MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXV, číslo 12. cena 9,- Kč

PROSINEC 2017

Uvítání adventu u nás rozsvícením vánočního stromu na lhenickém náměstí
(tentokrát ještě na provizorně upravené jeho ploše) o první adventní neděli 3.12.2017
- za doprovodného programu s úvodním slovem paní starostky, s vystoupením dětí z MŠ a ZŠ s pásmy
koled a básniček, s vypouštěním balónků s přáníčky Ježíškovi našimi nejmenšími a možností stánkového
občerstvení horkým punčem a vánočními perníčky upečenými a vyzdobenými v naší ZŠ.

ZPRÁVY Z RADNICE
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
konec roku 2017 je již za dveřmi, začal advent a s ním i přípravy na Vánoce. Jsem ráda, že mnoho
z Vás si na první adventní neděli udělalo čas a přišli jste na lhenické náměstí, abychom společně
rozsvítili vánoční stromeček. Vánoční náladu nám připravily děti z naší MŠ a ZŠ přednesením
básní a zazpíváním koled. Svá přáníčka nejen na dárky pod stromeček jsme pak mohli spolu s
dětmi odeslat balónkem Ježíškovi přímo do nebe. A tak věřím, že většina z nich bude určitě
splněna. Letos naposledy máme stromeček umístěný prakticky na „staveništi“, protože právě
centrální část náměstí prochází poslední etapou revitalizace. Projekt „Revitalizace náměstí“ bude
ukončen v polovině příštího roku, a tak bych Vás chtěla požádat ještě o trpělivost a hlavně opatrnost při průchodu nebo
průjezdu touto částí náměstí.
Adventní čas má mnoho tradic, ať už náboženských nebo světských. Advent má být časem zklidnění, rozjímání a
dobročinnosti. Bohužel, konzumní způsob života přináší nový rozměr adventního času, a to je nákupní horečka a shon.
Vánoční svátky jsou však především svátky rodinné, svátky klidu a pohody. Zkuste v letošním roce o trochu více zvolnit
a více času dát svým blízkým a přátelům a méně podléhat všem těm lákadlům konzumu.
S blížícím se koncem roku tak trochu bilancujeme a zároveň plánujeme do dalšího roku. Pokud bych měla při
bilancování právě končícího roku něco vyzdvihnout, pak to stoprocentně bude ukončení realizace 1. etapy sanace areálu
bývalého ACHP (chcete-li, chemického střediska), kdy bylo odvezeno a zlikvidováno více než 700t nebezpečných
odpadů, které tady byly téměř 20 let. 1.etapu jsme slavnostně ukončili dne 14.11.2017 za účasti pana ministra životního
prostředí Richarda Brabce, ředitele Státního fondu životního prostředí pana Petra Valdmana a dalších významných
hostů a také regionálních novinářů. Dobrá zpráva do dalšího roku je, že budeme pokračovat i 2. etapou, protože již víme,
že náš projekt byl podpořen a získáme dotaci i na ni.
Kromě likvidace odpadů jsme také dokončili stavbu vodovodu, přečerpávací stanice a ČOV v Horních Chrášťanech,
opravili střechu na společenském zařízení ve Vadkově, opravili místní komunikaci z Hradců do Mičovic (k Šipanům) a
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samozřejmě jsme pokračovali na revitalizaci náměstí. Tento projekt se také v letošním roce rozšířil o pozemky, které
jsme dostali darem od římskokatolické církve. Vím, že někteří poukazují nato, že zůstala neopravená stavba za kostelem
(asi bývalá márnice). Tato stavba však není majetkem městyse, zůstala v majetku církve a tak věřím, že se o její opravu
církev postará. Před námi je nyní příprava nového rozpočtu na rok 2018. Nejdůležitějšími jeho položkami budou opět
výdaje na dokončení revitalizace náměstí a na sanace v bývalém areálu ACHP.

Vážení spoluobčané, prožijte letošní advent a také vánoční svátky ve zdraví a spokojenosti
spolu se svými blízkými a do nového roku 2018 Vám přeji mnoho osobních i pracovních
Marie Kabátová, starostka
úspěchů, štěstí a hlavně mnoho zdraví.

Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 31.10.2017
Výpis ze zápisu č.35
Přítomni : MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. M. Eis, Ing. I. Gregorová, Ing. M. Hölcl, Ing. M. Kabátová, J.
Krtek, Ing. P. Leber, I. Pavličová, P. Pořádek
Ověřovatelé zápisu : Mgr. K. Bican, Ing. P. Leber

Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 367/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí
2017.
10 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 368/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje nechat zpracovat znalecký posudek
pozemku parc.č. 271 o výměře 1.001 m2, k.ú. Třebanice ke stanovení ceny k jeho prodeji.
10 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 369/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem části nebytových prostor (1
místnost) v přízemí budovy čp. 293 ve Lhenicích o výměře 12,5 m2, k.ú. Lhenice firmě Ledax, o.p.s., České Budějovice
za cenu 210,--Kč/m2/rok + energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
10 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 370/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej 1 garáže č. 20 na pozemku parc.č.
st. 673, k.ú. Lhenice p. O. S., Lhenice za cenu 110.000,--Kč + náklady s tím spojené.
10 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 371/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje směnu pozemků parc.č. 1507/33,
1496/22, 1496/6, 1507/32, 1496/21, 2236/17, 1495/61 o výměře celkem 6.440 m2, k.ú. Hrbov u Lhenic v soukromém
vlastnictví za část pozemku parc.č. 185/39, k.ú. Třebanice ve vlastnictví městyse Lhenice do vyřešení komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Hrbov u Lhenic.
10 PRO
Do jednání se dostavil P. Pořádek.
Ad 4e) Usnesení č. 372/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje za účelem majetkového narovnání vztahů
zveřejnění záměru na směnu pozemku parc.č. 1425/27 a stavbu silnice III. tř. č. 12257 od křižovatky se silnicí II. tř. č.
122 ke křižovatce s místní komunikací v délce 518 bm, k.ú. Lhenice (Bavorovská ulice) ve vlastnictví Jihočeského kraje
za část pozemku parc.č. 1425/9 a pozemky parc.č. 1438/15, 1438/18 a 450/26 a stavbu místní komunikace od křižovatky
se silnicí II. tř. č. 122 ke křižovatce se silnicí III. tř. č. 12257 v délce 374 bm, k.ú. Lhenice (mezi Čížků a Čeňků kapličkou)
ve vlastnictví městyse Lhenice. K záměru bude přiložena mapa se zákresem. 10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Gregorová)
Ad 5a) Usnesení č. 373/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. Číslo 2017 / 23203 s Českou poštou, s.p. Praha na
zajištění poskytování služeb ČP třetím osobám prostřednictvím Městyse Lhenice v provozovně Partner ve Lhenicích
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy
11 PRO
Ad 5b) a) Usnesení č. 374/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice sídliště SNP, výměna olej.kabelu“. Jedná se o síť technického
vybavení (zemní kabelové vedení NN, 2x kabelová skříň (do pilíře), uzemnění) na pozemcích parc.č. 808/5, 808/14, 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 24.000,--Kč. K této částce bude připočte platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 5b) b) Usnesení č. 375/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice -Rekonstrukce Netolická,Krumlov“. Jedná se o síť technického
vybavení (zemní kabelové vedení NN, kabelová skříň (do pilíře), uzemnění) na pozemcích parc.č. 886/16, 1466/4,
808/12, 808/22, 1414/1, 1080, 1360/3, 1483/5, 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 24.000,--Kč. K této částce bude
připočtena platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 5b) c) Usnesení č. 376/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Horní Chrášťany rek. NN, U cihelny“. Jedná se o síť technického
vybavení (zemní kabelové vedení NN, kabelová skříň (pilíř), uzemnění) na pozemcích parc.č. 478/1, 433/1, 476, 741,
429/4, 427/3, 427/5, 862/1, k.ú. Horní Chrášťany. 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 21.000,--Kč. K této částce bude připočtena platná sazba
DPH.
11 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 377/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „MŠ Lhenice – detašované pracoviště Mičovice“ uzavřenou s firmou
Zednictví Petrášek, Prachatice. Dodatkem se mění cena díla o 84.840,--Kč vč. DPH
b) pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2
11 PRO
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Ad 5d) Usnesení č. 378/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace náměstí městyse Lhenice“ uzavřenou s firmou
STRABAG a.s., Praha. Dodatkem se mění celková cena díla na částku 34.902.423,53 Kč vč. DPH
11 PRO
Ad 5e) Usnesení č. 379/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti s Jihočeským vodárenským svazem, z.s.p.o., České Budějovice. Věcné břemeno - služebnost spočívá v
právu zřídit a provozovat na pozemku parc.č. st. 306 a pozemku parc.č. 1248/2, k.ú. Lhenice stavbu vodárenského
zařízení a dále v právu vstupovat a vjíždět na ně v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním stavby vodárenského zařízení. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
náhradu ve výši 51.580,--Kč + sazba DPH na dobu neurčitou.
11 PRO
Usnesení č. 380/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku schvalováním změn a změnových listů pro
akci „MŠ Lhenice – detašované pracoviště Mičovice“ do výše 100.000,--Kč bez DPH.
11 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 381/35/2017: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje proplacení nákladů na úpravu obecního
bytu ve Lhenicích, Školní čp. 284 p. M. K., Lhenice. Jedná se o nová PVC lina ve výši 27.767,--Kč a nové dveře (4 ks) ve
výši 3.550,--Kč. Podmínkou proplacení je doložení řádných účtenek.
9 PRO 2 ZDRŽEL SE (Eis, Pořádek)
Zapisovatelka : O. Ambrožová

INFORMACE OBČANŮM
Upozorňujeme na změnu pracovní doby na Úřadu městyse
Lhenice v období vánočních svátků
Pátek 22.prosince – ZAVŘENO
Středa 27. a čtvrtek 28. prosince – ZAVŘENO
Pátek 29.prosince – OTEVŘENO – od 8.00 do 12.00 hodin.

Provozní doba sběrného dvora a kompostárny Lhenice
V období od 23.prosince 2017 do 1.ledna 2018 – ZAVŘENO

Radostné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a spokojenosti
v novém roce 2018 přejí zaměstnanci Úřadu městyse Lhenice

Oprava lhenických varhan se přiblížila ke svému konci
Rok 2017 se pomalu chýlí ke konci a mnozí z Vás si
určitě položili otázku: „ A jak ta oprava asi probíhá …?
Už je u konce …? “
Od poslední informace o opravě varhan v srpnovém
vydání lhenického zpravodaje ML mohu s potěšením
konstatovat, že se v poslední fázi opravy podařilo po
zvukové stránce dostat nástroj do stavu, který byl v
padesátých letech minulého století po vystavění varhan
na kůru kostela.
A co vše se letos udělalo? Kdo vstoupil během léta a podzimu dovnitř kostela, mohl
zase vidět různě rozložené píšťaly po celém prostoru kostela, při pohledu zdola na kůr
spatřit rozebranou pravou část nástroje. Právě v tomto prostoru bylo nutné z klenby
odstranit padající omítku do píšťal, klenbu vymalovat, celý prostor uklidit, utěsnit a
ošetřit proti červotoči, píšťaly vyčistit a případně opravit, dřevěné píšťaly navíc ošetřit
proti škůdcům, ve vzduchové traktuře vyměnit kožené míšky, píšťaly v prospektu opatřit
nátěrem, … a poté celý 2-hý manuál vrátit do původního stavu, tzn. vrátit píšťaly na své
místo, ale přitom provést jejich intonaci a ladění. Teprve po těchto činnostech nástroj po dlouhé době opět promluvil ve
své celé kráse. Přesto nám ještě některé činnosti zůstaly na příští rok. Musíme dokončit truhlářské a elektrikářské práce,
znovu celý nástroj přeladit, vše připravit na srpen 2018 a … pak se již zaposlouchat do koncertních skladeb
profesionálního varhaníka. Během prosince bude zpracována dokumentace a fakturace s varhanářskou firmou. Za
letošní opravy bude zaplaceno přibližně 100 tisíc Kč, do příštího roku nám bez přípravy na závěrečný koncert a bez
ostatních prací na kůru zbývají dokončovací práce na varhanách cca za 60 tisíc Kč. A než se dostanu k úplnému závěru,
chtěl bych Vám všem popřát radostné a pokojné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví. Nyní mi dovolte trochu
netradiční závěr článku, který se bude týkat financování opravy: DÍKY Vám všem za větší či menší příspěvky během
celého letošního roku. Jen s pomocí všech jsme nyní schopni bez problému zaplatit letošní faktury a ještě nám zbyde na
dokončovací práce v příštím roce na veřejné sbírce částka cca 30 tisíc Kč a zbytek v řádu jednotek tisíc určitě dokážeme
bez problémů naspořit. Takový optimistický závěr uvádím hlavně z jednoho důvodu: výhled s financováním letošní
opravy se nevyvíjel příliš optimisticky až do okamžiku, kdy nás podpořila finančním darem paní Klauserová, rodačka
ze Lhenic, která po 2. světové válce odešla do Kalifornie v USA a ve svých 93 letech (!!!) se stále o Lhenice velmi
zajímá. …… Po těchto slovech mě už nic jiného nenapadá než dodat: paní Klauserová, přijměte od nás ze Lhenic
velké DÍKY a doufám, že se ve zdraví dožijete srpna roku 2018, kdy je mým velikým přáním, abyste se alespoň
na dálku, prostřednictvím dnešní techniky, mohla společně s námi zúčastnit závěrečného koncertu.
Ing. J. Jelínek
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K poděkování se připojuje i paní starostka našeho městyse, Ing.Marie Kabátová.
Děkuji naší lhenické rodačce, paní Marii Daubenspeck – Klauserové za neobvyklou výši daru – 5.000 dolarů do
sbírky na opravu varhan v našem kostele sv.Jakuba. Vysoce oceňuji, že ač již mnoho let žije v daleké cizině, na
své rodné Lhenice nezapomíná a stále je má ve svém srdci.
S přáním paní Marii Daubenspeck – Klauserové všeho dobrého a zejména pevného zdraví - Marie Kabátová.
Redakční dovětek: Jak je uvedeno výše, paní Marie Daubenspeck – Klauserová je lhenickou rodačkou, a ač do USA
odešla již před dvaasedmdesáti lety, stále se zajímá o dění ve svém původním domově, a to především prostřednictvím
našeho měsíčníku „Moje Lhenicko“, jehož je stálou předplatitelkou. V něm se také dozvěděla o probíhající sbírce na
opravu varhan ve lhenickém sv.Jakubovi. Do Lhenic se s láskou a nostalgií navrací ve svých vzpomínkách, o které se
rozdělila v dopise, který před pěti lety zaslala do naší redakce a které jsme tehdy na našich stránkách otiskli.
V rubrice „Z redakční pošty“ se k nim v tomto vydání ML navracíme. JB, JM

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 12.11.2017 přivítala starostka městyse Ing.Marie Kabátová naše nové
nejmenší spoluobčany. Ve dvou slavnostních obřadech byli uvítáni:
1. vítání: Klára Šímová, Matěj Burda, Václav Pöschl, Michaela Jeníčková (foto vlevo)
2. vítání: Barbora Hrubešová, Barbara Ťápalová, Jaroslav Hugo Nový, Matěj Hrabě (foto vpravo)
Přejeme našim nově narozeným spoluobčánkům i jejich rodičům hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a lásky.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Listopad v naší mateřince
Zima už otevřela vrátka a zlehounka našlapuje drobnými krůčky směrem k nám… Nakoukla přes
okno školky a poslala nám vzkaz. Její příchod ohlásil posel, SVATÝ MARTIN, který….
… „na bílém koni, ověnčen zbrojí do školky vjel a zprávu pro nás měl. Zimu nám ohlásil, zem
sněhem poprášil, o plášť se rozdělil a zprávu vyjevil. Zima, že přijde brzy a připravit se máme
včas, vždyť dny se již krátí a přijde její čas“.
Ale než se z nebe snesla sněhová nadílka, nelenili jsme. Něco jsme se dozvěděli O KOČCE
KÁTĚ, která nás ve školce navštívila. Názorně nám ukázala, jak pomáhá uzdravit nemocné lidi
(felinoterapie) a jakým způsobem se to daří i dalším zvířecím kamarádům (koním, psům atd.).
Na další událost, SLAVNOSTI SVĚTEL, jsme se připravili výrobou lampiónu z krabice od mléka.
Světlo nás provázelo i ve třídě a jeho prostřednictvím jsme si uvědomili, jak je důležité si v životě
na určité věci „dobře posvítit“. Hned je vše jasnější, i když se to nemusí na první pohled vyjevit!
NÁVŠTĚVA OSMÁKŮ ve školce byla vítaným zpestřením jak pro naše předškoláky, tak i pro osmáky samotné. Společně
s námi se vrátili do školkových let a zavzpomínali, jak se měli dobře, když na ně nečíhaly školní povinnosti. Jak rádi by si
jen hráli, tvořili a po obědě spinkali. To ostatně i my dospělí, že?
Listopadové ohlédnutí mateřinkových akcí končím přáním poklidně prožitého zimního
času a přeji všem lidem, aby měli „lásku v duších“ nejen nyní, kdy nastává advent, ale
kdykoli se spolu setkají. Úsměv a vlídné slovo nestojí nikoho nic a přesto dělá zázraky….
Tak zkusme si zakouzlit všichni.
Za MŠ Lhenice Zuzana Bromová
Fota - vlevo s vyrobenými lampióny, uprostřed ukázka felinoterapie, vpravo s osmáky
při hrách
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Základní škola
Listopadové kalendárium
1.11. – Florbalový turnaj škol Prachaticka pro žáky 7.a 8.ročníků v PT – účast školního družstva
s umístěním na 4.místě
3.11. – beseda na téma „O Skotsku a Izraeli“ s cestovatelem Mgr.Macků ve lhenickém kině – pro
žáky 5.-9.třídy
7.-10.11. – zadávání SCIO testů z Čj, M a Obecních studijních předpokladů – pro žáky 9.třídy
8.11. – exkurze do Planetária v ČB – pro žáky 5.třídy
9.11. – exkurze – prohlídka „Legiovlaku“ při výstavním jeho zastavení na vlakovém nádraží v PT –
pro žáky 8.třídy
9.11. – „Vesmírná noc“ ve škole – s výukovým programem pro žáky 5.třídy
10.11. – exkurze - prohlídka „Legiovlaku“ při výstavním jeho zastavení na vlakovém nádraží v PT – pro žáky 5.třídy
13.11. – „Dějepisná olympiáda“ – školní kolo – pro žáky 8.-9.třídy (viz článek níže)
14.11. – „Pedagogická rada“ – k hodnocení chování a prospěchu žáků za 1.čtvrtletí šk.roku 2017/18
21.11. – „Škola nanečisto“ – návštěva MŠ žáky 8.třídy za her s předškoláky
21.11. – beseda ve škole pro rodiče na téma „Kyberkriminalita“
21.11. - „Zeměpisná olympiáda“ – školní kolo – pro žáky 6.a 7.třídy (viz článek níže)
22.11. – návštěva výstavy „Vzdělávání a řemeslo“ v ČB – pro žáky 8.-9.třídy
23.11. - „Školní dílna“– tvoření výrobků na „Vánoční jarmark“ (7.12.) – ve spolupráci s netolickým DDM - pro žáky 6.třídy
23.11. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd s vyučujícími
27.11. – „Školní dílna“ – tvoření výrobků na „Vánoční jarmark“ (7.12.) ve spolupráci s DDM Netolice -pro žáky 2. a 3.třídy
28.11. – exkurze do písecké „Sladovny – Mraveniště“ na interaktivní výstavu – pro žáky 1.a 2.třídy
28.11. - „Školní dílna“ – tvoření výrobků na „Vánoční jarmark“ (7.12.) ve spolupráci s DDM Netolice – pro žáky 4.třídy
28.11. – exkurze v Okresním archivu v PT – pro žáky 6.třídy
29.11. - „Školní dílna“ – tvoření výrobků na „Vánoční jarmark“ (7.12.) ve spolupráci s DDM Netolice- pro žáky 9.třídy
29.-30.11. – „Tvořivá dílna“ ve školní kuchyňce – pečení perníčků na slavnost uvítání adventu – rozsvícení vánočního
stromu na lhenickém náměstí (3.12.) a druhý den jejich zdobení
30.11. – chatování po internetu s žáky z francouzské školy v Nouzonville – pro žáky 7.třídy
Schůzky školního Ekotýmu – 20.11., 23.11., 28.11. – dle plánu aktivit (viz výzva níže)

Sběrová akce a šetření energiemi v objektu naší školy
Ekotým ZŠ Lhenice vyhlašuje od 1.12.2017 sběr papíru, a to především novin, časopisů a kartonů. Možno jej
odevzdávat každý den před vyučováním od 7.45 do 7.55 a o velké přestávce od 9.43 do 9.55 na chodbě u zadního
vchodu do ZŠ. Za účelem šetření vodou a elektrickou energií Ekotým vytvořil obrázky, které budou umístěny ke
kohoutkům umyvadel a vypínačům světel.
Za Ekotým – A.Pořádková, T.Kolářová, L.Čechová – žákyně 5.třídy

Z vědomostních soutěží našich žáků
13.11. – Dějepisná olympiáda pro žáky 8.-9.ročníku – školní kolo
úspěšný řešitel – Rudolf Žák (9.třída) – s postupem do okresního kola
21.11. – Zeměpisná olympiáda pro žáky 6.-7.ročníku – školní kolo
úspěšné řešitelky – Zuzana Šejnohová (7.tř.), Radka Klimešová (7.tř.) – obě s postupem do
okresního kola
JB, JM

Fota ze školních akcí Tomáš Kimmel - vlevo v „Legiovlaku“ v Prachaticích (pro 5.tř.), uprostřed návštěva v písecké
„Sladovně“ (pro 1.a 2.tř.), vpravo Tvořivá dílna – pečení vánočních perníčků
Více ve fotogalerii na www.zslhenice.cz

S blížícím se koncem kalendářního roku si dovoluji poděkovat všem, kteří se po celý rok
2017 podíleli na úspěšné realizaci všech naplánovaných akcí Základní školy Lhenice.
Přeji všem zaměstnancům, žákům a příznivcům naší základní školy klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2018 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Mg.Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ Lhenice
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Práce na revitalizaci lhenického náměstí nadále pokračovaly
Zatím je nepřerušil ani první padlý sníh
Na rekonstruované náměstní ploše, v části ke kostelu, se již výrazně rýsují proměny v její úpravě. Před sv.Jakubem je již
vybetonovaná její prostorná část, na kterou budou usazeny větší čtvercové dlaždice, jako jsou již položeny kolem sochy
sv.Vojtěcha, s piedestaly pro železný kříž a ze strany, blíže ke kamenné náměstní zdi, pro pomník padlých, kde tamní
schodiště z Bavorovské ulice bude o něco málo posunuto, stejně jako i umístění navrátivší se kašny oproti tomu
původnímu. Též prostor před farou již mění svoji podobu. Všechna tato místa budou propojovat vydlážděné chodníky
(jejich obrubníky již je vymezují) s následnou parkovou úpravou kolem nich.
JB, JM

Fota v horní řadě: vlevo a uprostřed – budoucí chodník k pomníku padlých, vpravo – náměstní plocha s piedestalem pro
kříž připravena na kladení dlažby; dolní řada: vlevo - pohled na prostor kolem pomníku padlých, uprostřed – budoucí
chodníky v Bavorovské ulici, vpravo – ze stavění vánočního stromu na provizorně upravené náměstní ploše.

Není skřítek jako skřítek
Jsou známí různí skřítkové – třeba důlní permoníci, nebo ti
z Čapkovy pohádky „Pošťácká“, či z filmu „Ať žijí duchové“.
Ale ten, co se objevil na lhenickém náměstí, se v širší
známost dostává až nyní, přičiněním našeho tisku. Jest ke
spatření v místě, kam se navrátí kašna, a jak říkají stavaři,
provádějící zde práce, bdí prý nad nimi, chrání je a hlídá a také
dává pozor na to, jak pracují… ☺
Zjevil se tu v předvánoční čas, a tak byl pojmenován „Skřítkem
stavařem – vánočním“.
Trochu té zábavy v době adventu k celodenní práci v zimě a na
mrazu patří. Tak ať vás dobře ohlídá, chlapci!
JB, JM

Za vadkovským skřítkem s lampióny
Letos tomu bylo již třetím rokem (29.10.), co
vadkovské maminky uspořádaly pro děti
lampiónový průvod za lesním skřítkem.
Cestu za ním jim pomohli vytýčit a osvětlit
(svíčkami v lahvích) tatínkové.
A protože byly děti hodné, skřítek pro ně
v místě svého výskytu nachystal v balíčcích
v košíku dárky v podobě sladkostí, pastelek,
omalovánek a i nějakého ovoce. Po trase
k němu ale hlučely, tak se polekal a utekl.
Uvidí ho snad příště….
Dvaceti čtyřem dětem i jejich rodičům se
výprava za lesním skřítkem líbila (viz foto).
Za zaslané informace a foto děkujeme Aleně
Hlaváčkové (Bolechové). JB, JM
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Rádi zveřejňujeme…
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Územní odbor Prachatice
Vážená paní starostko,
s výrazem nejvyššího uznání a úcty se i já dovoluji připojit k řediteli Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje,
plk. Ing. Lubomíru Burešovi a touto cestou poděkovat veliteli a členům Vaší jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří
zasahovali dne 29.října letošního roku při likvidaci následků vichřice Herward, jejíž pustošení neminulo ani okres
Prachatice. Svým nasazením a obětavostí ve velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách výraznou měrou přispěli
k minimalizaci napáchaných škod.
Členové vaší jednotky i přes reálnou hrozbu ohrožení svého zdraví měrou vrchovatou naplnili základní poslání požární
ochrany a zaslouží si poděkování a uznání za práci, kterou u této živelné pohromy a v takových podmínkách odvedli.
S úctou plk.Ing.Milan Raba, ředitel Územního odboru Prachatice

Vadkovští hasiči děkují. Nemáme lhostejné kamarády!
SDH Vadkov o.s. srdečně děkuje firmě FN spol. s r.o. a Richardu Štenglovi ze Lhenic za finanční prostředky na nákup
nové hasičské techniky. Dále děkujeme firmě Agromechanika v.o.s. za zajištění dopravy nové stříkačky od výrobce ve
Zlínském kraji. Naše hasičská technika již byla zastaralá a tak bylo potřeba se poohlédnout po nové.
Kde na ni ale vzít peníze? Oslovili jsme tedy naše kamarády Jamese Rothauga (ředitele firmy FN spol. s r.o., která se
zabývá šitím krojů) a Richarda Štengla, ti nám přislíbili poskytnout potřebné finanční prostředky na nákup. Mohli jsme
tedy již začít hasičskou techniku vybírat. Po konzultacích s výrobci a hasiči s okolních spolků jsme se rozhodli pro nákup
víceúčelové stříkačky PS 1600 a kompletního příslušenství pro požární sport i zásah. Tato hasičská technika je v
majetku SDH Vadkov o.s., který ji bezplatně poskytuje sportovnímu a zásahovému družstvu SDH Vadkov.
Jako důkaz našeho vřelého díku jsme našim kamarádům nabídli čestné i řádné členství v SDH Vadkov, které přijali.
Starosta SDH Vadkov o.s. Josef Mráz

Fota: víceúčelová stříkačka PS 1600; uprostřed a vpravo pamětní listy stvrzující čestné členství v SDH Vadkov

Poděkování Nadaci AGROFERT,
která nám poskytla finanční dar na rekonstrukci a vybavení hasičské zbrojnice. Protože naše hasičská zbrojnice již volala
po modernizaci, rozhodli jsme se obrátit se na Nadaci AGROFERT, která naší žádosti vyhověla a v září 2017 nám
poskytla finanční dar. Ihned jsme započali se stavebními úpravami našeho zázemí. Byl upraven mycí koutek, položena
nová dlažba, provedena nová elektroinstalace a kompletní výmalba. Zároveň byla osazena nová sekční garážová vrata.
Zakoupili jsme také, mimo jiné, i motorovou pilu, která nám už dlouho ve vybavení zbrojnice chyběla, dále nové skříňky
na uniformy a lavičky, ponk se svěrákem, kompresor a mnoho dalšího, co je potřeba pro naši práci.
JEŠTĚ JEDNOU VELKÝ DÍK NADACI AGROFERT.
Za SDH Vadkov Josef Štěpán, jednatel

Fota Josef Štěpán – zbrojnice vadkovského SDH v novém
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Vánoční dámský klub

V úterý 28.listopadu v 17 hodin se sešlo osmnáct členek Českého svazu žen na svém pravidelném tvořivém setkávání.
Tentokrát naladěné na vánoční téma a konané ve výtvarné dílně v kině. Ženy se učily pod vedením šikovné lektorky
Ivetky Pavličové vyrábět vánoční ozdoby, tentokrát z papíru. Každá s přítomných žen si odnesla domů moc hezké
ozdoby (viz prostřední foto). Tato setkání jsou vždy moc milá a přátelská a lhenické ženy si je velice oblíbily.
Na příští, které bude až na jaře a jistě bude na velikonoční téma, se již všechny těší a zvou mezi sebe i další zájemkyně.
Marie Schacherlová

PŘEJEME VŠEM ŽENÁM A JEJICH RODINÁM
KRÁSNÉ POHODOVÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU JEN TO NEJLEPŠÍ.

Lhenický KČT uzavřel turistickou sezónu
Na závěr turistické sezony uspořádal KČT Lhenice v sobotu 25.11. turistickou vycházku(tajný výlet) do
okolí Lhenic. Hodinu po poledni se 15 účastníků vydalo směrem na Brusnou. U Brusenského mlýna
jsme přešli potok a kolem Brusenského vrchu se stočili k Novému Dvoru. Po silnici jsme pokračovali
dále do Vodice. Počasí slibovalo brzký déšť, výhledy na Lhenice a okolí byly zamlžené. Z Vodice nás
nově vyznačená modrá značka zavedla kolem Pavlíků mlýna k Linecké stezce. Zde nás dohonily první
dešťové kapky. Přes louku jsme se rychle přesunuli na újezdeckou silnici a sešli k odbočce na Vadkov.
Ani slabý déšť však nezabránil tomu, abychom se vydali delší cestou po novém vadkovském okruhu do
Vadkova, cíle našeho putování. Po třech hodinách a 13 kilometrech čekal na nás vyhřátý vadkovský klub a před ním
pečící se beránek. Postupně dorazili další příznivci turistiky a kapela Vodáci. Rozproudila se zábava, Vodáci obohatili
program několika vánočními písněmi a koledami, tancovalo se a zpívalo až do jedné po půlnoci. Škoda jen, že nepřišli i
jiní z řad našich občanů, jak bylo vyzýváno a prezentováno na plakátech.
I když turistická sezona byla úspěšně uzavřena, čeká na turisty a zájemce ještě pátý ročník silvestrovského výstupu
„Na Knížecí Stolec“. Zveme opět širokou veřejnost. Sraz je 31.12. v 9 hodin na náměstí.
Nekoná se pouze za nepříznivého počasí.

Na Nový rok pak tradičně vystoupáme na Stráž. Sraz ve 13.30 na náměstí.
Karel Majer

NAPSALI A VYSÍLALI O NÁS
Část nebezpečného odpadu z hal už zmizela
Prachatický deník – 15.11.2017 – Leona Fröhlichová
Lhenice - Více než sedm set padesát tun nebezpečných odpadů a pět a půl
tisíce tun kontaminované zeminy se nacházelo v bývalém areálu tehdejšího
zemědělského družstva.
Nejen ekologická hrozba už je z velké části minulostí. Za téměř pětadvacet
milionů korun se podařilo zlikvidovat odpad, který do Lhenic v 90. letech
navezla za účelem zneškodnění firma, která následně zkrachovala.
S likvidací začala odborná firma letos na jaře, a to poté, co se Lhenickým
podařilo získat téměř dvacet milionů korun z Národního programu Životního
prostředí. Dotací ve výši dvou a půl milionu korun přispěl také Jihočeský kraj.
Zbytek nákladů pak zaplatí městys Lhenice, který získal bezúročnou půjčku.
Foto Deník – část vyklizené haly
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Sen o čistém areálu ale zdaleka nekončí. „Sanace bude pokračovat likvidací kontaminované zeminy, sedimentů
v požární nádrži a zbylých agrochemických chemikálií,“ popsala Marie Kabátová, starostka Lhenic, plánovanou druhou
etapu. To, že Lhenice patřily svým zamořeným areálem k místům, která se musela řešit, potvrdil včera i Richard Brabec,
ministr životního prostředí. Ten navíc uvedl, že druhá etapa a peníze na ni budou. „Samozřejmě, že dokud nebude
vysoutěženo, není to stoprocentní, ale jsme na velmi dobré cestě. Areálů, které jsou takto znečištěné, je po České
republice řada, ale Lhenice patřily k místům, která byla znečištěná opravdu hodně,“ doplnil.
Z historie
Téměř dvacet let se snažili Lheničtí o likvidaci nebezpečného odpadu v areálu bývalého zemědělského družstva.
Nebezpečný odpad se ve Lhenicích objevil již v devadesátých letech minulého století. Část odpadu v areálu zůstala po
rozpadu zemědělského družstva, další se objevil poté, co areál převzala soukromá firma. Po letech jednání se nakonec
podařilo získat potřebnou dotaci.

O této pro nás významné události též informovalo několik televizí – Čt dokonce
14.11. vysílala přímým přenosem z areálu bývalého chem.střediska slavnostní
ukončení 1.etapy sanace zde uskladněných nebezpečných odpadů, a to za
přítomnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce. Na reportáž se můžete
podívat v Jihočeské televizi, kterou uvedla v pořadu „U nás v kraji“ dne 17.11.
na odkazu - https://www.youtube.com/watch?v=EN6v098eC_g nebo na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010101114/obsah/581816-likvidaceskladky-ve-lhenicich

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Bohuslav Zahradník
- špičkový virtuózní klarinetista, rodák z Třešňového Újezdce
Vzpomínka k 70.výročí narození a 30.výročí úmrtí
Bohuslav Zahradník se narodil 23.6.1947 v Třešňovém Újezdci. Na pražské
konzervatoři studoval u profesora Fr.Vacovského, na AMU u prof.Vladimíra Říhy.
Od r.1971 byl členem České filharmonie, kde působil jako 1.klarinetista. Vedle
této činnosti spolupracoval jako sólový hráč prakticky se všemi českými předními komorními
soubory (např.Paďochovo kvarteto, Talichovo kvarteto). Z laureátství v různých soutěžích
připomeňme např. 1.cenu Pražského jara v roce 1974, pařížskou Grand Prix akademie Charlese
Grosse za nahrávku Mozartova klarinetového kvintetu v roce 1981, z významných nahrávek např. Debussyho I.Rapsódiii
a Weberův klarinetový soubor f moll s Českou filharmonií , koncerty Starých českých mistrů s Pražským komorním
orchestrem a další. Právem byl a stále je zařazován mezi nejlepší české sólisty. Veřejnosti zanechal za svou krátkou
uměleckou kariéru, kterou přerušilo tragické úmrtí, nesčetné množství nahrávek, která hudební kritici dodnes označují za
unikátní.
Bohuslav Zahradník zemřel 25.listopadu roku 1987. Zpráva o jeho tragické smrti z dobových novin: „Dva amatérští
horolezci přišli ve středu o život při sestupu z jedné ze skal v Divoké Šárce v Praze 6. Byli k sobě připoutáni
horolezeckými lany a poté, kdy se jeden z nich smekl, strhl s sebou i druhého a oba spadli z výšky šedesáti metrů.“
K uctění památky tohoto našeho významného rodáka byl k 60.výročí narození a k 20.výročí jeho úmrtí uspořádán
23.11.2007 na Strakonickém hradu „Vzpomínkový klarinetový recitál“, jako na legendu mezi českými hudebníky, za
přednesených skladeb z jeho repertoáru v pořadatelství tehdy ještě studenta AMU
Radka Žitného a strakonického „Muzea středního Pootaví“. Rovněž tak tomu bylo
22.11.2008 i ve Lhenicích, kdy v sále kina proběhl „Vzpomínkový koncert“ na
špičkového virtuózního klarinetistu pocházejícího z našeho kraje.
Zazněly zde skladby od J.S.Bacha, Fr.Jančíka, A.Dvořáka, F.M.Bartholdyho,
R.Schumanna v podání violoncellisty holandského symf.orchestru a lhenického
rodáka Jaroslava Hájka, klavíristy Mikoláše Troupa (jinak nadějného varhaníka),
klavíristky Jindřišky Jandové (ze Strakonic), klarinetistů Roberta Pacourka a Radka
Žitného (známých interpretů), prachatického klarinetového kvarteta pod vedením
Jana Hovorky a i našich lhenických nadějných klarinetistů bratří Saši a Maxe
Ragačových
(oba
vzešli
z Markovcovy lhenické hudební
líhně).
Působivé
bylo
i
závěrečné
vystoupení
„Na
lidovou notu“ dudáckého tria ze
Strakonic v tradičním obsazení
„Malé selské muziky“ (dudy
Lenka
Hořejšová,
housle
Miroslav Žitný, klarinet Radek
Žitný) a to ze souboru „Úsměv“
z Horní Břízy (jeho členem
býval i B.Zahradník).
Jeho záznam můžete shlédnou na YouTube ve videích Petra Dvořáka – pod adresou https://youtu.be/TCRlXtiAyF4
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Tato iniciativa Radka Žitného, velkého obdivovatele tvorby Bohuslava Zahradníka, vznikla za účelem upřesnění
umělcova životopisu a místa jeho rodného domu v Třešňovém Újezdci (viz foto v článku). Za vyhledání příbuzných
z jeho rodiny Zahradníkových (např. mimo jiných sestry paní učitelky Libuše Krčkové – Zahradníkové, která v 60.létech
minulého století vyučovala na lhenické škole a zúčastnila se lhenického „Vzpomínkového koncertu“) a též i újezdeckých
rodáků se to podařilo. Dle zjištění iniciátorů této vzpomínkové aktivity se Bohuslav Zahradník narodil v Třešňovém
Újezdci, v domě čp.41 (po chalupě u Basistů), s možnou případnou perspektivou vsazení jeho pamětní desky v průčelí
této usedlosti….
Na významného našeho rodáka nezapomínáme. Volně podle článku z listopadového čísla ML, ročníku 2007. JB, JM
Za pořízení fota rodného domu p. Bohuslava Zahradníka v Třešňovém Újezdci čp.41 děkujeme Lucii Kopřivové.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Z dopisu lhenické rodačky, paní Marie Daubenspeck – Klauserové
Naše městečko opustila v roce 1945 po jeho osvobození americkými vojáky z 21.divize (za pobytu u nás od 10.5. do
srpna 1945) a hned následně z divize 94. (s pobytem od srpna do 28.10.1945), kdy po jejich návratu do USA jednoho
z nich následovala, tam se vdala a žije dosud.
Její obsáhlý dopis z USA původně došel do naší redakce před pěti lety, následně byl v ML v úryvcích otištěn
v prosincovém čísle 12, v ročníku 2012. V tomto vydání se k němu vracíme.

Vzpomínka na Lhenice
(z dopisu vybráno)
V jeho úvodu oceňuje, že posílané
„Moje Lhenicko“ jí umožňuje kontakt
s rodnými Lhenicemi, které má stále
v srdci.
Dále v něm sděluje, že již pro stáří
špatně vidí, že si všechna naše
vydání nechává předčítat, přesto se
do psaní jeho řádků pustila, a to s
omluvou za písmo na nich, jakož i
případnou obtížnější jejich četbu. V
dopisu se následně vrací k některým
článkům v našich měsíčnících,
především k těm ze lhenické historie,
které v ní vyvolávají vzpomínky, jak
píše. V našem seriálu „Hledání
ztraceného času“ se objevil na fotu i
její rodný dům, o kterém se rozepisuje
a který nazývá „Klausrovinou“, po
chalupě „U Padalů“ .
„Dům koupil můj děda Šimon
Kovanda a můj táta Fr. Klauser v něm
zřídil obchod se smíšeným zbožím.
Říkalo se tam mylně „do myslivny“.
Stála osamocena uprostřed tamního
„rynečku“. Pamatuji na to, jak se do
JB, JM

domu
zaváděla
elektrika
(ve
Lhenicích tomu bylo v r.1931 – pozn
.red.) a jak se při tom sekalo do
kamenných zdí až metr silných. Pro
vodu se chodívalo k Pintrově
opatrovně (později MŠ a DPS – pozn.
red), než táta nechal do chalupy
zavézt vodu a pak si tam k nám pro ni
chodili i sousedé. Na našem rynečku
se zastavoval při obchůzkách obecní
policajt,
chodil
s
bubnem
a
„vybubnovával“ zprávy a všelijaká
oznámení. Kousek od nás byla
„Špeltovina“ (čp.52 – pozn. red.). Ve
štoku tam bydlel bývalý ředitel školy
Jeremiáš, kouřil fajfku a měl psa
„Boja“. Dole v přízemí bydlel pan
domácí s paní. Ta byla moc hodná,
nechala mě v jejím parádním pokoji
sedat na krásné kožené pohovce, aby
pan domácí nevěděl. On tam nikoho
nechtěl. Tehdy to byl pro mne, jako
malou holku, velký zážitek. Když
zemřeli a v jejich bytě se prováděly
opravy, našli tam v jedné místnosti u

dveří vpravo, při klepnutí do zdi,
dukáty, které se tam z odkrytého
otvoru vyvalily. Už nevím, kolik jich
bylo. Nahoře, v poschodí také bydlel
pan Zámečník, hrál v kostele na
varhany a učil také děti na housle.
Též mi utkvělo v paměti, jak v hostinci
„U Hošnů“ (dnes „Pivnice u Vašků“ –
pozn. red.) v zimě ukládali do sklepa
obrovské kusy ledu – k chlazení
především piva, tehdy místo ledničky.
Ráda vzpomínám, jak do Lhenic přišel
nový, tehdy hezký mladý učitel Jan
Bumba a hned byl v pozornosti všech
lhenických děvčat. Zřejmě děda
vašeho šéfredaktora. (Děkuji za
omlazení – pozn. šéfredaktora). Také
se posměšně o Lhenicích říkávalo, že
je v městečku víc obchodů, než
obyvatel. Já je ještě všechny
pamatuji“.
Dopis končí slovy: „Mám mnoho
dalších vzpomínek. Do Lhenic zdraví
a na další Vaše vydání se těší – Marie
Daubenspeck – Klauserová.“

Foto vlevo – rodný dům
„Klausrovina“ (uprostřed
fota) – cca od r.2000
zbourán – foto vpravo:
nyní na jeho místě parčík
a zčásti parkoviště
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STÍNY LHENICKA
V
podzimních
měsících
jsme
evidovali poškození střešní krytiny u
garáží patřících k bytovému domu na
Sídlišti SNP. Šetřením se ukázalo,
že vinné byly děti ve věku mezi 5 a
11 lety, které si bez dozoru rodičů
hrály tak "nešťastně", až běháním po
střeše došlo k jejímu nenávratnému prohnutí a škodě
majiteli ve výši 3 tis. korun. Jako přestupek proti
občanskému soužití bylo kvalifikováno jednání mladého
muže, který na stejném Sídlišti nejprve zaklepal na dveře
jednoho z bytů a po otevření bez varování udeřil druhého
muže do obličeje, který tím utrpěl drobné zranění bez
nutnosti ošetření. Věc byla oznámena k projednání ke
komisi při Městském úřadě v Prachaticích. Tato komise
bude projednávat i jednání manželů bydlících v bytovém
domě v ulici Tylova, neboť na jaře letošního roku napadli

slovně svou sousedku a jsou tak podezřelí z přestupku
proti občanskému soužití. Ze stejného důvodu jsme
oznámili i jednání dalšího z nájemníků tohoto domu, který
úmyslně vypustil vodu z topné soustavy patřící k
sousednímu bytu, čímž se dopustil schválnosti, ke škodě
na majetku nedošlo.
Několik přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu bylo vyřešeno příkazem na místě
uložením blokové pokuty. V některých případech byla
viníkem dopravní nehody lesní zvěř.
Zaevidovali jsme také oznámení muže, který při
výkopových pracích na stavbě domu v Horních
Chrášťanech nalezl podezřelý předmět. Na místo
přivolaný pyrotechnik konstatoval, že se jedná pouze o
předmět připomínající munici, který není pro okolí nijak
nebezpečný.

Závěrem bych chtěl popřát všem občanům Lhenicka klidné svátky v okruhu svých nejbližších a do následujícího
roku vše nejlepší, zejména ale zdraví a rodinnou pohodu.
Npor.Mgr.Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policie ČR

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

K technickým vymoženostem k pokroku
v našem kraji směřujícím
Foto - Tomáš Kolář

Podle Kolářovy kroniky vadkovské
2.část
1866 † 1948

První motocykly a automobily na Lhenicku, jež se všeobecně
motorovými koly a auty zovou
Motocykly či motorová kola
Motocykl jest vylepšený bicykl, účinně poháněn dosti hlučným malým
Jeden z nejstarších motocyklů - Vulkán r.1904
výbušným spalovacím motorem, umožňujícím jezdci velice udivující
rychlou jízdu s větrem o závod, bez námahy šlapání i do vrchu.
První takový zakoupil si v našem kraji v roce 1926 Stanislav Rosenfelder ze
Lhenic za 8.000 Kč a po roce jej prodal správci školy v Hrbově panu
T.Peckovi. Motorová kola možno nyní pořídit za 7.000 až 15.000 Kč podle
jejich dokonalosti a vybavenosti, nutno však pro ně mít povolení od úřadu, což
podléhá zdanění. Pro umožňující rychlou přepravu jedné či dvou osob jejich
počet v užívání poslední dobou narůstá (zapsáno roku 1930).

Automobily či zkráceně auta
U nás zavedeny až po válce, po
převratu (28.10.1918). Zprvu vídali
jsme tudy (jednou tak za 14 dní)
projeti s nákladním automobilem
mlynáře Říšského. To bylo údivu a
zvědavosti viděti tento hřmotící
kolos, jehož se zejména naše
koňské potahy děsily, a bylo třeba
velké ostražitosti je plašící udržeti,
by nedošlo k neštěstí. Valilo-li se
auto po vadkovské návsi, tu vybíhali
z domů zvědavci, aby spatřili div
novodobý, těžký náklad bez potahu
táhnoucí, v němž důmyslnost lidstva
do svých služeb hřmotící výbušný
motor zkrotila a jeho síly využila.
Výskající a křičící děti houfně po

návesní stoupající silnici automobil
bouřlivě silně hlučící, během mu
stačíce, radostně doprovázely. Však
postupem času se zde auta častěji
objevovala a s tím údivů i obav
z nich ubývalo. Potahy
automobilovému obrovskému
hřmotu pod řízením vozků přivykaly.
Teď tudy snad každou hodinu auta
projíždějí a lidu zdejšímu již
zevšedněla.
Když počaly zde jezditi první
nákladní automobily, měly kola
obloženy železnými ráfy, co štěrk na
silnicích rovnaly a následkem
značné své hmotnosti a těžkého
nákladu jej i drtily. Aby cesty tolik
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netrpěly, přišlo nařízení, že používati
možno jen kol s gumovými
obručemi, což jest však málo
užívané, neboť téměř výhradně
vidno jen aut opatřených
pneumatikami, vzduchem
nahuštěnými do pevných gumových
plášťů. Zprvu byla auta pro noční
jízdu vybavena acetylenovými
(karbidovými) svítilnami, v nynějších
dobách již pouze elektrickými, jimž
energii dodává dynamo do tzv.
reflektorů se značnou intenzitou
svítivosti až velice oslnivou,
nabývajících dojmu nočních
strašidel, děsivých na cestách pro
auta míjející koňská spřežení s vozy.

Pokrokoví uživatelé automobilů u nás
První osobní auto značky „Praga“ (pro čtyři osoby za 35.000 Kč) vlastnil od roku 1924 lhenický obvodní státní lékař
MUDr. Josef Buřil, zprvu s osobním šoférem Karlem Simotou. V roce 1927 toto vozidlo prodal Arnoldu Stehlíkovi,
elektromechanikovi do Netolic.
První nákladní automobil si rovněž v roce 1924 pořídil Josef Hamberger, a to značky „Laurin a Klement“ o nosnosti 25q
za 15.000 Kč, bylo již starší, v provozu prý již za války. Po roce jej vyměnil za jiné, poté vbrzku vrátil a povoznictví
ukončil.
Následně lhenických vlastníků automobilů k přepravě nákladů tak i osob přibývalo, jakož i k provozování více či méně
úspěšné živnosti v autodopravě.
(Volně podle zápisu Tomáše Koláře z roku 1930 ve vadkovské kronice.)

Fota – historické automobily – vlevo osobní vůz „Praga – Piccolo“ z roku 1929, vpravo nákladní L&K z roku 1923

První autobus na Lhenicku
V roce 1929 zavedl konkurenční autobusovou dopravu ze
Lhenic do ČB Jan Mrkvant ze Záboří č.10 (později
z Čakova) na lince o 5 km kratší, a to přes Hrbov – Lužice
– Chvalovice – Dobšice – Záboří – Čakov – Dubné –
Branišov – Čtyři Dvory s konečným stanovištěm na
českobudějovickém náměstí za trvání jízdy tam 105 minut
a zpět do Lhenic 120 minut, avšak za levnější cenu
jízdného v obou směrech o 4 Kč, tedy za 10 Kč. Oba
přepravci následně ustálili jednotnou cenu jízdenky
v jednom směru na 10 Kč. Když posléze p.Mrkvant
pozastavil provoz na lince do ČB, p.Jan Bárta z důvodu
vysokých nákladů na přepravu, již bez konkurence,
navýšil cenu jízdného opět na 14 Kč pro jednoho
pasažéra, aby též v roce 1930 pořídil autobus větší,
výkonnější od firmy Walter.

Jednalo se o autobus značky Praga – AN (lidově nazýván
„Anka“) se 17 sedadly a s 15 místy k stání pro cestující,
zakoupen v roce 1927 panem Bártou, obchodníkem se
smíšeným zbožím ve Lhenicích čp.2 za 65.000 Kč
k autobusové přepravě osob. Zahájil ji v roce 1928 na
lince ze Lhenic do Č.Budějovic, dlouhé 38 km, po trase
Lhenice – Hrbov – Netolice – Sedlec – Pištín – Česnovice
– Dasný – Čtyři Dvory, s cílovým stanovištěm na
českobudějovické ulici „Husova“ před hostincem „U
zelené ratolesti“. Zajišťována byla každodenním spojem,
krom neděle, s výjezdem ze Lhenic v 6.00 hodin,
s příjezdem do ČB v 8.30 hodin a s odjezdem zpět po
stejné trase ve 13.30 hodin a návratem do Lhenic v 15.00
hodin, při obousměrné délce jízdy 90 minut a ceně
jízdného 14 Kč pro jednu osobu.

(Volně podle zápisu z Kolářovy kroniky vadkovské z roku 1930 a z knihy „Lhenice zahrada jižních Čech“, autoři Václav
Starý a kolektiv, rok vydání 1983.)

Fota: vlevo – autobus typu Praga – AN jezdící na lince Lhenice – ČB v roce 1928 a 1929; vpravo- jízdenka autobusové
dopravy J.Bárty z roku 1929.
JB, JM
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ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
Opustili nás…
Rodina Houškova touto cestou děkuje všem, kteří dne 5.prosince 2017
doprovodili na poslední cestě pana Petra Houšku ze Lhenic.
Manželka Anastázie a děti Jana a Petr s rodinami.
Čest jeho památce!

Pozvánka na akce v adventním čase
Ve čtvrtek 14.12. – PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
– od 18.00 hod. v sokolovně s malou nadílkou a občerstvením. V programu
vystoupí dětí z MŠ, poté k dobré náladě přispěje „Veselá harmonika Honzy
Neužila“.
Kino Lhenice:
V pátek 15.12. – AUTA 3 – animovaný film pro děti – kino od 16.00 hod.
Kino klub Lhenice:
V sobotu 16.12. – HOWL / KVÍLENÍ – film o rozruchu, který v Americe 60.let vyvolala
báseň Allena Ginsberga – kino od 19.00 hod.
V sobotu 30.12. – ČTYŘI POKOJE – amer.povídková komedie – kino od 19.00 hod.

SRDEČNĚ ZVEME NA „ŽIVÉ BETLÉMY“
V neděli 17.12. – ŽIVÝ BETLÉM V JÁMĚ Vystoupí pěvecký sbor Pecička a Pecka lhenické ZŠ
Začátek v 16.00 hodin
V sobotu 23.12. – POŠUMAVSKÝ VADKOVSKÝ
BETLÉM s biblickým čtením a rozdáváním betlémského
světla,koledami, vánočním občerstvením, a
s DOUBRAVANKOU. Začátek v 17.00 hodin

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Start pěti družstev Sokola v listopadových zápasech v příslušných soutěžích ping-pongu
A týmu v krajské soutěži skupiny A
Ze soupisky hráčů: R.Györi (ved.družstva), J.Houška, A Sivera, R.Sivera, M.Halabrín ml., a dále zatím bez odehraných
zápasů M.Halabrín st., F.Traxler, A.Dubravcová, E.Dubravcová, J.Pavlič, T.Novotná za startu
v nižších soutěžích
7.kolo 11.11. – Protivín B – Sokol Lhenice A 6:10 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – R.Sivera 2:2, R.Györi 3:1, J.Houška 3:0,
M.Halabrín st. 1:2
8.kolo 7.11. – OST Velešin C – Sokol Lhenice A 3:10 – předehráno – body za Lh.: čtyřhry 0:2 – R.Sivera 1:2, R.Györi
3:0, J.Houška 2:1, A.Sivera 2:0
9.kolo 20.11. - Sokol Lhenice A – Kremže/ Holubov A 10:6 – body za Lh.: čtyřhry 2:0 – A Sivera 3:1, R.Sivera 2:1,
J.Houška 1:2, R.Györi 2:2
Umístění Sokola Lhenice A v tabulce krajské soutěže sk.A (za 10 účastníků) k 30.11. – 3.místo – 9 zápasů – 6 výher, 0
remíz, 3 prohry – skóre 77:56 – 21 bodů.
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B týmu v RP-I (regionálního přeboru) Prachaticka
5.kolo 11.11. – Šumavan Vimperk B – Sokol Lhenice B 10:8 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – I.Fišerová 3:1, M.Pixa 0:2,
M.Špán 2:2, M.Halabrín st. 1:3, F.Traxler 1:1
6.kolo 18.11. – Sokol Lhenice B – Slavia PT-B 11:7 – body za Lh.: čtyřhry 2:0 – M.Halabrín ml. 4:0, M.Pixa 2:2, V.Špán
1:3, M.Špán 2:0
Umístění Sokola Lhenice B v neúplné tabulce RP-I (za 10 účastníků) k 30.11. – 7.místo – 6 zápasů – 2 výhry, 2 remízy,
2 prohry – skóre 55:53 – 12 bodů

D a C týmu v RP-II Prachaticka
5.kolo 4.11. – Libín PT-D – Sokol Lhenice C 14:4; Sokol Lhenice D – SK Volary A 9:9
6.kolo 18.11. – Sokol Lhenice C – Křišťál Lenora 12:6; SK Rohanov – Sokol Lhenice D 12:6
7.kolo 25.11. – Sokol Lhenice C – Šumavan Vimperk C (zatím nesehráno); Sokol Lhenice D – S-L Čkyně 8:10
Umístění C a D týmu Sokola Lhenice v neúplné tabulce RP-II (za 9 účastníků) k 30.11.: C týmu - 6.místo – 5 zápasů –
3 výhry, 1 remíza, 1 prohra – skóre 49:41 – 12 bodů; D týmu – 8.místo – 6 zápasů – 0 výher, 1 remíza, 5 proher – skóre
38:70 – 7 bodů

E týmu v RP-III Prachaticka
4.kolo 4.11. – SK Ktiš – Sokol Lhenice E 13:5
5.kolo 11.11. – volné
6.kolo 25.11. – TJ Netolice B – Sokol Lhenice E 6:12
Umístění Sokola Lhenice E v neúplné tabulce RP-III (za 9 účastníků) k 30.11. – 9.místo – 6 zápasů – 1 výhra, 0 remíz,
5 proher – skóre 42:66 – 8 bodů

Blansko ožilo největším mládežnickým turnajem stolních tenistů v Česku
Startovali v něm i benjamínci našeho lhenického Sokola a ve velké konkurenci se neztratili.
Již pošesté se sjeli do centra Moravského krasu stolní tenisté ze všech koutů republiky na Memoriál Jiřího Přikryla, na
bodovací turnaj nejmladšího a mladšího žactva za letošní rekordní účasti 263 hráčů a hráček (v kategorii nejmladších při
startu 60 chlapců a 30 dívek, v kategorii mladších při startu 123 chlapců a 50 děvčat).
Výsledky na Memoriálu Jiřího Přikryla našich Lhenických:
Aneta Dubravcová – stříbrná medaile v kategorii B mladších žákyň; Tereza Novotná – 5.-8.místo v kategorii B mladších
žákyň; Adam Sivera – 29.-32.místo v kategorii A starších žáků (tedy mezi 48 nejlepšími v republice); Radek Sivera – sice
nepostoupil ze skupiny, ale s jednou výhrou v dorostenecké kategorii rozhodně neudělal ostudu; František Traxler –
postoupil v kategorii starších žáků ze skupiny, následně vypadl v druhém kole. Žel, talentovaný Milan Halabrín se pro
nemoc turnaje nezúčastnil. Nutno podotknout, že čím starší kategorie, tím vyšší výkonnost se zkušenostmi z více
odehraných let.
Foto z reportáže
Tv – na turnaji
v blanenské hale
se hrálo na
šestnácti stolech.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226-sport-v-regionech/317297370030053-memorial-jiriho-prikryla-blansko/

Co nového ve lhenickém SK
Statistické ohlédnutí za mistrovským podzimem soutěžního
ročníku 2017/18 i s jarní předehrávkou 14.kola
- statistika nuda je, má však cenné údaje –

A týmu SK Lhenice v I.B tř.ve sk.B - trenér Václav Mareš, ved.družstva Pavel Boška
Konečné umístění v tabulce I.B sk.B (14 účastníků) po podzimu
4.místo - 14 zápasů – 8 výher, 2 remízy, 4 prohry – skóre 38:15 – 26 bodů; se ztrátou 10 bodů na 1.Lažiště (36 bodů),
7 bodů na 2.Sousedovice (33 bodů), 5 bodů na 3.Čkyni (31 bodů)
Umístění v tabulce sestavené z podzimních zápasů v I.B sk.B doma
1.místo – 8.zápasů – 6 výher, 0 remíz, 2 prohry – skóre 26:7 – 18 bodů – při shodnosti 18 bodů a při jen lepším skóre
než na 2.místě Lažiště, na 3.Sousedovice a na 4.Čkyně, ale za jednoho odehraného zápasu doma více než tři
jmenované týmy se sedmi zápasy
Zápasy doma: ve 3.kole se Zdíkovem 3:0, ve 4.kole s Chelčicemi 3:1, v 5.kole s Dřítní 1:3, v 7.kole se Stachami 7:1,
v 9.kole se Čkyní 5:0, v 11.kole s Cehnicemi 2:0, ve vloženém 1.kole s Lažištěm 0:1 (gólem z 11), ve
13.kole s Vacovem B 5:1
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Umístění v tabulce sestavené z podzimních zápasů v I.B sk.B venku
4.místo – 6.zápasů – 2 výhry, 2 remízy, 2 prohry – skóre 12:8 – 8 bodů – při jednom odehraném zápasu venku méně
než na 1.místě Lažiště 18 bodů, na 2. Sousedovice 15 bodů, na 3. Čkyně 13 bodů – všechny tři jmenované týmy se
sedmi zápasy
Zápasy venku: ve 2.kole v Netolicích 1:0 (gólem z 11), v 6.kole ve Volyni 1:1, v 8.kole ve Strunkovicích 0:8, v 10.kole
v Sousedovicích 1:2, ve 12.kole ve Vl.Březí 1:1, ve 14.kole v Lažišti 4:0
Průměr získaných bodů na zápas (ze 14 utkání) - 1,86 bodu
Průměr vstřelených branek na zápas (ze 14 utkání) – 2,71 branky
Průměr obdržených branek na zápas (ze 14 utkání) – 1,07 branky
Střelci celkem 38 branek ve 14 podzimních zápasech (při rovnosti vstřelených branek dle abc pořadí) – T.Balica 7 br.,
R.Iliev 6 (1 x z 11), R.Pořádek 6 (2x z 11), T.Tůma 5 (3 x z 11), J.Beran 3, M.Mahák 3, P.Prenner 3, D.Lukač 2, Dav.Kiš
1, P.Starý 1, D.Trojan 1 – celkem 11 střelců
Počet startů jednotlivých hráčů ve 14 podzimních mistr.zápasech: v závorce – z toho v základní sestavě (při rovnosti
startů dle abc pořadí) – J.Beran 14 (14x), R.Iliev 14 (14x), Dav.Kiš 14 (14x), P.Prenner 14 (14x), Dom.Kiš 13 (9x),
D.Kolář 13 (2x), M.Mahák 13 (13x), T.Tůma 13 (13x), T.Balica 12 (11x), J.Dvořák 12 (11x), R.Pořádek 12 (12x), D.Trojan
11 (10x), L.Kopf 9 (9x), P.Starý 7 (0x), D.Lukač 6 (0x), R.Sura 4 (2x), J.Abelovszki 3 (0x), R.Suchý 3 (2x), P.Sýkora 3
(0x), J.Mrkvička 2 (1x), P.Vincik 2 (2x), P.Boška 1 (1x), Vl.Burda 1 (0x), J.Exner 1 (0x) – celkem 24 hráčů
Základní sestava A týmu vzešlá ze 14 podzimních mistr.zápasů poskládaná na základě počtu startů v ní:
J.Dvořák (12x)
(R.Suchý 2x)
Dav.Kiš (14x)
T.Tůma K (13x)
L.Kopf (9x)
D.Trojan (10x)
(Dom.Kiš 9x)
T.Balica (11x)
J.Beran (14x)
P.Prenner (14x)
M.Mahák (13x)
R.Iliev (14x)
R.Pořádek (12x)
Tři hráči lhenického SK ve vybrané sestavě mistr.podzimu I.B tř. sk.B – celkem 16 hráčů s možností pěti střídání – podle
webu „Fotbal u nás“
Gólmani J.Šilhan (Sousedovice), J.Dvořák (SK Lhenice) – do pole J.Děd (Čkyně), V.Turek (Čkyně), P.Hovorka
(Cehnice), J.Brych (Strunkovice), P.Jirkovský (Netolice), M.Baloušek (Netolice), R.Pořádek (SK Lhenice), M.Glazunov
(Sousedovice), R.Žurek (Strunkovice) – R.Iliev (SK Lhenice) , S.Pravda (Strunkovice), J.Klimeš (Dříteň), J.Turek
(Lažiště), J.Bízek (Vlachovo Březí)
Nejlepší střelec mistr.podzimu I.B tř.sk.B – Martin Šíp, Sokol Stachy – 12 branek.

S trenérem Václavem Marešem o odehraném mistrovském podzimu:
Václave, v loňské ne příliš vydařené mistrovské sezóně v I.B ve sk.B lhenický tým na jaře
bojoval o udržení. V létě jsi jej převzal za značně pozměněného a omlazeného kádru, přesto
po podzimu nic takového nehrozí. Naopak, tým se v něm v tabulce pohyboval ve vyšších
patrech a přezimuje na čtvrté tabulkové příčce. Jak jsi spokojen s tímto umístěním?
Odpovídá současným jeho možnostem či má navíc?
„Když jsem v létě tady nastoupil a byl uveden prezidentem klubu Pavlem Boškou, tak jsem hráčům
sdělil své představy. Řekl jsem jim, že s tímto kádrem bychom měli hrát minimálně střed tabulky.
Překvapila mě reakce některých hráčů. Bylo na nich patrné, že tomu nechtějí sami uvěřit, že
bychom mohli tohoto cíle dosáhnout. Myslím si, že se na nich podepsala minulá nevydařená
sezóna. Vzala jim hodně sebevědomí. Samozřejmě, sezóna se hodnotí až na konci, ale prozatím
jsem spokojený.“
Podle vysoce aktivního skóre 38:15 má zatím tým (spolu s Lažištěm) druhou nejproduktivnější ofenzivu (po
Sousedovicích s 43 vstřelenými brankami) a rovněž (spolu se Sousedovicemi) druhou nejpevnější defenzivu (po
Lažišti s 9 obdrženými brankami). Jak celkově hodnotíš jeho týmový herní projev? Kteří z hráčů ve vzpomínané
ofenzivě a defenzivě dávali o sobě výrazněji vědět?
„Náš herní projev by měl posoudit asi někdo jiný, ale každopádně si myslím, že tým jako celek určitě nezklamal. Co se
týká jednotlivých hráčů, tak musím říci, že si vážím třeba zkušeného stopéra Lukáše Kopfa, který se rozhodl pokračovat
a pomoci tak mužstvu, nebo i gólmana Jindřicha Dvořáka, který si zase svoje pracovní povinnosti uzpůsoboval tak, aby
na zápasy mohl dorazit. Tomáš Tůma, Jakub Beran, Roman Iliev, Roman Pořádek – to jsou hráči, které jsem moc
nechválil, přesto si naši hru nedokážu bez nich představit. Nemohu se nezmínit o Pavlu Prennerovi. Toho jsem přesunul
z kraje zálohy do jejího středu a mohu říci, že mě mile překvapil, i když jsem mu před sezónou řekl, že budu na něho
hodně přísný. To, co jsem mu herního vytkl, nekomentoval, naopak akceptoval, a tak by to mělo být. A také i o Michalu
Mahákovi, kterému jsem po příchodu Romana Pořádka byl rovněž nucen pozměnit post z útoku na levou zálohu, kde
svoji úlohu jistě splnil, i když jsem věděl, že je to koncový hráč s výbornou střelou. A právě od něho čekám ještě víc. Má
v sobě dravost, zdravou drzost, jen je více v zápase prodat. Chci poděkovat Pavlu Boškovi za to, že přivedl do týmu
hráče, na kterých jsme se spolu domluvili. Myslím si, že z nich jak Dominik tak David Kišovi a rovněž i Tomáš Balica jsou
mladíci, kteří jsou a budou velkým přínosem pro mužstvo. K nim patří i výborný krajní obránce David Trojan, u kterého
mě ale mrzí jeho tréninkové absence. Další mladíci, jako teprve sedmnáctiletý Dominik Kolář, ale i David Lukač, Pavel
Starý a gólman Radek Suchý jsou pro tým také určitě perspektivní.“
V jakém z podzimních zápasů se mančaft nejvíce herně přibližoval Tvým představám a ve kterém tomu bylo
opačně, kdy Tě zklamal?
„Výborný výkon hráči podali v zápase ve Strunkovicích a v domácím se Čkyní, kdy nejenom mě, ale i ostatní zahřál u
srdce. Naopak ten předvedený v zápasech proti Dřítni doma a především venku proti Lažišti byl pro všechny kolem
týmu a určitě i pro fanoušky velkým zklamáním.“
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Co tě v průběhu mistr.podzimu v Tvé trenérské práci v novém působišti příjemně a třeba i nepříjemně
překvapilo?
„Překvapilo mě zázemí klubu, takové má málokteré mužstvo, také dobrá tréninková docházka a i lidi, kteří mě tu
podporují a fandí nám. Nevím, že by mě něco tady tak hodně zklamalo. Každopádně mě ale mrzely odchody do
rezervního týmu hráčů Jardy Mrkvičky a Honzy Exnera. Myslím si, že na to mají oba ještě času dost.“
Na co bude nutné se s týmem v přípravě na mistrovské jaro především zaměřit?
„Čeká nás zimní příprava, na kterou se moc těším a hráči určitě taky. Vynasnažíme se v ní něco naběhat a především
získat potřebný tréninkový objem. Jedeme na soustředění do Strakonic, kde to bude pro hráče zase něco nového. Chci
se s nimi především zaměřit na to, co jsme v zápasech postrádali – na důslednost a dravost v osobních soubojích, na
získávání odražených balónů a zejména na nebojácnost individuálně kličkou přejít přes protihráče v situaci jeden na
jednoho. Závěrem bych chtěl poděkovat našim příznivcům za to, že nás po celou dobu podporovali a fandili nám.“

Díky za rozhovor a hodně zdaru v jarní části fotbalové soutěže!

Podzimní fotbalové derniéry lhenického SK
A týmu v I.B třídě ve sk.B
14.kolo – so 11.11. – FK Lažiště – SK Lhenice A 4:0 (2:0) – nevydařená jarní předehrávka
B týmu v OP Prachaticka
1.kolo – so 11.11. – SK Ktiš/Lh.B – FC Šumavské Hoštice 5:0 (0.0) – br.za Ktiš: J.Mrkvička 4, D.Kolář 1 - vítězstvím
v této vložené dohrávce 1.kola rezerva přezimuje na druhé příčce tabulky!

Konečné tabulky po mistrovském podzimu
A týmu v I.B třídě ve sk.B
1. Lažiště
2. Sousedovice
3. Čkyně
4. SK Lhenice
5. Cehnice
6. Netolice
7. Volyně
8. Strunkovice
9. Stachy
10. Dříteň
11. Vacov B
12. Chelčice
13. Vlach.Březí
14. Zdíkov

12
11
10
8
8
7
6
6
6
4
4
3
2
0

0
0
1
2
0
2
3
3
1
1
0
2
5
2

2
3
3
4
6
5
5
5
7
9
10
9
7
12

B týmu v OP Prachaticka
38:9
43:15
28:16
38:15
21:25
33:20
24:18
28:35
28:37
24:37
21:40
18:26
14:30
17:52

36
33
31
26
24
23
21
21
19
13
12
11
11
2

1. Záblatí
2. Ktiš/Lh.B
3. Husinec
4. Čkyně B
5. Borová Lada
6. Šum.Hoštice
7. Nebahovy
8. Vitějovice
9. Dub
10. Zbytiny
11. Sv.Maří
12. Netolice B
13. Hor.Vltavice
14. Volary

11
9
8
7
7
7
6
5
4
5
4
3
1
1

0
2
2
4
2
1
2
3
4
1
1
2
1
1

2
2
3
2
4
5
5
5
5
7
8
8
11
11

70:10
56:25
44:15
32:22
36:23
30:32
28:29
27:31
31:35
31:36
30:46
26:37
12:57
16:71

33
29
26
25
23
22
20
18
16
16
13
11
4
4

Statistické ohlédnutí za mistrovským podzimem rezervy SK Ktiš/Lh.B v příštím lednovém vydání ML.

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
● 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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