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ZPRÁVY Z RADNICE
Slovo starostky
(necelých 2,5mil Kč) budeme hradit
z
našeho
rozpočtu.
Již
při
schvalování dotace zastupitelstvo
rozhodlo, že zbývající částku
zaplatíme
sami
za
pomoci
bezúročné půjčky, kterou nám
poskytl
Státní
fond
životního
prostředí.
Jen
díky
tomu
nebezpečné odpady z naší obce již
z velké části zmizely. Nemusíme se již bát ekologické
katastrofy, která hrozila v případě úniku nebezpečných
látek do okolí nebo třeba při nějaké živelné pohromě či
požáru.
Teď je před námi druhá fáze - a tou je odvoz a likvidace
5500 tun kontaminované zeminy, sanace požární nádrže
uvnitř areálu a zbytky agrochemie ještě z dob působení
JZD. Žádost o dotaci jsme podávali do Operačního
programu životního prostředí a již nyní mohu říci, že náš
projekt byl schválen výběrovou komisí. Odhadovaná cena
je cca 37 mil Kč, dotace je 85 %, a 15% je náš podíl. V
tuto chvíli připravujeme výběrové řízení na dodavatele,
abychom mohli plynule přejít k 2. etapě a věřím, že
nejpozději do konce roku 2019 ( to je nejzazší termín v
žádosti o dotaci) bude areál úplně čistý. Také na
spoluúčast u 2. etapy budeme žádat poskytnutí půjčky a
také budeme žádat Jihočeský kraj o poskytnutí pomoci.
Mám velkou radost, že konečně po více než 20-ti letech
budou Lhenice bez nálepky skládky nebezpečných
odpadů a potencionální ekologické katastrofy.
Marie Kabátová, starostka

Vážení spoluobčané,
zdá se, že hezké teplé dny letošního roku jsou za námi a
já doufám, že jste všichni načerpali dostatek sil na zimní
období, které nás čeká. Blíží se advent a s ním i čas
Vánoc a také nový rok. Na bilancování je ale ještě čas,
přesto bych Vás ráda už teď informovala o jedné
záležitosti, ze které mám já osobně velkou radost.
Jedná se o největší akci letošního roku, a sice o projekt
„Odstranění pevných a kapalných odpadů z bývalého
areálu ACHP Lhenice – 1. etapa“, který jsme právě
úspěšně dokončili. Společnost AVE CZ, která vyhrála
výběrové řízení, odtud od března odvezla k likvidaci přes
700 tun nebezpečných odpadů - zejména s obsahem
nebezpečných PCB, ale také hořlavých a výbušných a
jedovatých látek. Sklady, ve kterých byly sudy s
nebezpečnými látkami a transformátory uskladněny, jsou
již prázdné a čisté. Nebezpečné látky byly za přísného
dozoru MŽP a ČIŽP odvezeny do Ostravy do spalovny k
ekologické likvidaci. Po dlouhé době se tak podařilo
odstranit nebezpečné odpady, které sem byly navezeny v
90.letech. Asi nikdy by se to nepodařilo bez pomoci
dotace z Národního programu Životního prostředí.
Náklady na první etapu sanace areálu byly totiž necelých
25 milionů korun včetně DPH (podotýkám, že roční
rozpočet našeho městyse je 37 mil Kč). Z Národního
programu Životního prostředí prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí České republiky jsme obdrželi
dotaci ve výši 19 663 587 Kč, tj. 80% nákladů. Mám také
radost, že nakonec pomohl i Jihočeský kraj a to dotací ve
výši 2 500 000 Kč , tj. cca 10% nákladů a zbývajících 10%
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S pocitem hlubokého zármutku jsme přijali zprávu o odchodu
našeho vzácného kolegy a přítele,

pana Norberta Bayerla, starosty obce Grattersdorf.
Jménem všech starostů Chelčicko - Lhenického mikroregionu
vyjadřujeme tímto upřímnou soustrast rodině i všem občanům obce
Grattersdorf. Pan starosta Bayerl byl nejenom významným
komunálním politikem, ale i iniciátorem a propagátorem naší společné
mezinárodní spolupráce.

Čest jeho památce!
24.5.1955 † 27.10.2017
S partnerskou bavorskou obcí Grattersdorf máme jako mikroregion podepsánu Listinu přátelství od roku 2011 se
správním společenstvím VG Lalling a pan starosta Grattersdorfu byl velký zastánce přeshraniční spolupráce. Je to jeho
zásluha, že naše ZŠ navázala spolupráci s bavorskou školou v Lallingu a děti tam už byly 2x na návštěvě a naopak již
2x jsme hostili děti z Lallingu. Také Myslivecké slavnosti k 50.výročí trvání MS na Jarmarku sv. Jiljí (r.2012) byly ve
znamení přeshraniční spolupráce s Bavorskem a výstava před školou byla jeho zásluha, jezdil každý rok na Slavnosti
plodů (v roce 2015 u nás byl naposledy), no a také to, že naši hasiči mohli jet do Osterhofenu na hasičskou základnu a
vyzkoušet tzv. kontejner, kde se dají nasimulovat různé situace při požáru, byla zásluha pana starosty Norberta Bayerla
z Grattersdorfu, který vše domluvil a dokonce poprvé to měli hasiči zcela zdarma, i když je provoz kontejneru velmi
energeticky náročný. Naši hasiči spolu s chelčickými byli naposledy v Grattersdorfu a v Osterhofenu na exkurzi letos
14.10. 2017. Členové naší výjezdové jednotky, nositelé dýchací techniky, tak opět využili možnosti tréninku v
kontejneru. Marie Kabátová
(Viz článek níže v kapitole „Z našich spolků a organizací“ – pozn.red.)

INFORMACE OBČANŮM
SLAVNOSTI PLODŮ 2017 – Krtely 21.10.
Slavnosti plodů jsou putovní akcí po obcích Chelčicko-Lhenického mikropregionu. Letos je pořadatelsky hostily Krtely za
tradičního, léty již zavedeného programu – s ovocnářským jarmarkem, soutěžemi „O jablko roku“, „O nejlepší ovocný
destilát a slivovici“, „O nejlepší ovocnou dobrotu – pekařský a cukrářský výrobek“ a s bohatou kulturní nabídkou pro
návštěvníky.

Informace o výsledcích vyhlášených soutěží:
Uvádíme vždy jen první tři místa + umístění soutěžících z našeho Lhenicka
Ovocná dobrota – pekařský výrobek – zúčastnilo se 11 soutěžících
1. Pavlína Bártová - Mičovice; 2.Chelčický Domov sv.Linharta - Chelčice; 3.Zdena Horáková - Truskovice
8.místo ZŠ Lhenice – výrobek Jablečné růžičky
Ovocná dobrota – cukrářský výrobek – 18 soutěžících
1. Pavla Bártová - Mičovice; 2. Jana Valentová - Chelčice; 3. Hana Honzíková - Krtely
6.místo ZŠ Lhenice – výrobek Jablečný sen
O slivovici roku – 7 soutěžících
1. Jan Vačkář - Holečkov; 2. Zdeněk Kolací - Jáma; 3. Jan Pintr - Mičovice
5.místo Petr Leber - Lhenice
Ovocný destilát roku – 5 soutěžících
1. Pavel Holub - Krtely; 2. Karel Tůma - Chelčice; 3. Václav Pasák - Malovičky
Jablko roku – 59 soutěžících
1. Hana Nováková - Krtely; 2. Patrášek St. - Krtely; 3. Karel Tůma - Chelčice
6. Roman Grill, Hoříkovice – odrůda Jonagold; 12. Roman Grill – Jonagored; 14. Roman Grill – Redcap; 17.
Roman Grill – Rubinola; 21.Robert Gregora, Lhenice – Red Jonaprince; 22. – Petr Leber, Lhenice –
Jonaprince; 28. Robert Gregora – Bohemia; 32. Robert Gregora – Gala Val; 34. Robert Gregora – Jonagored;
37. Petr Leber – Topaz Red; 40. Petr Leber – Spartan; 43. Petr Leber – Bláhovo oranžové; 44. Robert Gregora
– Lucy; 48. Robert Gregora – Rubín; 51. Robert Gregora – Rubinola.
HODNOCENÍ SLAVNOSTÍ PŘEDSEDOU CHELČICKO – LHENICKÉHO MIKROREGIONU
Ve dnech 21. – 22. října pořádal náš Mikroregion Chelčicko – Lhenický a obec Malovice již 15. ročník Slavností plodů a
9. ročník s nimi již neodmyslitelně spojeného Ovocnářského jarmarku. Za ta léta již máme jako pořadatelé bohaté
zkušenosti s pořádáním takovéto velké akce, která již dávno svým významem přesáhla hranice našeho malého regionu.
Tou nejzásadnější podmínkou pro zdařilý průběh zejména sobotního jarmarku jsou však vždy aktuální klimatické
podmínky. Podle přízně počasí pak za sebou již máme vyloženě nepovedené ročníky (Truskovice 2012, Chelčice 2014).
Všechny ostatní ročníky již můžeme řadit, alespoň z tohoto pohledu, mezi ty vydařené. Letos v Krtelích to však vyšlo nad
očekávání. Takové typické teplé babí léto a ještě tzv. za pět minut dvanáct, protože hned v neděli v noci začalo pršet.
Bez ohledu na počasí můžeme však po každém ročníku konstatovat, že organizačně se vždy jednou za šest let jedná o
prestižní událost v životě každé dané obce našeho regionu a její spolky a aktivní občané do ní dávají maximum své
invence a volného času. Za to mají náš obdiv a poděkování. Nejinak tomu bylo letos v Krtelích. A snad právě s ohledem
na splnění první podmínky ohledně pěkného počasí bylo zvládnutí připraveného programu a jedné z nejvyšších účastí
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návštěvníků, kterých bylo na dva a půl tisíce, je potřeba před pořadateli smeknout dvojnásob uctivě. Protože jsem tak
nemohl učinit veřejně z důvodu souběžně probíhajících voleb a své kandidatury na jedné z kandidátek přímo na místě,
činím tedy tímto článkem ex post. Obzvláště bych chtěl zdůraznit profesionalitu a flexibilitu pořadatelů – místních hasičů
z SDH Ktrely. Jejich nasazení a kázeň byly téměř vzorné. Před slavnostmi opravili budovu bývalé prodejny, své klubovny
a poskytli ji pro hodnocení soutěží a zajištění zázemí pro pořadatele a hosty. Další pochvalu zaslouží i pracovníci
obecního úřadu v Malovicích v čele s panem starostou Pasákem, kteří zvládli zajistit akci i v souběhu s probíhajícími
volbami do Poslanecké sněmovny. V neposlední řadě bych chtěl vyzdvihnout i tři ženy, které mne mezi ostatními
pořadateli zaujaly. Každá z nich výrazně svým způsobem přispěla ke zdárnému průběhu celé akce. První byla paní
Marie Hradilová, která má spolu s ostatními pomocníky zásluhu na perfektním aranžmá výstavy výpěstků v kulturním
domě. S touto paní jsem měl možnost se setkat již na několika předchozích ročnících (Jáma, Malovice) a vždy to
naaranžovala perfektně. Letos to pro ni bylo i s ohledem na zdravotní stav určitě složitější. Druhou je pak paní Milada
Vopálková, kterou místní dosud příliš neznali. Paní Vopálková je pracovnicí naší Místní akční skupiny Rozkvět ve
Lhenicích a je pro náš mikroregion takovou dobrou duší a významným pomocníkem, zejména v oblasti čím dál složitější
administrace našich bohatých aktivit, ať už v rámci svazku nebo jednotlivých obcí. V Ktrelích jí za nás, starosty
poděkoval veřejně kolega Luboš Bárta a já se tedy připojuji nyní. Mé poděkování rovněž patří i paní Ivaně Pasákové,
která se spolu s dalšími po oba dva dny vzorně starala o páteční průběh hodnocení soutěží a v sobotu o zázemí pro
všechny pořadatele a hosty.
Ano, našli se i nějaké chybičky ve scénáři a museli jsme improvizovat v programu zejména například s ohledem na
probíhající přímý přenos Českého rozhlasu České Budějovice, ale věřte, že to nebylo v žádném případě záměrem a
omlouvám se za to i já. Tady si dovolím podotknout obligátní „ kdo nic nedělá, nic také nezkazí“ nebo „ po bitvě každý
generál“ a „ kdo chce najít, vždy najde“. Nicméně za sebe i s odstupem času mohu konstatovat, že jednoznačně
převažují kladná hodnocení letošních Slavností plodů.
Moje poděkování tak nepatří jenom výše zmíněným, ale i spoustě dalším pořadatelům, partnerům, kteří akci podpořili,
interpretům, místním ovocnářům, producentům a samozřejmě i hojným návštěvníkům.
Těším se proto spolu s Vámi 20. října 2018 na příští ročník Slavností plodů opět do osvědčené místní části Mičovic Jámy. Jiří Iral

Bílá pastelka 2017
Každoročně se naše obec zapojuje do celostátní dobrovolnické sbírky
„BÍLÁ PASTELKA“ na pomoc nevidomým a slabozrakým.
V letošním roce bylo v celé ČR vybráno 2. 760.152,- Kč.
U nás, ve Lhenicích do pokladničky č.1170, bylo vloženo při koupi bílé
pastelky našimi občany 2.477,-Kč.
Velmi děkujeme všem, kteří otevřeli svá srdce a přispěli !!!

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 31.11. 2017 do 15.30 hodin.
Podrobnější informace na úřední desce před radnicí, nebo na webu www.lhenice.cz

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
- konány v pátek a sobotu 20. – 21. října 2017.
Celostátní pořadí devíti zvolených stran, které zasednou do sněmovny
za překročení potřebné pětiprocentní hranice
z 31 kandidujících stran a politických hnutí a za volební účasti 60,84 %.

1. ANO – 29,64% (78 mandátů), 2. ODS – 11,32% (25 mandátů), 3. Česká pirátská strana – 10,79% (22
mandátů), 4. SPD-T.Okamura – 10,64% (22 mandátů), 5. KSČM – 7,76% (15 mandátů), 6. ČSSD – 7,27%
(15 mandátů), 7. KDU-ČSL – 5,8% (10 mandátů), 8. TOP 09 – 5,31% (7 mandátů), 9. STAN (Starostové a
nezávislí) – 5,18% (6 mandátů).

Jak jsme volili u nás, na Lhenicku – za volební účasti 58,82% a za volby z 30 stran a
hnutí jako v celém Jihočeském kraji
Ve Lhenicích se tradičně volilo ve dvou volebních okrscích. Ve volebním okrsku č.I – volí občané Lhenic,
krom ulic Netolická, Tylova a Na Sadech. Ve volebním okrsku č.II – voliči ze spádových osad a voliči z ulic
Netolická, Tylova a Na Sadech ve Lhenicích.
Členy volebních komisí byli delegovaní občané jednotlivými volebními stranami:
1. OVK - zapisovatel Jan Čanda, předseda Mgr. Jan Novotný, místopředsedkyně Olga Ambrožová členové: Eva Hambergerová, DiS., Laděna Bečvářová (2. den voleb odstoupila - náhradník Jiřina
Bečvářová), Kristýna Černá
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2. OVK - zapisovatelka Ivana Ragáčová, předseda Vlastimil Čech, místopředsedkyně Marie Schacherlová členové: František Hamberger, Bohumila Krocová, Věra Krocová
celkem
I.okrsek
II.okrsek

voličů
1.571
916
655

vydané obálky
924
548
376

Celkem hlasů a procenta
1. ANO –
293 – 31,81 %
2. ODS –
136 – 14,76 %
3. Česká pirátská str. – 100 – 10,85 %
4. SPD-T.Okamura –
82 – 8,90 %
5. KSČM –
75 – 8,14 %
6. ČSSD –
53 – 5,75 %
7. KDU-ČSL –
50 – 5,42 %
8. TOP 09 –
43 – 4,66 %
9. STAN (starostové) – 28 – 3,04 %
10. Strana zelných –
14 – 1,52 %
11 Str.svobod.občanů – 14 – 1,52 %
12. Realisté –
14 – 1,52 %
13. Řád národa –
5 – 0,54 %
14. SPR M.Sládka –
5 – 0,54 %
15. Rozumní –
3 – 0,32 %
16. Str.Práv Občanů –
3 – 0,32 %
17. Radostné Česko –
1 – 0,10 %
18. Blok proti islamizaci – 1 – 0,10 %
19. Dobrá volba –
1 – 0,10 %

platné hlasy
921
547
374

volební účast
58,82 %
59,83 %
57,40 %

okrsek č.I – počet hlasů okrsek č.II – počet hlasů
ANO –
162
Ano 131
ODS –
94
Piráti 44
SPD-T.Okamura – 57
ODS 42
Piráti –
56
KSČM 37
KSČM –
38
SPD-T.Okamura - 25
ČSSD –
36
TOP 09 22
KDU-ČSL –
30
KDU-ČSL 20
TOP 09 –
21
ČSSD 17
Starostové –
14
Starostové –
14
Str.svob.občanů – 11
Str.zelených 6
Str.zelených –
8
Realisté 6
Realisté –
8
Řád národa 3
SPR M.Sládka – 4
Str.svob.občanů - 3
Řád národa –
2
Rozumní 2
Str.Práv Občanů – 2
SPR M.Sládka 1
Radostné Česko – 1
Str.Práv Občanů - 1
Rozumní 1
Blok proti islam. - 1
Dobrá volba 1

Jak vidno, voliči ve dvou volebních okrscích u nás se společnou svou volbou zcela shodli s celostátním pořadím
zvolených stran do sněmovny, ale neposlali by tam pro nedosažení nutné pětiprocentní hranice na 8. a 9.místě TOP 09
(s 4,66%) a STAN (s 3,04%) při nižší volební účasti o 2,02% než činil celostátní průměr (60,84%).
Ve sněmovních volbách v našich Lhenicích přesvědčivě zvítězilo ANO (s 31,81% za volební účasti 58,82%) stejně tak,
jako celostátně (s 29,64% při volební účasti 60,84%), též ve všech krajích (v našem Jihočeském s 28,86% při volební
účasti 61,74%) a ve všech okresech (v našem prachatickém s 27,76% při volební účasti 58,10%).

POZVÁNKA
Vážení spoluobčané a milé děti,
rádi bychom vás pozvali na již tradiční
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
které se koná první adventní neděli
3.12. od 16.00 hodin na prostranství OÚ.
Domácí perníčky, punč a jiná zahřívadla.
A samozřejmě
VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ
S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI.....
Přijďte s námi načerpat předvánoční
atmosféru….Váš obecní úřad.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Říjen v naší mateřince
Školní rok se nám pomalu „rozjel“ a již se můžeme společně ohlédnout za některými
akcemi, které naši školu provázely. Po podzimním přivítání se v nově upravených třídách
se známými i nově příchozími tvářemi jsme se rovnou přehoupli do zimní tématiky.
Na začátku října nás čekalo focení dětí inspirované vánoční tématikou. Den poté nás
navštívili „dravci“. Ukázky letů i přivolání majestátných dravců jako orla bělohlavého, supa,
výra, sovy, sokola či jestřába vyvolaly u dětí nemalý zájem a vzrušení. Přelety i pozorování
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lovu těchto dravců z blízka byly nezapomenutelným zážitkem pro mnohé z nich. Neseděly však nečinně.
Zapojily se do vědomostní soutěže, kde mohly zúročit svoje znalosti získané během přehlídky. A co jim bylo
odměnou? Kalendáře, Pexesa, volné vstupenky na ukázku práce s dravci na zámku Lednice nebo vlastní
zážitek z vypuštění a přivolání si dravce na ruku.
Konec října se v naší škole nesl ve znamení Slavností plodů. Ty se tento rok přesunuly do Krtel. Děti i paní
učitelky připravily bohatý program básní (básně Ježek a Čmelák) a písní (písně Včelích medvídků, píseň
Cesta), které byly doprovázeny dětmi hrou na Orffovy nástroje, klavírním, kytarovým i bubnovým
doprovodem paní učitelek. Dárkem s sebou přivezly mětýnového draka nejmladších kamarádů ze třídy
Motýlků. Symbolizoval sladkou ochutnávku a třešničku na dort jejich skvělého vystoupení.
Přestože se jim, díky organizátorům akce, nepodařilo své vystoupení předvést v plném rozsahu, byly skvělé
a patří jim, jejich učitelkám a v neposlední řadě i rodičům veliký dík za snahu a práci, které této akci věnovali.
Zima se nás bude ptát, co jsme dělali v létě i na podzim a my budeme vědět, že jsme opravdu nezaháleli.
Zuzana Bromová
Foto vlevo z výroby mětýnek – vpravo z vystoupení našich dětí na Slavnostech plodů v Krtelích

Více fotografií na webu mateřské školy www.mslhenice.cz

Základní škola
Říjnové kalendárium
2.10. – „První pomoc“ – výukový program ve spolupráci s prachatickou „Dřípatkou“ – pro
žáky 8.a 9.třídy
3.10. – „Vzpomínkové sportování“ pro pana učitele Mgr.Václava Kubíka v tělocvičně ZŠ –
žáci 1.až 3.třídy cvičení s jógou, 4.až 6.třídy s vybíjenou, 7. a 9.s přehazovanou (viz
foto níže)
4.10. – schůzka školního EKO týmu
4.10. – „Mladý chemik“ – školní kolo soutěže (viz článek níže)
10.10. – „Renesanční památky“ – exkurze do města Č.Budějovic – pro žáky 9.třídy
11.10. – „Přírodovědný klokan“ – školní kolo soutěže (viz článek níže)
11.10. – „Letové ukázky dravců a sov“ – v provedení společnosti na ochranu dravých ptáků „Zayferus“
z Lednice na Moravě – na hřišti lhenického SK – pro žáky všech tříd (1.a 9.) viz foto níže
11.až 13.10. – „Zážitkový kurz v Zátoni“ – pro žáky 6.třídy (viz článek + foto níže)
13.10. – podzimní vycházka do okolí Lhenic na „Lineckou stezku“ – pro žáky 1.až 3.třídy
16.až 25.10. – „Naše posvícení“ – výstavka „Lhenických mětýnek“ ve vestibulu školy i pro veřejnost
16.10. – beseda ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ na téma „Kyberšikana“ – pro žáky 7.třídy
17.10. – beseda ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ na téma „Škádlení nebo šikana“ – pro žáky 3.třídy
18.10. – beseda ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ na téma „Běh na krátkou trať – drogy“ – pro žáky
8.třídy
18.10. – „Dopravní výchova“ – s příslušníkem Policie ČR – pro žáky 1.a 2.třídy
19.10. – beseda ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ na téma „Sex faktor“ – pro žáky 9.třídy
19.10. – třídní schůzka pro rodiče žáků 9.třídy k volbě povolání
24.10. – „Dopravní výchova“ v prachatickém DDM pro žáky 4.třídy
24.10. – mimořádná třídní schůzka pro rodiče žáků 4.třídy
25.10. – mimořádná třídní schůzka pro rodiče žáků 7.třídy
25.10. – „Stověžatá Praha“ – exkurze do hlavního města – pro žáky 5.třídy
26.a 27.10. – podzimní prázdniny
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Fota: vlevo - vzpomínkové sportování pro pana učitele Kubíka (3.10.); uprostřed letové ukázky dravců na hřišti SK (11.10.); vpravo – podzimní vycházka na
lhenickou část Linecké stezky (13.10.)

Vědomostní a dovednostní soutěže na naší škole
Přírodovědný klokan 2017/18 – pro žáky 8.a 9.ročníku
Umístění nejlepších řešitelů
1.místo – Rudolf Žák (9.roč.) – 67 bodů ze 120 možných;
2.místo – Vojtěch Nevšímal (9.roč.)
3.místo – Jindřich Grill (8.roč.).
Celkem se zúčastnilo 28 soutěžících z 8.a 9.ročníku

Mladý chemik 2017/18 – školní kolo 4.10.2017
Umístění nejlepších řešitelů
1.místo – Rudolf Žák (9.roč.) – 63,5 bodů;
2.místo – Kateřina Stašková (9.roč.) – 38,5 bodů
3.místo – Vojtěch Nevšímal (9.roč.) – 38 bodů.
Celkem se zúčastnilo 13 soutěžících z 9.ročníku

Zážitkový kurz žáků v Zátoni 11.až 13.10.2017
Ukázky z prací žákyň 6. třídy na toto téma
….Do Zátoně jsme jeli autobusem, když jsme dojeli na místo, čekali na nás dva pánové – Standa a Franta.
Uvnitř jsme si prohlédli pokoje a koupelnu, vybalili jsme si věci a potom jsme šli do lesa, kde jsme hráli hry.
Za chvíli bylo šest hodin a my jsme šli do jídelny na večeři. Po večerních hrách jsme šli spát….. Další den
jsme po obědě šli na procházku až na Boubín…Večer jsme měli bojovku a po ní jsme unavení šli spát……
Poslední den ráno jsem si uvědomila, že je pátek třináctého, ale naštěstí se nic špatného nestalo….
Adéla Kanalošová
…Mezi nejlepší hry na kurzu patřilo „ vajíčko“.
Cílem hry bylo zabezpečit za pomoci brček,
metru izolepy, provázku, papíru a špejlí vajíčko
tak, aby se nerozbilo ani po pádu z balkónu. Plán
našeho týmu zněl: „Prostě to vejce obalíme
papírem a izolepou!“ Asi po třiceti minutách jsme
měli jakýsi neforemný balíček s držátkem z
provázku – vejce jsme pojmenovali Hildegarda.
Druhý den jsme jej testovali. Hilda letěla
vzduchem a – PRÁSK! Buď nepřežilo vejce nebo
špejle. Bylo to oboje! Ze všech vajec dopadla
nejlíp – a tak se Hilda obětovala pro náš tým a
pro vítězství?...Dobrá byla taky túra k
boubínskému jezírku. Po cestě jsme sbírali
semena dřevin, u jezera jsme hráli hru, ve které
vyhrály holky – kluci prohráli. Jezero bylo podle mě nádherné a okouzlující. Pod klidnou hladinou se
proháněly malé rybky a mezi placatými kameny protékala chladná a průzračná voda.
Ema Radová
Foto: vlevo – ze „Zážitkového kurzu“ v Zátoni, všechna školní fota Tomáš Kümmel
Více fotografií na školním webu www.zslhenice.cz – v sekci fotogalerii.
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Na závěr vybrána jedna ze zdařilých slohových prací našich žáků

Podzim
(líčení zážitků)
Je podzim. Krásné roční období, kde je mnoho různých barev. Barevné listy poletují po vesnici. Opadané stromy
se pohupují ve větru. Ptáci odlétají do teplých krajin a švitoří mezi sebou. Srnky běhají po polích. Kapky ze
stromů padají na moji hlavu. Šlapu po listech spadaných ze stromů. Tiše šustí a povídají si mezi sebou. Jdu tiše
lesem, abych viděla nějaké zvířátko, jak jí. Podzim je inspirující nejen pro malíře, ale i pro fotografy. Vítr fouká a
profoukává moje krátké vlasy. Po zemi se povalují různé plody stromů. Když prší, jsem veselá, protože déšť
zaleje stromy, aby více rostly. Příroda je krásná sama. Nikdo jí nemusí pomáhat, aby byla krásnější. Broučci se
ukrývají před zimou. Zůstanou ve stavu strnulosti a na jaře se zase vzbudí. Šišky padají, protože do nich fouká
vítr. Děti pouští draky do výšky a soutěží, kdo ho má nejhezčí. Ježek si dělá domeček. Podzim je prostě jedním
slovem nepopsatelný.
Lenka Čechová, 5. třída ZŠ Lhenice

Vážení rodiče, zveme Vás na seminář
KYBEKRIMINALITA,
který se bude konat v úterý 21. 11. 2017 od 16 hodin v budově ZŠ Lhenice
(2. poschodí pavilonu U8 - učebna SMART II).
Odborný lektor Ing. Petr Šmíd, DiS. ředitel Portus Prachatice, o.p.s.
Zvláštní pozornost bude věnována problematice sociálních sítí
(zejména Facebooku) a on-line počítačových her.

Srdečně Vás zveme na 11.VÁNOČNÍ JARMARK,
který se uskuteční ve čtvrtek 7.prosince
od 16.00 hod. do 17.30 hod. na nádvoří školy.
Přijďte nakoupit drobné dárky a nasát trochu předvánoční atmosféry.

JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Práce na revitalizaci lhenického náměstí pokračují
Právě nyní probíhají v části od vozovky, procházející jeho středem, ke kostelu sv.Jakuba, a to především kol něho, kde
již vzniká úhledný parčík s vydlážděnými cestičkami s ostrůvky pro budoucí zeleň, zde obnovovány kamenné zdi se
stříškami s taškovou krytinou obklopující okolí sakrální stavby. Před ní do náměstí je též již zbudován podstavec pro
kříž, který se do tohoto místa navrátí stejně tak, jako je již vytvořen piedestal pro pomník padlých, jenž bude rovněž
vsazen do přibližně stejného místa náměstní plochy, jako stával.
JB, JM

Foto vlevo – vznikající parčík za kostelem, uprostřed – podstavec pro kříž před kostelem, vpravo – podstavec pro
pomník padlých z 1.světové války

Vichřice bičovala Česko, jižní Čechy i naše Lhenicko
V noci ze soboty 28.10. na neděli 29.10. a pak především o nedělním dopoledni „řádila“ v plné síle, kdy místy, podle
meteorologů, dosahovala na jihu Čech rychlosti až 114,5 km/hod., aby v pozdějších odpoledních hodinách tohoto dne
její běsnění odeznívalo až k postupnému zklidnění. V silných nárazových poryvech větru padaly stromy, někde byla
odnášena i střešní krytina z budov, vzduchem létaly neupevněné předměty, mnohé elektrické rozvody byly přerušeny
s následným bezproudím či jeho výpadky. Popadané stromy ochromily železniční i silniční dopravu. Větrná smršť na
území ČR zapříčinila čtyři lidské oběti a milionové škody.
Na našem Lhenicku, ve srovnání s jinými oblastmi, svým průběhem až takové nenapáchala. Tato vichřice pojmenovaná
„Herward“ (nejsilnější od roku 2007, kdy pustošil Česko 18.a 19.1. orkán Kyrill) nadělala mnoho práce a starostí
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hasičům, energetikům, záchranářům a i dalším. Jihočeští hasiči měli 29.10. jen za dvanáct hodin nahlášeno na 600
událostí spojených se silným větrem, ale celkem jich bylo podstatně víc. Zasahovali v maximálně možném počtu hasiči
profesionální i dobrovolní. Jen zásahová jednotka našeho lhenického SDH měla v tuto neděli celkem pět výjezdu,
všechny k odstranění popadaných stromů ze silnic, a to u Vodice, Chrobol, Dobšic, Klenovic a u Nového Dvora.
Také energetická společnost E-on měla v tento den velice napilno. Zaznamenala na českém jihu na 250 poruch jen na
linkách vysokého napětí a na bezpočtu ostatních. Bez dodávek elektrického proudu zůstalo padesát tisíc jeho
odběratelů. Podle slov mluvčího firmy E-on bylo v terénu vše, co mělo ruce i nohy, když k pohotovému odstranění závad,
především v lesních úsecích, mnohde bránily popadané stromy.
Úplná likvidace všech následků vichřice bude pro všechny zainteresované ještě po určitý čas přeci jen trvat. JB, JM
Podle Prachatického deníku z 30.10. a dalších zdrojů.

Fota ze zásahů k polomům stromů – převzato z facebooku SDH Netolice

Památka zesnulých na našem lhenickém hřbitově
O „Všech svatých“ a o „Dušičkách“ (1.11. a 2.11.), ale již i o víkendu se sobotním státním svátkem „Vzniku ČSR“ (28.10.)
a neděli (29.10.) přicházeli v toto pietní místo, jako každým rokem, místní, tak i ti zdaleka, aby se poklonili památce
svých drahých blízkých i známých zemřelých. Vyzdobené hroby, na nich položené věnce a květiny, též zapálené svíčky
svědčily o tom, že na ně nezapomínáme.
Ve čtvrtek 2.11. v odpoledních hodinách sloužil páter Liška na místním hřbitůvku bohoslužbu za zemřelé, které se
zúčastnil poměrně velký počet věřících. Po bohoslužbě u kaple sv.Jana Nepomuckého ještě přítomní spolu se svým
pastorem obešli celý hřbitov a modlitbami a svěcením vzpomínali všech zde pohřbených.
JB, JM

V dušičkový večer rozžahli jsme svíčky,
modlili se tiše za našich blízkých dušičky.
Svíčka od mnohých z nás byla zapálená
i za ty, na něž již nikdo,
nikdo nevzpomíná….

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Lheničtí hasiči u německých přátel v Grattersdorfu a Osterhofenu
asi Malovic, je vybavení srovnatelné s námi, oni
mají navíc vyprošťování na DN.
V Osterhofenu je to už jiná liga. Velikost stanice se
blíží u nás Budějovicům. Technika dost dobrá, ba co
vynikající, podmínky na výcvik lezců, nositelů
dýchací techniky, zásahy na železnici atd. Výcviku v
kontejneru se zúčastnilo ten den hodně jiných
sborů. Perfektní organizace, všechno klapalo.
Ale hlavně v zásahu mají cca 126 hasičů! A tenhle
"dobrovolný kolos" má jen jednoho zaměstnance na
plný úvazek. Je trošku smutné, že česká jednotka
se dostane snáz na výcvik do Německa, než v
Čechách. My, v Netolicích jsme měli štěstí na kluky
z HZS z Vysokého Mýta, díky nim jsme absolvovali
výcvik v jejich kontejneru.“
Přátelství mezi přeshraničními hasičskými sbory se
touto návštěvou ještě více prohloubilo. JB,JM

V sobotu 14.října lheničtí a chelčičtí
hasiči společně navštívili tamní
spřátelené dobrovolné hasičské
sbory. Dostalo se jim vřelého přijetí
a
pohoštění,
s následnou
prohlídkou jejich hasičské techniky i
potřebného zázemí k jejich činnosti. Též došlo na
vzájemnou výměnu zkušeností a i na diskuzi o
systému fungování dobrovolných hasičů v obou
zemích. Poté v Osterhofenu prošli výcvikem ve
speciálním
kontejneru,
simulujícím
obtížné
podmínky vznikající při požárním zásahu, aby poté
převzali protokoly o jeho absolvování.
Všechny
překvapila
vybavenost
tamních
dobrovolných požárních sborů.
Jan Marek z SDH Netolice, který měl možnost
zúčastnit se této družební návštěvy, se k tomuto
vyjádřil slovy: „V Grattersdorfu, což je obec velikosti
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Foto Jan Marek – z návštěvy hasičů u německých přátel

Výprava lhenických skautů
na „Vysoký kámen“
Uskutečnila se v sobotu 14.října, kdy cílem jízdy na kolech přes
Třebanice a Ratiborovu Lhotu byl „Vysoký kámen“ u Klenovic,
s následným výstupem na jeho vrchol. Při něm si odvážnější
účastníci výpravy vyzkoušeli základy horolezectví – lezení a
slaňování. Za báječného počasí jim po ztečení vrcholu skály byly
odměnou nádherné výhledy do širokého okolí.
Fota L.Čanda – z výstupu na „Velký kámen“

Český svaz žen slaví v tomto roce 50 let
Také u nás, ve Lhenicích funguje tento spolek od počátku a aktivní je stále. Na jeho počátky a
činnost zavzpomínala jedna ze zakládajících členek, paní Marie Pelikánová. Článek byl uveřejněn
v centrálním časopise svazu žen.

Vzpomínka na život žen ve Lhenicích.
Žijeme na úpatí Šumavy v městysi nazývaném "Zahrada
jižních Čech",krásném kraji obkrouženém věncem lesů.
Začala jsem poněkud poeticky, ale chci říci, že žijeme v
pospolitosti, protože to ani jinak na menším místě nejde.
A zvlášť velkou dlouholetou tradici má ve Lhenicích
pospolitost žen, nyní Český svaz žen. Nedávno jsme se
sešly na našem klubu s tím, že tentokrát budeme jenom
vzpomínat. Jsou mezi námi opravdové pamětnice, ale i
mladší generace, tak ať ty mladší slyší za jakých
podmínek a co se všechno udělalo. Ženy byly vždycky
všude, kde bylo třeba přiložit ruku k dílu. V samých
počátcích ale také tvořily kulturu v obci. Ta měla vždy
úspěch, i když dnešní generaci by se asi zdála primitivní.
Pořádaly jsme tzv."Babské bály", různá veselá
setkání,později potom měla setkání už určité téma. Např.
"Večery pro dárce krve". To byla veliká akce. Lhenice
navštívili známé osobnosti z kulturního i politického života
a všichni společně jsme poděkovali dárcům za dar
nejcennější - dar krve.
Vzpomínáme na spartakiády. S radostí jsme nacvičovaly
a hrdě potom reprezentovaly v Praze naše Lhenice, bavilo
nás to. Krásná byla také práce s dětmi. Pořádaly jsme

"pochody" rozkvetlou přírodou za určitým cílem a na
závěr opékaly buřty, hrály hry a předávaly ceny. To bylo
radosti!!! Nežily jsme ale jen zábavou. Pomáhaly jsme
všude, kde bylo potřeba. Velká práce byla třeba při
výstavbě základní školy, mateřské školy, zdravotního
střediska, hotelu a pod. Také na úpravě okolí ,městečka
jsme se podílely. A učily jsme se. Měly jsme mezi sebou
šikovná "děvčata", která nás učila různé druhy ručních
prací, pletení a pod. Vděčně na ně vzpomínáme, už
většinou nejsou mezi námi.
Po změně politické situace mnoho žen z naší organizace
odešlo. Byla to těžká doba, odchody byly zbytečné, ale
tehdejší propaganda udělala své. Věrné zůstaly a za pár
let přicházely ženy nové. Změnil se styl práce, vytvořily
jsme klub, který sdružuje ženy v podstatě se stejnými
potřebnými úkoly, ale v modernějším stylu. Naše klubová
setkání jsou hojně navštěvována a všem nám přinášejí
radost z programů, které se snažíme připravovat tak, aby
vyhovovaly opravdu všem. Lze si tedy jen přát zdraví,
které je úplně nejdůležitější, klid ve světě a pohodu,
abychom mohly žít šťastně.

V současné době má lhenická organizace svazu žen 37 členek,
z toho dvě čestné členky. Nejpravidelnější činností je cvičení jógy,
na kterém se scházejí ženy každý týden, již od října 2002 (viz
foto). Svou oblibu si v naší obci našly „Dámské kluby“, které jsou
pořádány 5x do roka a zúčastňují se jich nejen členky svazu. Kluby
jsou tématicky zaměřené, ženy např. vyrábějí adventní věnce,
vánoční ozdoby, suché vazby, různé druhy pletení a ručních prací
včetně slámových ozdob, malování kraslic, práce z pedigu, proutí
atd. Pravidelně též pořádají zájezdy (i pro veřejnost) do termálních
lázní, k moři i jiné. Lhenické ženy také moc rády pomáhají
s charitativními akcemi, jako jsou Bílá pastelka, Květinový den a
další. V neposlední řadě pomáhají s organizací kulturních akcí
v obci.
Přejeme lhenickým ženám, ať jim aktivita a chuť něco podnikat vydrží hodně dlouho. Třeba se přidají i mladší ženy a
dívky. Foto z posledního setkání při cvičení jógy. Foto i text - M. Schacherlová
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NAPSALI A VYSÍLALI O NÁS
Lheničtí dýchají lépe, zbavili se chemikálií
Prachatický deník – 12.10. a 16.10.2017 – Leona Fröhlichová, Jana Vandlíčková
Lhenice - Už jen papírově v tuto chvíli Lheničtí dokončují první etapu sanace
bývalého zemědělského areálu na okraji Lhenic.
„Jinak je hotovo. „Firma už je pryč,“ potvrdila včera Marie Kabátová, starostka Lhenic. Změna, která se v areálu
v posledních měsících odehrála, je podle jejích slov obrovská. „Najednou vidíte tu obrovskou halu, která nebyla vinou
odpadu vůbec vidět,“ přiblížila. Lheničtí už mají podanou žádost o peníze na druhou etapu sanace. Zda peníze získají,
zatím ještě nevědí. Peníze poslouží na likvidaci kontaminované zeminy a nejen to. „Chceme areál dočistit, odvézt
znečištěnou zeminu a z nádrže vyčistit sedimenty,“ přiblížila některé práce, které má druhá etapa obsahovat.

Chemikálie ze Lhenic odvezlo pětačtyřicet kamionů
Chemikálie, které ve lhenickém bývalém zemědělském družstvu strašily každého Lheničáka skoro
dvacet let, společnost AVE CZ odpadové hospodářství během posledních šesti měsíců vyvezla a nechala zlikvidovat.
Mluvčí firmy Pavla Ivácková upřesnila, že se ze Lhenic vyvezlo 204,7 tun olejů, 440,5 tun kondenzátorů, 53,5 tun
kontaminovaných vod a dalších asi 50 tun jiných nebezpečných odpadů.
„Všechny odpady obsahovaly nebezpečné polychlorované bifenyly. Součástí sanace byla také likvidace laboratoře
s agrochemikáliemi o hmotnosti zhruba jeden a půl tuny,“ přidala Pavla Ivácková přesnější počty. Žíraviny ze Lhenic
zmizely v pětačtyřiceti nákladních autech. „Z toho bylo jedenáct cisteren s vlekem,“ upřesnila mluvčí AVE CZ. Pavla
Ivácková potvrdila slova lhenické starostky Marie Kabátové, že v těchto dnech firma zpracovává závěrečnou zprávu,
která během zhruba týdne ukončí I. etapu sanace bývalého agrochemického podniku.

Udělení medaile za statečnost lhenickým občanům
Jihočeská televize ve svém pravidelném pořadu „Budějovice v kostce“ vysílala dne 25.10.2017 reportáž ze slavnostního
aktu udělování cen primátora Českých Budějovic Ing. Jiřího Svobody významným osobnostem za zásluhy a za
statečnost. Mezi oceněnými byli i manželé Hromadovi ze Lhenic, kterým udělil medaili „Za statečnost“. Stalo se tak při
slavnostním ceremoniálu, který se konal v pondělí 23. října 2017 u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného
Československa. Každoročně jsou při slavnostním setkání oceněny významné osobnosti spjaté s krajským městem.
Letos bylo takto oceněno devět občanů. Manželé Hromadovi ocenění získali za pomoc, kterou pohotově poskytli při
dopravní nehodě zraněným osobám. Nehoda se stala v červnu minulého roku u obce Dubné a v havarovaném vozu byli
v bezvědomí jeden dospělý a tři děti.
Manželé Hromadovi byli za svůj příkladný zásah při dopravní nehodě již oceněni hejtmanem Jihočeského kraje a
také Zlatým záchranářským křížem, který přijali z rukou prezidenta republiky.
Vyznamenání primátora města, tj. medaile Za statečnost a medaile Za zásluhy, se udělují od roku 2008 a medaili Za
statečnost obdrželo zatím 22 oceněných.
Velmi podrobně jsme o celé události informovali v našem měsíčníku
„Moje Lhenicko“ č.9 (září) r.2016. JB, JM

Fota z reportáže JTV České Budějovice

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
V alpském stylu
Foto tohoto rodinného domku není pořízeno v rakouských či švýcarských
Alpách. Takto krásně vyšňořený, s pnoucími se květinami na balkóně a
bohatou květinovou výzdobou v oknech i o pozdním podzimu, se
nachází těsně nad Mičovicemi při silnici směrem na Prachatice.
Nádherně zapadá do okolní pošumavské krajiny.
Jan Machart
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První náš lhenický klokaní obyvatel Vojta
Na jižní periférii našeho městečka, v jedné z tamních zahrad již po určitý čas, spolu se stádečkem oveček, též
s prasátky, slepičkami a jedním kohoutem, bydlí i klokan Vojta. Takové dostal jméno, snad po strýčkovi jeho páníčka, toť
ale domněnka. Je stár či mlád dva roky, již sice trochu povyrostl, avšak žádný lamák z něj nebude,
neboť pochází z poněkud zakrslejšího klokaního rodu, takzvaného rudokrkého z Tasmánie. Stále
je ještě poněkud plachý, nerad se předvádí, avšak při troše trpělivosti možno Vojtíka uvidět, když
opustí své zahradní skrýše a doskáče blíže. Pohled na něho potěší
malé i velké a třeba i nějakého sem zabloudivšího fotbalového
fandu pražské Bohemky, která má klokana ve znaku (viz foto
znaku). Vojta si prý rád pochutnává na popadaném ovoci, čerstvé
trávě, ale nepohrdne ani senem, obilím. Ale pozor! I pro jeho dobro
platí výstraha známá ze ZOO – nekrmte zvěře, by mu nebylo blbě!
Nám se Vojtu, prokazatelně prvního klokaního obyvatele Lhenic za
všech časů i režimů, podařilo zachytit na foto snímcích. Až vám to
vyjde, zajděte se na Vojtíka podívat. Třeba budete mít štěstí a
spatříte ho.
Klokan rudokrký (Mocropus rufogriseus) – je býložravec, dosahující výšky 66 až 93
cm, hmotnosti 11 až 27 kg. Ocas má dlouhý 62 až 88 cm. Dosti hustý kožíšek mu umožňuje dobře se přizpůsobovat
zdejším klimatickým podmínkám. Dožívá se 12 až 15 let. Své jméno získal podle narudlého zbarvení krku na plecích
(podle Wikipedie).
JB,JM
Foto – klokan Vojta ve svém lhenickém bydlišti

Z REDAKČNÍ POŠTY
Vážení!
Raději se zabývám příjemnými
záležitostmi, ale dneska je to jiné. Oč
jde? Posuďte…
Chci poprosit rodiče, aby promluvili se
svými dětmi a varovali je před jízdou na
skateboardech, neboli „prkýnkách“ dolů
Svatojánskou ulicí. Zejména, když se
vrací domů z horního hřiště. Jde hlavně
o část od rybníka dolů na vejrovský
ryneček. Je tu část, která je velmi
zúžená a v případě, že by se zde střetlo
dítě na „prkýnku“ a jede to velmi rychle –
s autem – nepřežije! O těch velkých
marno psát, ti to pod lesem odpálí a
jedou, co to dá.
Foto Svatojánské ul. - pohled směrem k lesu
Svatojánská ul. - pohled směrem dolů
V pátek 13.10. zde ale „sáňkovali“ dva maličtí školáčci. Chlapec a holčička, oba na jedněch „prkýnkách“, pěkně seděli za
sebou. Jak by to dopadlo… No, sebrala jsem se a odešla jsem z domu. Naši předkové by to vyřešili rázně a stručně.
Dnešních dětí se ale dotknout nelze, nejlépe ani pohledem. Myslím, že mé varování je na místě. O pouhý den dříve ve
stejném místě umřela třetí kočička (každá z jiné rodiny), která se pouhé tři minuty před smrtí mazlila v náručí svého
pána. Za pár minut jí pohřbíval. Pod ovocný strom, kam jinam tady u nás… Poslední, letos v pořadí již čtvrtá kočička,
zde zahynula 2.listopadu….
Vážení řidiči, kterým se ta díla podařila, co vám chci vzkázat? Nic zlého. Všichni jsme v rukách „Soudce soudců“, to on
bude soudit nás všechny. Nechme to na něm. Jen ještě chci říct Vám, kteří to tu „střiháte“, co auto dá, nahoru i dolů –
prosím, uvědomte si, že jsou tady různá zákoutí, odkud Vám může do cesty kdykoliv , kdokoli či cokoli vstoupit a může to
dopadnout jak už je psáno, nebo ještě hůř. Mohli by z Vás být rázem vr… Omlouvám se, nenávidím to slovo.
Ještě jeden příklad. Nedávno měla namále jedna starší paní. Šofér osobáku byl mně neznámý, ale slušný, jel pomalu a
když paní těsně před ním začala přecházet, zastavil úplně a počkal, až přešla a pak ji ještě upozornil, že nechybělo moc
a přejel ji. No, nejsme všichni mladí a zdraví. Vážený pane, pokud toto čtete a poznáte se, díky Vám za Vaše jednání!
A pokud jde o ty kočičky, i ony zde mají své místo, zbavují nás myší a do kotců nepatří.
Tak a teď, když jsem doufám srozumitelně mnohé popsala, mám ještě jednu prosbu na ty nejdůležitější.
Páni a paní – vážení zastupitelé!
Nešlo by to výše popsané řešit dvěma
dopravními značkami na zpomalení
dopravy? Alespoň tady, přes ryneček
a nahoru k lesu? Tady jsme se mnozí
shodli, ale prý nás nevyslyšíte. Jsou
výše
popsané
řádky
malým
varováním? Budeme snad čekat, až
tu poteče lidská krev? Já pořád věřím,

že lidský život má mnohem vyšší
hodnotu, než dvě štangle a dva kusy
plechu na nich…
Víte, on totiž pohled na zvířátka
v tratolišti krve před vlastními okny
nakonec vyjde nastejno, jako pohled
na tratoliště krve zabitého blízkého
člověka, byť zprostředkovaného jistým
Tv kanálem. Zažili jsme se synem
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před jedenácti lety! Vždy se zastavil
čas! A srdce člověka se sevře až na
samou hranici bytí. A že by se dalo
něco
z toho
zapomenout?
Ani
náhodou… Život maličkých tvorečků i
lidí je nesmírně křehoučký.
Vážení zastupitelé – prosím a věřím –
díky…
Jana Vaněčková

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

K technickým vymoženostem k pokroku
v našem kraji směřujícím
Podle Kolářovy kroniky vadkovské
Foto - Tomáš Kolář

1866 † 1948

Tomáš Kolář – Hořilka
Křepický rodák. V roce 1891 převzal od strýce Tomáše Šandery hospodářství ve Vadkově
čp.6 u Hořilků. Pokrokový písmák s přirozenou inteligencí, velkým společenským,
hospodářským i politickým rozhledem, všestranně aktivně se zapojující do společenského
dění na našem Lhenicku. Vedl kroniku Vadkova i kroniku tamního hasičského sboru, ve
kterých zaznamenával události, ale i zápisy o usedlostech, jejích pozemcích, rodech, údaje
o zvycích v našem kraji. Byl spoluzakladatelem hasičského sboru ve Vadkově (v roce 1910),
„Sokola“ ve Lhenicích (v roce 1909), jehož byl prvním starostou, rovněž členem, „Hasičské
župy pošumavské“ se sídlem v Netolicích, tamtéž i dozorčí rady „Hospodářského družstva
skladištního“, založil obecní ovocnou školku, „Spolek pro pojišťování koní na lhenické
farnosti, činný byl rovněž v „Občanské záložně“ ve Lhenicích. Měl zásluhu na elektrifikaci
vadkovské obce a zavádění zemědělských strojů v ní. Podporoval všechny snahy o
zlepšení místa i okolí jeho působení slovem i skutky.
Podle publikace „100 let SDH ve Vadkově“ – rok vydání 2010 - kráceno

První bicykly na Lhenicku, jež všeobecně koly se zovou
Foto – „kostitřasu“
V roce 1889, poté co přišel jsem do tohoto kraje, bývala jako zvláštnost u nás vídána
u Lhenic jízda syna krejčího Pofera Kajetána na dvojkolce (tzv. „kostitřasu“). Měla
přední kolo velké asi 1,5 metru v průměru a zadní menší, nad nimiž na sedačce
šlapáním do pedálů z každé strany hřídele předního kola velkého vozidlo poháněl.
Byl to stroj primitivní, převážně konstrukce železné, maje přední i zadní kolo dřevěné
s ráfky z páskového železa, na němž lhenický Pofer Kajetán jízdu svou cvičil (viz
foto).
Posléze,kol roku 1900, bylo u větších měst ke spatření již bicyklů dokonalejších,
kovové konstrukce s dutým trubkovým rámem s pneumatikami gumovými,
vzduchem natěsnanými obručemi. Šlapadly u nich pohání se ústrojí převodovým
řetězem na hřídel zadního kola.. Jedním otočením středního převodového kolečka urazí cyklista 5-6 metrů, čímž docílí
nebývalé rychlosti. Zprvu byla tato kola bez volnoběžky, jež jest tak zařízena, že kolo ujíždí setrvačností velice svižně i
za nehybného sezení jezdce. Brzda, tzv.zadní, je spolu s volnoběžkou zavedenou vymožeností až po roce 1910.
Na Lhenicku již dokonalejší kola měli jako první kupec Jan Rosenfelder a též František Vondrášek, rovněž obchodník,
ten se ale ani jezdit na něm, nezvládaje rovnováhy, nenaučil. To bylo někdy kolem roku 1905. Později, v roce 1907,
koupil jsem si kolo i já v Č.Budějovicích. Mělo již i acetilinovou lampičku, ta však nefungovala valně, dál brzdu na
řídítkách pro přední kolo a pro zadní kolo s pedálovou brzdou (tzv.pedálovým zdrhovadlem). Ta jest výhodnější, ale brzy
se opotřebí. V roce 1915 vyměnil jsem kolo staré za nové, již s volnoběžkou a dvojím převodem.
Kola jsou v současnosti dosti rozšířena (těsně před rokem 1930). Zde v obci (míněno
ve Vadkově – pozn.red.) je jich již patnáct. Dámského kola zde zatím není, ačkoliv
v okolí, především u měst , i dívky a dámy ve větší míře kol používají jako výhodného
rychlého dopravního prostředku. Dámské kolo je o 100 Kč dražší, než pánské za 1000
až 1200 Kč. Ve Lhenicích jsou nyní kola téměř v každé domácnosti. Podle dat pana
Jana Bárty byly v městečku v roce 1915 pouze čtyři velocipédy, v roce 1929 je jich už
víc než padesát a z důvodu účelnosti k rychlé přepravě počet bicyklů i zde dále
kvapem narůstá.
Volně podle zápisu vadkovského kronikáře Tomáše Koláře zaznamenaného v roce
1930.
Pokračování příště.
JB, JM
Obrázek nahoře – vlevo vyjížďky na
bicyklech zastara, vpravo dole
dobová jejich nabídka s reklamou na
zakoupení.
V příštím prosincovém vydání ML –
pokračování „První motocykly a
automobily
na
Lhenicku,
jež
všeobecně se motorovými koly a
auty zovou“ – podle Kolářovy kroniky
vadkovské.
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Pět jeho družstev má již starty v příslušných soutěžích nového soutěžního ročníku 2017/18 naplno rozehrané – A tým
v krajské soutěži ve skupině A, týmy B, C, D a E pak v regionálním přeboru Prachaticka ve výkonnostně odstupňovaných
skupinách.
A tým v krajské soutěži ve sk.A – říjnové zápasy
2.kolo 2.10. – Protivín C – Sokol Lhenice A 7:10 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 – R.Györi 2:2, A.Sivera 3:1,
R.Sivera 3:1, M.Halabrín ml. 1:2
3.kolo 14.10. – Sokol Vodňany C – Sokol Lhenice A 1:10 – body za Lh.: čtyřhry 0:2 - R.Györi 3:0, A.Sivera
2:0, R.Sivera 2:0, M.Halabrín ml. 1:1
4.kolo 13.10. – Spartak Kaplice B – Sokol Lhenice A 10:3 – předehráno – body za Lh.: čtyřhry 1:1 - R.Györi
1:2, A.Sivera 1:2, R.Sivera 0:3, M.Halabrín ml. 0:2
5.kolo 31.10. – Sokol Lhenice A – Sokol Nová Ves B 10:3 – předehráno – body za Lh.: čtyřhry 2:0 –
R.Sivera 2:1, J.Houška 1:1, R.Györi 3:0, A.Sivera 2:1
6.kolo 25.10. – SK Malovice A – Sokol Lhenice A 10:7 – body za Lh.: čtyřhry 1:1 - R.Györi 2:2, A.Sivera 2:2,
J.Houška 1:3, R.Sivera 1:2
Umístění Sokola Lhenice A v tabulce krajské soutěže sk.A (za 10 účastníků) k 31.10.: 5.místo – 6 zápasů – 4 výhry, 0
remíz, 2 prohry – skóre 47:41 – 12 bodů

B tým v RP-I (regionálním přeboru) – říjnové zápasy
2.kolo 7.10. – Sokol Lhenice B – ST Svatá Maří 9:9 - body za Lh.: čtyřhry 0:2 – V.Špán 3:1, M.Pixa 1:3,
M.Špán 3:1, P.Petrovka 0:2, M.Halabrín st. 2:0
3.kolo 21.10. – Ederstav Prachatice – Sokol Lhenice B 9:9 - body za Lh.: čtyřhry 1:1 – M.Špán 3:1,
P.Petrovka 0:4, M.Pixa 1:0, M.Halabrín st. 3:1, I.Fišerová 1:2
4.kolo 28.10. – Sokol Lhenice B – KST Volary – zatím nesehráno
Umístění Sokola Lhenice B v neúplné tabulce RP-I (za 10 účastníků) k 31.10.: 7.místo – 3 zápasy – 0 výher, 2 remízy,
1 prohra – skóre 24:30 – 5 bodů.

Postavení dalších družstev lhenického Sokola v neúplných tabulkách soutěží na
Prachaticku na konci října:
C a D týmu v RP-II (za 9. účastníků) k 31.10.
C týmu – 4.místo – 4 zápasy – 2 výhry, 1 remíza, 1 prohra – skóre 37:35 – 9 bodů
D týmu – 9.místo – 2 zápasy – 9 výher, 0 remíz, 2 prohry – skóre 12:24 – 2 body
E týmu v RP III (za 9 účastníků) k 31.10.: 8.místo – 3 zápasy – 0 výher, 0 remíz, 3 prohry – skóre 22:32 – 3 body

Co nového ve lhenickém SK
Úspěšné tažení „áčka“ i „béčka“ mistrovským podzimem,
především jeho druhou polovinou
V ní A tým od 7.kola v 8 zápasech 6x zvítězil, 1x hrál nerozhodně (ve Vlachově Březí 1:1) a pouze1x prohrál (doma ve
vloženém utkání 1.kola s Lažištěm 0:1) při vysoce aktivním skóre 30:4, B tým rovněž od 7.kola v 7 zápasech 6x zvítězil,
1x hrál nerozhodně (ve Čkyni s jejím B týmem 1:1) a ani jednou neprohrál, za také vysoce aktivního skóre 46:6.

Z bilance mistrovského podzimu A týmu v I.B ve skupině B
Ve všech jeho třinácti kolech se pod trenérem Václavem Marešem a vedoucím družstva Pavlem Boškou jeho herní
projev i výkonnost postupně zkvalitňovaly (také po návratu do kádru stopéra L.Kopfa a útočníka R.Pořádka) za
viditelného trenérova rukopisu. Svědčí o tom i druhá nejproduktivnější ofenziva týmu v soutěži s 38 nastřílenými
brankami (po Sousedovicích se 42) a druhá nejpevnější defenziva s 11 obdrženými góly (hned po Lažišti s 9).
Ve 13 utkáních mistr.podzimu 8x zvítězil - doma 6x – ve 3.kole se Zdíkovem 3:0, v 7.kole se Stachami 7:1, v 9.kole se
Čkyní 5:0, v 11.kole s Cehnicemi 2:0, ve 13.kole s Vacovem B 5:1 – venku pak 2x – v 8.kole ve Strunkovicích 1:8,
v 10.kole v Sousedovicích 1:2 – smírně hrál 2x venku – v 6.kole ve Volyni 1:1 a ve 12.kole ve Vlachově Březí také 1:1 –
za proher - 2x doma – v 5.kole s Dřítní 1:3 – ta mrzí nejvíce a ve vloženém 1.kole (28.10.) s lídrem – Lažištěm 0:1
(gólem z 11), venku pouze ve 2.kole v Netolicích 1:0 (gólem z 11). Vzhledem k mladému perspektivnímu kádru A týmu
možno očekávat další jeho výkonnostní růst, pokud jeho složení bude nadále zachováno, právě tak, jako bude zachován
i jeho dosavadní přístup k tréninkům i zápasům.
Postavení SK Lhenice A v tabulce I.B třídy sk.B (za 14 účastníků) po odehraném mistrovského podzimu
soutěžního ročníku 2017/18:
4.místo – 13 zápasů – 8 výher, 2 remízy, 3 prohry – skóre 38:11 – 26 bodů
- s dvoubodovou ztrátou na 3.Čkyni (s 28 body), čtyřbodovou na 2.Sousedovice (s 30 body), sedmibodovou na 1.Lažiště
(s 33 body) a za tříbodového náskoku před 4.Netolicemi (s 23 body).
Na A tým ještě čeká JčKFS nařízená jarní předehrávka 14.kola, a to v sobotu 11.11. s lídrem soutěže – FK Lažištěm na
jeho hřišti (po uzávěrce ML).
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Z bilance mistrovského podzimu B týmu v OP Prachaticka
Ta je pod vedením kouče Pavla Prennera st. a vedoucího družstva Jana Sury rovněž příznivá. Ve 12 odehraných
zápasech ze 13 (jako dohrávka 1.kola bude rezervou zbývající utkání odehráno, dle losu, v Šumavských Hošticích –
11.11.) nastřílel tým SK Ktiš/Lh.B 51 branek (nejvíce hned za lídrem soutěže – Záblatím (s 67 brankami), kdy jeho
ofenzivní činnost převyšovala defenzivu s 25 obdrženými góly, řadící jej až na 6.místo mezi 14 účastníky soutěže.
V osmi zápasech rezerva zvítězila – doma 4x – v 7. kole s Volary 13:2, v 9.kole se Záblatím 3:2, v 11.kole se Sv.Maří
11:1, ve 13.kole s H.Vltavicí 4:0 a 4x venku – ve 2.kole v Netolicích s béčkem 2:5, ve 4.kole ve Vitějovicích 2:3, v 10.kole
v Dubu 0:2, ve 12.kole v B.Ladě 0:2 – 2x remizovala venku – v 8.kole ve Čkyni s béčkem 1:1 a v 6.kole ve Zbytinách 4:4
– 2x doma prohrála – ve 2.kole s Nebahovy 1:5 a v 5.kole s Husincem 2:5, venku pak ani jednou.
Postavení SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP Prachaticka (za 14 účastníků) k 5.11. před dohrávkou 1.kola 11.11. (po
uzávěrce ML) :
3.místo – 12 zápasů – 8 výher, 2 remízy, 2 prohry – skóre 51:25 – 26 bodů.

Naše přípravka má již mistr.podzim v OP Prachaticka minipřípravek, hraný turnajově
střídavě na hřištích účastníků soutěže, odehraný
Celkové jejich umístění v tabulce není podstatné a její uveřejňování se z důvodu případné honby za body
stran trenérů a rodičů u této věkové kategorie nedoporučuje. Rozhodujícím je u těchto fotbalových
benjamínků zasvěcování do základů fotbalu a rozvíjení lásky a vztahu k němu. Naše minipřípravka je letos
nově sestavena a její fotbalový čas ve vyzrávání určitě přijde. Poděkování patří jejich dvěma trenérům –
tatínkům Petru Trnkovi a Ing.Karlu Muškovi, kteří se malým začínajícím fotbalistům při trénincích i zápasech
věnují. Kéž by se našlo více takových tatínků – trenérů.

Mistrovské zápasy v říjnu a v samém počátku listopadu
A týmu v I.B třídě ve sk.B
8.kolo 1.10. – Strunkovice – SK Lhenice A 0:8 (0:3) – br.za Lh.: R.Iliev 2, T.Balica 2, J.Beran 2, P.Prenner,
Dav.Kiš
9.kolo 7.10. – SK Lhenice A – Čkyně A 5:0 (2:0) – br.za Lh.: R.Pořádek 3, M.Mahák, T.Balica
10.kolo 14.10. – Sousedovice – SK Lhenice A 1:2 (2:0) – br.za Lh.: T.Tůma 2 (1 z 11)
11.kolo 21.10. – SK Lhenice A – Chelčice 2:0 (0:0) – br.za Lh.: D.Trojan, R.Iliev (z 11)
12.kolo 29.10. – Vlachovo Březí – SK Lhenice A 1:1 (0:0) – br.za Lh.: R.Iliev
13.kolo 4.11. – SK Lhenice A – Vacov B 5:1 (2:1) br.za Lh.: T.Balica 2, T.Tůma (z 11), P.Prenner, R.Pořádek
(z 11)
B týmu v OP Prachaticka
8.kolo 1.10. – Čkyně B – SK Ktiš/lh.B 1:1 (1:0) – br.za Ktiš: P.Sýkora
9.kolo 8.10. SK Ktiš/lh.B – Záblatí 3:2 (1:2) – br.za Ktiš: J.Mrkvička 2, Mich.Sedlák
10.kolo 14.10. – Dub - SK Ktiš/lh.B 0:2 (0:2) – br.za Ktiš: J.Mrkvička, J.Grill
11.kolo 22.10. - SK Ktiš/lh.B – Svatá Maří 11:1 (3:0) – br.za Ktiš: P.Prenner 4, Vl.Burda 3, J.Mrkvička 2,
J.Abelovzski, J.Krotký
12.kolo 28.10. – Borová Lada - SK Ktiš/lh.B 0:2 (0:2) – br.za Ktiš: R.Sura 2
JB, JM
13.kolo 5.11. - SK Ktiš/lh.B – Horní Vltavice 4:0 (1:0) – br.za Ktiš: J.Mrkvička 2, D.Kolář, J.Grill
JB, JM

Foto vlevo Jan Klein - z utkání A týmu SK Lhenice
s Vacovem B 5:1 – 4.11.2017
- foto vpravo B týmu z utkání s Horní Vltavicí 4:0 – 5.11.2017
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Při ukončení mistrovského podzimu představujeme týmy SK Lhenice
Minipřípravka
Foto Vladimír Klíma –
Prachatický deník
- minipřípravka SK Lhenice na
turnaji OP v Prachaticích
25.10.
- stojící zleva:
Karel Muška - trenér, Karel
Muška, Marek Schwinger,
Patrik Jakl, Karel Bukač, Petr
Trnka – trenér;
- klečící zleva:
Tomáš Trnka, Kristýna
Kohoutková, Jan Tobiáš,
Jakub Hlavatý.

A tým – účastník
I.B třídy skupiny B
- stojící zleva:
trenér V.Mareš, R.Suchý,
P.Sýkora, D.Kolář, T.Tůma (K),
J.Beran, J.Dvořák, P.Prenner
ml., M.Mahák, prezident SK a
ved.družstva P.Boška
- klečící zleva:
P.Starý, D.Lukač, L.Kopf,
T.Balica, R.Iliev, Dom.Kiš,
Dav.Kiš, R.Pořádek

B tým – účastník OP
Prachaticka
- stojící zleva:
J.Krotký, J.Sura –
ved.družstva, Vl.Burda,
P.Sládek, kouč P.Prenner st.,
J.Exner, J.Vágner, R.Suchý
- klečící zleva:
P.Prenner ml., D.Lukač,
P.Starý, F.Jeníček, D.Kolář,
R.Sura, J.Mrkvička
Fota A i B týmu Jan Klein
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KULTURA
KINO LHENICE UVÁDÍ
v pátek 24. listopadu
od 19.00 hod.
film Bohdana Slámy

Bába z ledu
Drama / Komedie /
Romantický / Česko, 2017
106 min.

pátek 1.prosince
od 19.00 hodin

PIRÁTI
Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA, 2017, 129 min

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.pujcovnanetolice.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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