořit. Obálku s lístkem poté vhodí do
hlasovací urny. Parlamentní volby umožňují voliči preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce. Jméno kandidáta
může zakroužkovat. Tuto preferenci může volič udělit maximálně čtyřem kandidátům na pouze jednom hlasovacím
lístku. Takto zvýhodněný kandidát může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na kandidátní listině
před ním.
Volební okrsky - u nás jsou, jako vždy, dva a oba sídlí na úřadě městyse v obřadní síni. U vol.okrsku č.1 hlasují voliči
ze Lhenic (mimo ulic Netolická, Tylova a Na Sadech). Do vol.okrsku č.2 spadají voliči ze Lhenic – ulic Netolická,
Tylova a Na Sadech + voliči ze všech spádových osad.
Nejpozději jeden den před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s
hlasovacími lístky. Pro každou politickou stranu, hnutí či koalici je jeden lístek. Hlasovací lístky si může volič vyžádat i v
samotné volební místnosti.

SLAVNOSTI PLODŮ 2017 - Krtely
Informace pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích :
„Jablko roku 2017“ – do soutěže odevzdávejte vždy soutěžní vzorek zabalený zvlášť od jednotlivé odrůdy jablek v
sáčcích po 5 kusech s popisem: PĚSTITEL, MOBIL, OBLAST, ODRŮDA. Všechny vzorky odevzdávejte ve dnech 16.
10. – 20. 10. na obecních úřadech mikroregionu.
„Slivovice“ a „Ostatní ovocný destilát“ – do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného destilátu s popisem:
VÝROBCE, MOBIL, ADRESA, NÁZEV OVOCE. Vzorky odevzdávejte ve dnech 16. 10. – 20. 10.
Ovocná dobrota: kategorie „Pekařský výrobek” a kategorie “Cukrářský výrobek” – do této soutěže odevzdávejte vzorky
dle uvážení - dort, štola, mísa koláčů, plech buchet a tác výrobků apod. Na zapůjčené nádobí zespodu táců a mís
nalepte své jméno kvůli možné záměně. Výrobek musí být vyroben z výpěstků charakterizujících tuto oblast. Výrobky
musí obsahovat: VÝROBCE, MOBIL, ADRESU, RECEPT, NÁZEV VÝROBKU. Vzorky odevzdávejte ve dnech 16. 10. –
20. 10.
Vzorky„Dobrota“, vzhledem k jejich trvanlivosti, odevzdávejte co nejblíže konání soutěže, tj. po domluvě na obecních
úřadech (nebo u starostů) jednotlivých obcí mikroregionu.
Soutěžící, který doručí svůj soutěžní vzorek osobně na příslušný obecní úřad, obdrží vstupenku zdarma!
JB, JM
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MATEŘSKÉ CENTRUM INFORMUJE

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Září v naší mateřince
Nový školní rok jsme v MŠ zahájili opět v plném stavu 77 dětí. Sbor učitelek posílily paní učitelka
Zuzana Bromová a Aneta Ševčíková, jako provozní posily jsou s námi dvě Hanky – Jarošová a
Pešková.
Kromě stavebních změn se na místo Berušek a Sůviček od letošního školního roku slétají
Včeličky a Čmeláci. Tyto dvě třídy jsou heterogenní, tzn. navštěvují je jak předškolní, tak o rok
mladší děti. K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli zvýšenému počtu předškoláků v posledních
letech. Ocenili jsme otevřenost rodičů k této změně na červnové společné schůzce. Zmíněná
změna po měsíční zkušenosti probíhá bez problémů, děti si zvykají na nové kamarády, učí se
spolupracovat.
V MŠ i nadále pracujeme v programu „Začít spolu“, který zaujal i zářijovou nečekanou návštěvu
ve školce: bývalou občanku Třebanic a absolventku naší MŠ Lenku Chadovou, která již delší dobu žije s rodinou ve státě
Missouri a pracuje právě jako učitelka ve školce. Naší MŠ navštívila i se svou paní ředitelkou, která program „Začít
spolu“ velmi ocenila.
Dále nás v září potěšila návštěva divadelníka „Kejklíře Slávka“ s představením kombinujícím kouzelné marionety s herci
a krásnou písničkou v pondělí 25. 9.
V úterý 26. 9. jsme pozvali na kávu všechny rodiče, abychom se věnovali náročnému období začátku školního roku a
především všem otázkám kolem dvouletých dětí a předškoláků. Mgr.Kateřina Vanková, ředitelka
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Foto vlevo – třída Čmeláčků vyráběla u příležitosti svátku Václava svatováclavskou korunu

Základní škola
Záříjové kalendárium
4.9. – zahájení nového školního roku 2017/18 ve všech třídách – v první slavnostně
s uvítáním prvňáčků za přítomnosti jejich rodičů, vedení školy a zástupců zřizovatele
školy s paní starostkou
5.9. až 8.9. – „Deváťák je kamarád“ – v prvním týdnu nového školního roku doprovod
prvňáčků před vyučováním do jejich učebny žáky 9.třídy
5.9. až 21.9. – třídní schůzky s rodiči postupně ve všech třídách (1. až.9.)
6.9. – „Den pro třídu“ – s třídními učiteli řešeny třídnické záležitosti jako upřesnění
informací o žácích, rozvrh vyučovacích hodin, organizace vyučování, bezpečnost
žáků atd.)
8.9. – návštěva přátel ze švýcarského Gurbrü ve škole
15.9. – beseda na téma „Bezpečná cesta do školy“ s příslušníkem Policie ČR – pro žáky 1.třídy
25.9. – promítání dokumentu „Síla lidskosti“ a poté beseda o něm ve lhenickém kině – pro žáky 5. až 9.třídy (více
v článku níže)
27.9. – schůzka školního „Ekotýmu“ k plánu práce a programu připravovaných akcí na šk.rok 2017/18
30.9. – volejbalový turnaj „Na Václava pro Václava“ – k uctění památky pana učitele Mgr.Václava Kubíka za
pořadatelství naší ZŠ a lhenického volejbalového klubu „Hogo Fogo“ (blíže viz článek v rubrice „Sport na
Lhenicku“ + fota)

Foto vlevo nahoře – zahájení nového
školního roku v 1.třídě dne 4.9. – foto
vpravo nahoře z besedy s policistou
v 1.třídě 15.9. – foto vlevo dole
„Deváťák je kamarád“ – doprovod
prvňáčků na vyučování deváťáky.
Více ve fotogalerii na
www.zslhenice.cz
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„Síla lidskosti“
Pod tímto názvem byl v pondělí 25.9. promítnut ve lhenickém kině žákům 5. až 9.třídy
dokument o tzv. „Wintonových dětech“ převážně židovského původu, které v počtu 699
zachránil v roce 1939 z tehdejšího Němci okupovaného území Československa před
transportem do koncentračních táborů jejich odjezdem vlakem do Anglie Nicholas Winton (proto
Wintonovy děti). Po zhlédnutí tohoto dokumentu, jenž jako jediný z českých filmů je nositelem
prestižní světové ceny „International Emmyaward“, Oscar v oblasti dokumentárních filmů,
následovala beseda se Zdeňkem Tulisem, dramaturgem a vedoucím tohoto projektu na téma
filmu, holocaustu, novodobých dějin ČR a „Wintonových dětí“ .
A jelikož naši žáci projevili za pozornosti velký zájem o tento projekt, obdrželi na závěr od pana
Zdeňka Tulise čestné členství v „Nickyho rodině“ (viz přiložený snímek).
Na fotu Nicholas Winton

Kroužky ZŠ Lhenice pro školní rok 2017/18
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

čas
kroužek
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
13:00 – 14:00
13:00 – 16:15
16:15 – 17:15

vedoucí
Malý herec - ŠD Bc. M. Stehlíková, DiS.
Šikovné ruce - ŠD Bc. H. Suchá
Sportovky ŠD Bc. P. Krejčová 15:15 – 16:15 Volejbal Bc. P. Krejčová
Sborový zpěv – Pecičky Mgr. E. Sosnová
Cheerystones – 2.skup. Bc. J. Horová (DDM)*
Rope skipping Mgr. E. Šandová Vinciková (DDM)*

Kroužky DDM Prachatice, pracoviště Netolice (realizované v tělocvičně ZŠ Lhenice)
· ROPE SKIPPING (od 1. třídy) - vedoucí: Mgr. Eva Šandová Vinciková - cena: 600 Kč/rok
Tam, kde končí obyčejné skákání, začíná Rope Skipping. Pojď se s námi učit triky a jiné dovednosti se švihadlem.
· CHEERYSTONES (od 3. třídy) - vedoucí: Bc. Horová Jindřiška - cena: 500 Kč/rok
Taneční kroky a sestavy, na kterých se hlavně podílíš Ty. Přijď si s námi užít rytmus, jenž máš v těle.
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Přátelé ze švýcarského Gurbrü u nás, ve Lhenicích
Přátelství mezi naším městysem a švýcarskou obcí Gurbrü, navázané v roce 1993 a od té doby utužované vzájemnými
výměnnými návštěvami, pokračovalo tentokrát u nás, ve Lhenicích od pátku 8.9. do neděle 10.9. Pro zástupce této
spřátelené obce byl připraven program k poznání našeho regionu i kraje, a to do míst pro ně ještě neznámých. Za pobytu
u nás navštívili Budějovický Budvar, na Lipně Stezku v korunách stromů, vyšebrodský klášter, v Plástovicích staročeské
dožínky, v místě pak naše školy – základní a mateřskou, v Horních Chrášťanech zdejší malý soukromý pivovar.
K bližšímu vzájemnému poznání, vedle privátního ubytování v našich rodinách, posloužil sobotní společenský večer
s občerstvením v sokolovně za country muziky se lhenickou skupinou Vodáci. Z reakcí našich švýcarských přátel možno
usuzovat, že se jim u nás líbilo. A napříště budou v roli hostitelů zase oni, neboť touto návštěvou upevněné a znovu
stvrzené přátelství mezi Lheničáky a Gurbrüňany pokračuje… JB, JM
Paní starostka Ing.Marie Kabátová přikládá své poděkování:
„Chtěla bych poděkovat všem, kdo se na organizaci návštěvy přátel z partnerské obce Gurbrü podíleli. Ať už jde o
vytváření programu, tlumočení nebo přípravu občerstvení. Vše proběhlo skvěle, nejen počasí nám přálo. Velký dík pak
patří všem rodinám, které se o naše hosty skvěle staraly. Naši přátelé odjížděli plni příjemných zážitků.“

Společné foto
lhenických
hostitelů a
švýcarských
přátel z Gurbrü
na lhenickém
náměstí u sochy
sv.Vojtěcha.
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Práce na revitalizaci středu městečka pokračují.
Hned po Jarmarku na sv.Jiljí (2.9.) se naplno rozběhly, a to na druhé části náměstí od silnice, procházející jeho středem,
ke kostelu, na úpravách náměstní plochy, v prostoru kolem sv.Jakuba a v části Bavorovské ulice pod kamennou
vyrovnávací zdí, aby vše bylo komplet hotovo do června příštího roku (viz malý foto seriál z prováděných prací). JB, JM

Foto nahoře – jak se rodí kašna; foto dole vlevo
– zahájení úprav v horní části Bavorovské ulice; vpravo úprava obvodové zdi za kostelem.

Kašna se vrátí ještě letos
Prachatický deník – 22.9.2017 – autor Leona Fröhlichová
Lhenice - Ještě v letošním roce by se měla do středu Lhenic vrátit kašna.
Prachatickému deníku to potvrdil Jan Stiborek z lhenického úřadu městyse. "Aktuálně se
připravuje fundament pod kašnu, kterou sem chceme vrátit ještě v letošním roce," uvedl. Kašna
ze lhenického náměstí zmizela při jeho revitalizaci právě v části, kde stojí.
Práce na revitalizaci náměstí skončí v červnu příštího roku. "Aktuálně doplňujeme vodovodní a
kanalizační sítě, připravujeme sítě na veřejné osvětlení," poznamenal Jan Stiborek. Podle jeho
slov, v ideálním případě a pokud počasí bude Lhenickým nakloněno, budou práce přerušeny jen
v lednu a únoru.
Foto – zrestaurovaná socha Karla IV. ze lhenické kašny

Poškozená Hrbovská kaple opravována
Jak jsme vás informovali v minulém zářijovém vydání ML, byla v bouřce 19.srpna silným poryvem větru vyvrácena na
návsi v Hrbově lípa a při pádu poškodila tamní kapli. Nejvýrazněji na zadní části střechy a v rohu kaple nad vchodem. Na
snímcích níže stav oprav - ke 14.9. snímek vlevo a ke 3.10. snímek vpravo, kdy stavební firma provedla nezbytné
zednické opravy a částečně byla za pomoci občanů Hrbova zakryta střecha proti dešti.
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Poslední obrazy křížové cesty vsazeny
Stručně k historii Křížové cesty ve Lhenicích
Nejprve byla pod lesem v Brabcích vystavěna rodinou Nemastilových (prvního lhenického lékaře) velká kaple
„Nanebevzetí Panny Marie“, vysvěcena LP 1866, a postupně k ní ostatními Lhenickými zbudovány při cestě až ke
hřbitovu kapličky čtrnácti zastavení.
Poslední čtyři zrestaurované obrazy byly 25.9. nainstalovány do kapliček na Křížové cestě v Brabcích. Celá
rekonstrukce křížové cesty v Brabcích, kapliček čtrnácti zastavení včetně velké kaple Nanebevzetí Panny Marie, tím tak
byla dokončena. Obnovení všech obrazů, postupně vsazených do výklenků kapliček, provedla výtvarnice a restaurátorka
Mgr.Vladimíra Fridrichová Kunešová. (viz snímky níže).

Vl.Fridrichová Kunešová o celé
rekonstrukci křížové cesty
připravuje článek do příštího
listopadového vydání ML.

„Lhenická záchranka“ má za sebou rok trvání
Současně s tímto výročím si připomínáme i výročí samotného zdravotního střediska, a to ČTYŘICÁTÉ.
Po čtyřicet let již poskytuje zdravotní služby našim občanům. Slavnostně otevřeno v prosinci 1977.
Dne 30.9.2016 jsme u nás slavnostně otevřeli novou základnu pro záchranou službu, kterou naše obec
spolu s krajským úřadem zprovoznila v prostorách zrekonstruovaného zdravotního střediska. Všechny její
záchranáře dobře známe, poměrně často je vídáme vyjíždět. A tak nás zajímalo, kolik asi tak výjezdu za
ten uplynulý rok „naše“ záchranka měla? Na to jsme se zeptali vedoucího lékaře Zdravotnické záchranné
služby Jihočeského kraje, Oblastního střediska v Prachaticích, MUDr.Rudolfa Heřmana.
„Před rokem byla uvedena do provozu výjezdová základna záchranné služby ve Lhenicích. Základna je součástí
Zdravotnické záchranné služby České Budějovice, Oblastního střediska Prachatice. Provoz základny je nepřetržitý,
výjezdy jsou řízeny dispečinkem ZS v Českých Budějovicích (po zavolání na telef. číslo 155).
Během roku bylo uskutečněno téměř 600 výjezdů. Nejčastěji se zasahovalo v Netolicích, ve Lhenicích, v Ktiši, v
Chrobolech a dalších lokalitách regionu, ale i v sousedních okresech Český Krumlov a České Budějovice.
Praxe ukázala, že volba výjezdové základny ve Lhenicích byla vzhledem k nutnosti zajištění této oblasti velmi vhodná a
prozíravá.
Posádka vozu záchranné služby je dvoučlenná (záchranář a řidič záchranář) ,dle závažnosti stavu je současně či
následně vyslán vůz s lékařem. Po zajištění pacienta a zahájení léčby jsou pak pacienti převáženi dle spádovosti a dle
závažnosti stavu do nemocnic v Prachaticích, v Českých Budějovicích či v Českém Krumlově.
Dovolte mi ještě jednou poděkovat představitelům Úřadu městyse Lhenice za vzornou spolupráci a za vytvoření zcela
vyhovujícího prostředí pro práci záchranné služby .“
Prachatice 2.10. 2017 MUDr.Rudolf Heřman

Z otevření základny zdrav.záchranné služby ve Lhenicích dne 30.9.2016 – zásahové vozy ZZS v pohotovosti
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Z našeho Lhenicka mizí dosluhující třešnice
Jedná se o přípravu na novou výsadbu či o předzvěst konce „Zahrady jižních Čech“ ???

Krása kvetoucích třešňových alejí tak typická pro naše Lhenicko – vpravo - v některých místech třešnice
pozvolna mizí…
Jan Machart

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Poděkování našim hasičům od hejtmanky
Dne 14.9. obdržela starostka Lhenic dopis, v němž hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská
vyjadřuje veřejné poděkování a uznání za práci sboru dobrovolných hasičů ve Lhenicích.

Mladí hasiči z Jámy opět úspěšní
SDH Jáma je součástí lhenického hasičského okrsku.
V neděli 24.9.2017 proběhla na závěr sezony v Jámě soutěž
mladých hasičů v požárním sportu Jamský pohár obce Mičovice.
Soutěž byla zařazena do seriálu Dětské šumavské hasičské ligy
(DŠHL) a jelikož to byla poslední soutěž, tak zde následně
proběhlo i vyhodnocení a ocenění soutěžních týmů ročníku 2017.
Zasoutěžit si přijela družstva SDH Dřešín, Horní Pořící, Žihobce,
Vacov, Budilov, Dolany, Třísov, Žitná a samozřejmě domácí
Jáma.
Počasí přálo, a tak jsme byli u jamského potoka svědky skvělých
sportovních výsledků, kde se soutěžní družstva prala o umístění
jak v samotné jamské soutěži, tak v celkovém pořadí DŠHL. A že
bylo na co se koukat. Soutěž zahájila vacovská přípravka, která
svým útokem v čase 26:06 dosáhla nejlepšího času v letošní
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sezóně a upevnila své vítězství v celém ročníku 2017. Družstva mladších žáků bojovala stejně jako přípravka v plném
nasazení a vítězství si zaslouženě odnesl tým SDH Horní Pořící, kterým svým časem 16:88 ukázal, že požární útok umí.
Jinak na tom nebyla ani družstva starších žáků. V této kategorii jsou již k vidění sportovní výkony velmi kvalitní. Tým
SDH Jáma, družstvo Jáma „A“ předvedlo útok v čase 12,71, což je nejlepší čas jak týmu, tak celé DŠHL v letošním
ročníku a zaslouženě si odneslo prvenství v soutěži.
SDH Jáma připravil dětem, trenérům a všem zúčastněným pěkný sportovní soutěžní den. Nesmíme však zapomenout
na nemalou podporu Obce Mičovice, která již řadu let mladé hasiče v jejich snažení plně podporuje a samozřejmě
sponzory, bez kterých by se takto pěkná akce nemohla uskutečnit a touto cestou jim patří velký dík. Soutěž 2017 je za
námi, těšme se na příští v roce 2018 Mgr. Miluše Schwingerová

STÍNY LHENICKA
V srpnu jsme sdělili podezření z
přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání mladému muži,
který řídil osobní automobil, ačkoli mu
to bylo rozhodnutím soudu zakázáno,
a to dokonce několikrát po sobě až do
roku 2020. Navíc řídil auto se sjetými
pneumatikami, což bylo vyřešeno blokovou pokutou. Dále
jsme evidovali trestní oznámení místního úřadu městyse
na mladou ženu, která nepředala v řádném termínu byt
pronajatý úřadem na základě nájemní smlouvy, přestože k
tomu byla několikrát vyzvána. Dopustila se tak přečinu
neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo
nebytovému prostoru a spisový materiál byl po sdělení
podezření, stejně jako v předchozím případě, postoupen
na Okresní státní zastupitelství.
V září došlo k vloupání do novostavby rodinného domu v
Horních Chrášťanech, kde dosud nezjištěný pachatel po
vypáčení plastových dveří odcizil krbovou vložku a
způsobil majiteli škodu ve výši 100 tis. korun.

Přestupku proti majetku se dopustil neznámý pachatel
poškozením výplně plastového okna a fasády rodinného
domu v ulici Tylova. Majitelce tak vznikla škoda převyšující
2 tis. korun. Ke komisi pro projednávání přestupků jsme
oznámili vzájemné slovní napadání mezi dvěma ženami v
bytovém domě v ulici Tylova. Jako přestupek proti pořádku
ve státní správě, porušením místní vyhlášky, bylo
kvalifikováno opakované pálení odpadu a jako přestupek
proti občanskému soužití obtěžování kouřem v obci Hrbov.
I tyto přestupky projedná příslušná komise.
Tři přestupky v dopravě byly vyřízeny s přestupci příkazem
na místě, ve dvou případech byla viníkem dopravní
nehody lesní zvěř.
Pravidelně pátráme po osobách, odcizených věcech,
kontrolujeme rekreační a chatové oblasti, věnujeme se
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Npor.Mgr.Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení PČR
Netolice

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O symbolech ovocnaření na Lhenicku
Když lípy na náměstí ustoupily jeho revitalizaci a dřevosochaři měli jejich kmeny umělecky vtělit v nová podobenství, aby
lípy tak s námi zůstávaly dál, bylo zváženo, jak jinak, že budou přetvořeny v díla symbolizující ovocnaření v našem kraji.
A tak se také stalo. Výtvory z jejich dřevosochání byly předány nám, Lhenickým o jarmarku na sv.Jiljí 2.9. LP 2017, aby
pro nás i generace příští krášlily naše městečko a též připomínaly dávnou tradici ovocnaření na Lhenicku.
Připomeňme si ji.
Kraj zdejší je spojen s ovocnictvím snad pupeční šňůrou, neboť jeho historie sahá až někam do 13.století, kdy cisterciáci
ze zlatokorunského kláštera, pod který Lhenice patřily, zabývající se pěstováním a zušlechťováním zejména jabloní, stáli
u jeho kolébky. O existenci lhenického ovocnaření v dalších stoletích svědčí dosti důkazů. Tak třeba jabloň, čnící nad
budějovickými hradbami, ve znaku našeho městyse z roku 1544; záznamy z dob poddanství o dodávkách ovoce
vrchnosti Lhenickými, soška Madony peckářské, dochována v našem kostele sv.Jakuba, i posvěcená mušle k ochraně
proti krupobití; uváděný rozmach výsadeb třešnic na přelomu 19. a 20.století a rovněž specifické obživy místních co
sadařů – česáčů, nazývaných kolkolem „peckáři“, znak lhenického fotbalového klubu s náušničkou třešní z roku 1933;
zápis o založení Čs,jednoty ovocnické ve Lhenicích z r.1934 či z poslední doby pocházející vlajka našeho městyse
s vyobrazeným jablkem z roku 2008, atd.

Foto zleva - znak Lhenic z r.1544 – posvěcená mušle k troubení proti kroupám – Madona peckářská – znak SK Lhenice
z r.1933 – vlajka Lhenic z r.2008
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Symboly tradice ovocnaření u nás vytvořené dřevosochaři
Posvěcená mušle a květy ze lhenických sadů ztvárněné na
vyřezané lavičce od autora, řezbáře Tibora Matuše (viz foto)
Proč právě mušle
Lheničtí v existenční závislosti na úrodě ovoce, v děsu zejména z krupobití, se
k ochraně před ním upínali k troubení na mořskou mušli, posvěcenou snad
samotným papežem a darovanou místním v 19.století páterem Františkem
Pinterem.
Jak se na Vejrově troubívalo proti kroupám
Pamětnická výpověď pana Jana Stehlíka (od „Tomanů“) pro tehdejší „Lhenický
zpravodaj“ v roce 1996.
slyšet ani na náš dvůr. To bývalo zle a většinou „stlouklo“.
„Tak, jako na nedaleké Vrbici zaháněli kroupy zvoněním,
Troubit na roh, jak jsem již uvedl, nebylo nic lehkého, bylo
u nás, ve Lhenicích, na Vejrově se tak dělo troubením.
potřebné mít dobrý nátisk a tak se o troubení střídali i
Doma, ve stavení – po chalupě u Tomanů – měli jsme za
sousedé, většinou muzikanti, a to dvá až tří během
tímto účelem „roh“, jak se posvěcené mořské mušli,
jednoho zahánění. I já jsem se dočkal. Poprvé jsem měl
opatřené
nátrubkem
s úchytem,
několikráte
již
podomácku cínovaném, po peckářsku říkávalo. Proti
možnost zatroubit si ve 13 letech, to byly ale tehdy již
mraky opět vysoko a ti starší mne k tomu pustili. V paměti
krupobití troubívalo se před bouří nejčastěji na Mahlů
mi také utkvělo, jak jednou přišel si na roh fouknout jeden
sadě, kdy o vydatné foukání na roh střídali se, krom
profesionální muzikant. Roh se mu vůbec neozval a se
tatínka, i sousedé (Filip Švábů – Houška, Tomáš Kubalů
slovy: „Tady nebudu, tady to moc pleská na holou kůži,“
– Trnka, Jenda Mahlů – Fiala). Když mi bylo asi tak 10
odešel domů.
K posledku, než jsem šel na vojnu
let, vzpomínám si, jak jsme síkli pšenici „u Mertala“
(dnešní jahodárna), když tu najednou se od Hradců
(počátkem šedesátých let), troubívali jsme již jen tří –
táta, já a Jenda Mahlů. Jedno z mých posledních
přihnaly těžké, černé mraky.Zablýsklo se a následný
„zahánění krup“ odehrálo se v době, kdy jsem byl právě
hrom ohlásil blížící se bouři. Nato tatínek položil kosu a
na taneční zábavě v Dobšicích. Tu se počalo blýskat a
rozběhl se k domovu s tím, že musí troubit. Pověsil jsem
hřmít. Tehdy nasedl jsem na mou novou motorku a
se mu na paty a snažil se přizpůsobit jeho tempu. Po
uháněl domů plnit naši nepsanou povinnost – „troubit
chvíli běhu jsem mu však tehdy nestačil a počal „na něho
proti krupobití“. Po mém návratu z vojny se již na Vejrově
ztrácet“. Již na Panské mezi zaslechl jsem jasné a dlouhé
před bouřkami netroubívalo. A že Lheničáci, především ti
tóny rohu. Bylo to znamení, že je to dobré, že „nestluče“.
dříve narození, na troubení věřili a před bouřkou ho
Tatínek tentokráte doběhl včas. Roh byl totiž slyšet čistě
s vděčností očekávali, svědčí např. i to, že od Kartáčníků
a hlasitě daleko - široko. Když však z různých příčin
dostávali jsme každé Vánoce bezinkové víno jako
návrat z pole nemohl být tak pohotový a mraky již byly
odměnu za ochranu úrody na polích i v sadech.“
hodně nízko a nebo dokonce již mohlo býti k slyšení i
hučení, tehdy se roh již nedal ufouknout a nebylo ho tudíž
Dramatizace troubení proti kroupám zastara – v provedení tehdejších žáků naší školy.
Když na naší škole v roce 2004 připravovali školní akademii na téma „Představujeme naši zahradu jžních Čech“,
inspirováni rozhovorem s panem Janem Stehlíkem ve Lhenickém zpravodaji o troubení na mušli proti kroupám zastara,
dle svých představ toto konání zdramatizovali do krátké scénky a v provedení žáků jej v programu akademie předvedli
pod názvem:
NA KROUPY S MUŠLÍ.
(na plátně foto starých Lhenic, záběr ze Stráže – světelný a zvukový efekt „simulující“ bouřku.)
První soused (Z.Petrášek) – vbíhá na jeviště a volá:
„Sousede, sousede, pánbůh s námi a zlý pryč! Honem, honem, pospěš, žene se bouřka, už je na spadnutí!
Bude to zlý, žene se vod Hradců, je tam úplně černo a hučí to tam, hotový peklo! Dou kroupy, sousede!“
Druhý soused (J.Koleš) – vbíhá na jeviště s mušlí – troubení v playbacku na tenor Fr.Fencl:
„Dělám co můžu, letim rovnou z áleje, sem celej schvácenej! Snad to ještě stihnu! Nejčkont nebo nikdy !!!“
(Začne troubit – po chvíli troubení přeruší a praví):
„Ouvej, to to de stuha, já to snad neufouknu! Mraky sou už moc nízko!“
První soused (Z.Petrášek):
„Ufoukneš, musíš, jen trub, trub, sousede !!!“
Druhý soused (J.Koleš) – nadechne se a pokračuje v troubení.
První soused (Z.Petrášek) – dá si jednu ruku nad oči,co štít, druhou rukou ukazuje do mraků.
„Už se to uhejbá, už se to trhá! Stráž to posílá jinam. Zaplať pánbůh, sousede, už nestluče, už nestluče !!!“
Druhý soused (J.Koleš) – setře si rukou čelo, sundá čepici a zase si ji nasadí:
„Uf, zaplať pánbůh, to ale byla dneska dřina, sousede! Celá huba mě vod toho bolí.“ (Utře si rukou pusu.) „Tak
jsme to stihli, sousede! Ouroda je zachráněná! Měli jsme ale namále!!!“
První soused (Z.Petrášek) :
„Ba, ba, taková pěkná ouroda, taková už dávno nebyla! To by byla věčná škoda! Poď, vobhlídnem to v álejích!
Pán Bůh ti to zaplať, sousede!“ - Oba odcházejí z jeviště –
autor scénky Mgr.Jan Bumba ml.
Návrat posvěcené mořské mušle
Na lhenickém vejrově se opět troubí proti kroupám
Bylo tomu tak poté, kdy si mušli paní Růžena Stehlíková přišla po létech hledání vyzvednout na obecní úřad, kde ji zcela
náhodně, při vyklízení jedné z místností (bývalého archivu) na staré radnici, objevila tehdejší kulturní pracovnice, paní
Marie Jarošová. A tak se mušle navrátila do domu „u Tomanů“ na Vejrově zpět tam, kde se kdysi proti kroupám
troubívalo. Pátrání po mušli a jejího případného použití k ochraně uspíšilo krupobití v den 26.5.2009. A tak před blížící se
bouřkou, věštící kroupy, možno z Vejrova opět slyšet troubení na mušli jako tomu bývávalo.
Podle článku Jany Vaněčkové – Moje Lhenicko, roč.2009, č.9.
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Madona peckářská a znak našeho městyse
ztvárněné na vytesané zvoničce od autora, řezbáře Jana Švadlenky.
O městském znaku Lhenic a pověsti o něm jest podrobně psáno v minulém zářijovém čísle ML.
Proč právě Madona peckářská
K ní se Lheničtí obraceli s modlitbami především k ochránění a nadělení úrody ovoce, na které
mnohé rodiny byly zcela závislé. Byla umístěna u vchodu do domu Páně sv.Jakuba, do výklenku
plastického obrazu Lhenic, v podobě lunety. Soška Madony v jedné ruce drží Ježíška a v druhé
hruštičku a jablíčko. Z obavy před zcizením byla ukryta na jiném místě a v roce 2006 (1.5.) na
původní místo vsazena její replika z vizovického těsta, vytvořená paní Janou Vaněčkovou, a v témže
roce (8.5.) tato Madonka vysvěcena. (Podle Vikariátního měsíčníku sv.Jana Neumana – roč.2012 –
duben a článku Jany Vaněčkové – Moje Lhenicko, srpen č.8, roč.2012).
Ještě k původu lhenické mušle k ochraně proti krupobití
Sv.Jakub starší, co apoštol bývá vyobrazen s kloboukem, holí a mušlí hřebenatkou. Původ oné mušle
pochází z legendy, podle které portugalský rytíř stál v blízkosti přístaviště, kde stála loď, která
přivezla ostatky umučeného sv.Jakuba do Španělska. Když jeho kůň
viděl podivuhodný a světlý třpyt, dopadající z hvězd na apoštola, byl
z toho tak vyděšený, že skočil do vody a vzal s sebou do hlubin i rytíře.
Rytíř byl zázračně zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plni úžasu
viděli, jak jeho tělo bylo zcela pokryto svatojakubskými mušlemi. Existují
i jiné legendy, které se váží ke svatojakubské mušli. Všechny mají
v podstatě stejnou předlohu příběhu, totiž svatým Jakubem zázračně
zachráněné lidi. Sv.Jakub je též vzýván za dobré počasí i na ochranu
před nepřízní (legenda o Svatojakubské mušli podle internetu). Možno
proto snad hledat nějakou souvislost mezi mušlí Svatojakubskou a
posvěcenou mušlí lhenickou, darovanou v 19.stol. páterem Františkem
Pinterem k ochraně před stlučením kroupami a i zasvěcením lhenického
kostela právě sv.Jakubovi? JB, JM
sv.Jakub starší

Z REDAKČNÍ POŠTY

Tyto krásné fotografie, a i řadu dalších, nám zaslala paní Hana Maxerová, rodačka z Vodice (od Hambergerů), nyní ze
Znojma, která má ke svému rodišti ten správný vztah patriota. Proto také se svým manželem zorganizovali zájezd pro
své známé a jeden zářijový víkend strávili na Lhenicku. A jak že se Znojemským u nás líbilo? To si asi rád přečte každý
našinec…..
„Protože se nám tady moc líbí, uspořádal manžel koncem září zájezd pro turisty ze Znojma, kde žijeme. Ubytovaní jsme
byli v Penzionu Ingrid, kde byli na nás moc hodní, laskaví a hlavně výborně vařili. Pořádali jsme pěší výlety po okolí, šli
jsme na Kuklov, zpět samozřejmě přes moji milovanou Vodici, druhý den jsme navštívili Kratochvíli, obešli jsme celé
Lhenice, šli jsme dolu na Hradce a všude, kde se dalo. Znojmákům se zde moc líbilo a hodně obdivovali, že ve Lhenicích
všichni slušně pozdraví i nás, cizí lidi, a to i děti a puberťáci. Někteří z nás navštívili sobotní fotbalový zápas a moc se jim
líbilo krásné fotbalové hřiště. V neděli jsme navštívili Holašovice, které jsme nemohli vynechat, no a já jsem byla pyšná,
že mám Moravákům co ukazovat. Odjížděli jsme plni dojmů a nadšení a vzpomínali na lesy plné hub, ohrady plné koní a
dobytka, zelenou trávu, stromy atd. Nadšení bylo obrovské!
Zdravím svůj milovaný rodný kraj – Hana Maxerová.“

VZPOMÍNÁME…
Dne 13.10. 2017 uplyne 20 let od úmrtí
pana Jaroslava Cabaje ze Lhenic.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami
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KULTURA
2017 / PROGRAM 14 / Barevná planeta podzimu a lidé pohybu
Ti z Vás, kteří navštěvují sobotní promítání Kino klubu Lhenice častěji, už možná vypozorovali
každoročně se opakující podzimní téma: planeta, příroda, zvířata a lidé. Těm, kterým toto doposud
zůstalo utajeno, představujeme program Barevná planeta podzimu a lidé pohybu. Tento podzim
máte šanci to změnit návštěvou lhenického kina!!
21. říjen / Film HOME zaujme svými nádhernými záběry z různých koutů naší planety, která je naším
domovem. Promítáme s českým dabingem, namluvil Zdeněk Svěrák
2. listopad / Film PINA nadchne jak milovníky alternativního moderního tance, silně obrněné „ártové“ nadšence, tak i ty,
kteří milují pohyb a jinakost. Snímek byl dokončen jako pocta choreografce Pině Bausch, která nenadále zemřela v
průběhu natáčení.
Na listopad a začátek prosince pro Vás připravujeme 2 filmy o prokletých básnících - 18.listopadu Total Eclipse
(o vztahu Paula Verlainea a Arthura Rimbauda) a 2. prosince Howl (o rozruchu, který v Americe 60. let vyvolala
báseň Allena Ginsberga, Kvílení).
Divadelní společnost HÁTA opět míří do Lhenic s novou komedií

„ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ“
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková / Alžbeta Stanková,
Kristýna Kociánová / Hana Kusnjerová / Radka Pavlovčinová, Filip Tomsa, Ivana
Andrlová / Pavla Vojáčková-Rychlá, Veronika Jeníková / Olga Želenská, Zbyšek
Pantůček / Martin Zounar, Viktor Limr / Pavel Nečas

25. 11. 2017 – kino - začátek od 19:00 – vstupné 330,- Kč
VYPRODÁNO – zamluvené vstupenky k vyzvednutí
od 1.listopadu od 8.00 hodin v knihovně.

SPORT NA LHENICKU
Již třetí ročník memoriálu „Pro Václava na Václava“ podpořil
volejbal ve Lhenicích
Konec září patřil již tradičně setkání volejbalistů z VK Hogo Fogo Lhenice, zájemcům o volejbal a
žákům a učitelům ze ZŠ Lhenice, kteří svou účastí chtěli složit poctu bývalému panu učiteli Kubíkovi.
Ten za svého života tento sport plně podporoval, vychovával generace a generace sportovců a vedl je
k pozitivnímu smýšlení k volejbalu.
„Třetí ročník memoriálu Na Václava pro Václava se velice vydařil. Turnaje se účastnili jak
členové klubu, tak i mladí, které pan Kubík trénoval, ale i ti žáci, kteří se volejbalu věnují nyní a
chtějí získávat další zkušenosti a posouvat se v hraní dál“, řekla Michaela Fouňová, členka
volejbalového klubu Hogo Fogo Lhenice.
Celkem se do turnaje zapsalo 23 lidí, proto bylo možné sestavit 4 družstva a hrál každý s
každým na dva sety do 25ti bodů. Některé sety byly opravdu vyrovnané, proto celý turnaj
skončil v odpoledních hodinách. „Mladé, kteří se účastnili anebo ti, kteří se jen dívali, to tak
nadchlo, že nás členy a další účastníky přemluvili, aby se hrálo ještě mimo turnaj“, doplnila
Michaela Fouňová.
Povzbudit všechny volejbalisty přišlo i mnoho příznivců volejbalu, učitelé školy a další, kteří pro
účastníky připravili i mnoho chutného občerstvení.
Touto cestou všem účastníkům a fanouškům děkujeme. Tým VK Hogo Fogo
Václav Kubík † 18.9.2014

Fota ze 4.ročníku volejbalového turnaje „Pro Václava na Václava“ 30.9. v tělocvičně lhenické ZŠ.
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Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Soutěže v novém soutěžním ročníku 2017/18 již odstartovaly
U A družstva Sokola historicky premiérově v krajské soutěži, u družstev B, C, D a E v regionálním přeboru Prachaticka.
A tým v krajské soutěži skupiny A za 10.účastníků:
Sokola Lhenice A, Protivína B, Kaplice B, Křemže/Holubova A, Protivína C, Vyššího Brodu A, Malovic A, Nové Vsi B,
Vodňan C, Velešína C
1.kolo 30.9. – KST ZŠ V.Brod A – Sokol Lhenice A 10:7 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: R.Györi 3:1, A.Sivera 2:2, J.Houška
0:4, R.Sivera 1:2
2.kolo 1.10. – Protivín C – Sokol Lhenice A 7:10 – čtyřhry 1:1 – body za Lh.: R.Györi 2:2, A.Sivera 3:1, R.Sivera 3:1,
M.Halabrín ml. 1:2
B tým v RP-I Prachaticka
1.kolo 30.9. – TJ Netolice A – Sokol Lhenice B 12:6 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: P.Petrovka 2:2, M.Špán 2:2, J.Fišerová
1:3, V.Špán 1:3
C a D tým v RP-II Prachaticka
E tým v RP-III Prachaticka
1.kolo 23.9. – Sokol Lhenice C – Sokol Lhenice D 13:5
2.kolo 30.9. – Sokol Lhenice C – volné kolo
1.kolo 23.9. – Sokol Lhenice E – SK Martyna Malovice B 7:11
2.kolo 30.9. – Sokol Lhenice D – ST Křišťál Lenora 7:11

Co nového ve lhenickém SK
Fotbalové soutěže o mistrovském podzimu se již přehouply
do druhé poloviny
Ohlédnutí za již odehranými zápasy:
A týmu – do počátku října jich v I.B třídě ve skupině B pod trenérem Václavem Marešem odehrál osm, z toho 4x vítězně
(doma ve 3.kole se Zdíkovem 3:0, ve 4.kole s Chelčicemi 3:1, v 7.kole se Stachami vysoko 7:1 a venku pak v 7.kole
rekordně se Strunkovicemi 0:8), 1x smírně (v 6.kole ve Volyni 1:1) a 3x s prohrami (ve 2.kole v Netolicích 1:0, doma
v 5.kole s Dřítní 1:3 a v 1.vloženém kole s Lažištěm 0:1).
Ofenzivní i defenzivní herní projev omlazeného týmu, dle výsledků v pěti odehraných utkáních doma (za zisku 9 bodů) a
ve třech na soupeřových hřištích (za zisku 4 bodů), vyznívá zatím celkem příznivě. Nejvíce obdržené tři branky od Dřítně
doma (1:3), jinak v pěti zápasech vždy pouze jen jedné (z toho 2x z penalty – s Netolicemi a Lažištěm) a ve dvou
utkáních s čistým gólovým kontem obdržených (se Zdíkovem a Strunkovicemi) o tom svědčí právě tak, jako i počet
nastřílených branek, nejvíce v utkáních doma se Stachami – sedm a venku se Strunkovicemi – osm! Zatím vysoké
aktivní skóre 23:8 (k 1.10.) řadí A tým s 23 nastřílenými brankami na třetí místo za Sousedovice (s 28 brankami) a
Lažiště (s 26 brankami), s osmi obdrženými pak společně s Lažištěm a Netolicemi rovněž na třetí místo za Čkyni (se 6
brankami) a Volyni (se 7 brankami) mezi 14 účastníky I.B třídy skupiny B.
Základní sestava omlazeného A týmu vykrystalizovala nyní z širšího hráčského kádru do této podoby: J.Dvořák
(R.Suchý) – D.Trojan (Dom.Kiš), L.Kopf, T.Tůma (K), Dav.Kiš – T.Balica (D.Kolář), P.Prenner, J.Beran, M.Mahák –
R.Iliev, R.Pořádek.
Postavení SK Lhenice A v tabulce I.B třídy sk.B k 1.10.:
5.místo – 8 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 3 prohry – skóre 23:8 – 13 bodů
B týmu SK Ktiš/Lh.B – odehrál v OP Prachaticka k 1.10. celkem 7 utkání (3 doma, 4 venku) se třemi výhrami, dvěma
plichtami a dvěma prohrami – doma s porážkami od Nebahov ve 3.kole 1:5, v 5.kole od Husince 2:5 a jednou
dvoucifernou výhrou v 7.kole nad Tatranem Volary 13:3; venku pak se dvěma vítězstvími, a to ve 2.kole s Netolicemi B
2:5, s Vitějovicemi ve 4.kole 2:3 a dvěma remízami v 6.kole se Zbytinami 4:4 a se Čkyní B v 8.kole 1:1. Zatím je bilance
pro rezervu příznivější venku (se ziskem 8 bodů) než na domovském hřišti ve Ktiši (se ziskem 3 bodů).
Postavení SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP Prachaticka k 1.10.:
5.místo – 7 zápasů – 3 výhry, 2 remízy, 2 prohry – skóre 29:22 – 11 bodů.

Mistrovské zápasy SK Lhenice v září a v samém počátku října:
A týmu v I.B třídě ve skupině B
4.kolo so 2.9. – SK Lhenice A – FK Chelčice 3:1 (2:0) – br.za Lh.: T.Tůma (z 11), P.Starý, T.Balica
5.kolo so 9.9. – Sk Lhenice A – TJ Dříteň 1:3 (0:2) – br.za Lh.: R.Pořádek
6.kolo so 16.9. – Slavoj Volyně – SK Lhenice A 1:1 (0:0) – br.za Lh.: R.Iliev
7.kolo so 23.9. – SK Lhenice A – Sokol Stachy 7:1 (3:1) – br.za Lh.: D.Lukač 2, R.Pořádek, R.Iliev, T.Tůma (z 11),
T.Balica, J.Beran
1.kolo – vložené – čt 28.9. – SK Lhenice A – FK Lažiště 0:1 (0:0)
8.kolo ne 1.10. – Blaník Strunkovice – SK Lhenice A 0:8 (0:3) – br.za Lh.: R.Iliev 2, T.Balica 2, J.Beran 2, P.Prenner,
David Kiš
B Týmu v OP Prachaticka
4.kolo ne 3.9. – TJ Vitějovice – SK Ktiš/Lh.B 2:3 (2:1) – br.za Ktiš: P.Sýkora, Mich.Sedlák, J.Mrkvička
5.kolo ne 10.9. – SK Ktiš/Lh.B – Slavoj Husinec 2:5 (1:5) – br.za Ktiš: P.Starý, Mich.Sedlák
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6.kolo ne 17.9. – TJ Zbytiny – SK Ktiš/Lh.B 4:4 (1:3) – br.za Ktiš: J.Mrkvička 3, P.Lukšovský
7.kolo ne 24.9. – SK Ktiš/Lh.B – Tatran Volary 13:3 (7:0) – br.za Ktiš: P.Lukšovský 6, J.Mrkvička 2, J.Exner 2, D.Kolář,
Vl.Burda, S.Bečvář
8.kolo ne 1.10. – SK Čkyně B – SK Ktiš/Lh.B 1:1 (1:0) – br. za Ktiš: P.Sýkora
Mini přípravky v OP Prachaticka
1.kolo st 6.9. – turnaj ve Vacově – 1.zápas – 1.FC Netolice – SK Lhenice 9:5 (6:1) – br.za Lh.: T.Trnka 3, P.Jakl 2
2.zápas – SK Vacov – SK Lhenice 12:1 (8:1) – br.za Lh.: M.Schwinger
2.kolo st 13.9. – turnaj ve Vimperku – 1.zápas – SK Čkyně – SK Lhenice 4:1 (1:1) – br.za Lh.: K.Kohoutová
2.zápas – Šumavan Vimperk C – SK Lhenice 6:1 (5:0) – br.za Lh.: P.Jakl
3.kolo st 20.9. – SK Lhenice volné kolo
4.kolo st 25.9. – turnaj ve Lhenicích – 1.zápas – SK Lhenice – Tatran Prachatice B 8:2 (6:0) – br.za Lh.: J.Tobiáš 3,
K.Muška 2, K.Kohoutová 2, P.Jakl
2.zápas – SK Lhenice – Zdíkov/Stachy 6:6 (4:3) – br.za Lh.: K.Muška 2, T.Tobiáš
2, T.Trnka 2

Foto vlevo - ze zápasu „áčka“ 7.10. se Čkyní s překvapivým výsledkem 5:0 (2:0) - po uzávěrce ML; vpravo - ze zápasu
„béčka“ 24.9. ve Ktiši s Tatranem Volary 13:3 .
JB, JM

INZERCE
● Městys Lhenice přijme pracovníka do technické skupiny a dále jednoho pracovníka (pracovnici)
na zástup po dobu mateřské dovolené. Tel. kontakt: 775 321 292

Přijmu jednoho žáka (žákyni) - výuka hry na klavír a klávesy - markovec.jan@seznam.cz
● Oblečení pro celou rodinu za super ceny – originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka,
krycí plachty a drogerie za super ceny – naproti prodejně Coop (tzv.u Kloboučníků) - Lhenice.
● KOMINICTVÍ DUŠAN HILOVSKÝ – poskytuji kompletní kominické a zednické práce
Tel: 720 054 060 www.kominictvihil.cz
● PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 – Netolice. Nabízíme sportovní vybavení a oblečení
se zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování. Prodej, půjčování a servis jízdních kol.
Tel. 775449723
● 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. Fota – není-li uvedeno jinak
– J.Bumba, M.Jarošová, I.Ragačová, J.Klein. 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
Webové stránky: www.lhenice.cz . Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 250 ks
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