MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVI, číslo 10 cena 9,- Kč

ŘÍJEN 2018

Podzim přišel na Lhenicko. Zdejšími sady jej vybarvuje do krásy…
„Jabka, hrušky, švestky ve stráni,
když se srpnu nedaří
dozdobit jej barvičkami,
v záři září zazáří…“
Úryvek z básně „Oblé dobroty“

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v pátek 5.10. a v sobotu 6.10. 2018 proběhly volby
do zastupitelstva obcí. Chtěla bych poděkovat všem voličům, kteří přišli k volebním urnám
a využili tak své právo svobodně se vyjádřit. Blahopřeji všem nově zvoleným členům
zastupitelstva. Osobně si nesmírně vážím vysokého počtu preferenčních hlasů, které jsem
získala a velice za ně děkuji. Stejně jako v minulých a předminulých volbách jsem získala
více než 400 preferenčních hlasů. Je to pro mne nejen velké povzbuzení do další práce
pro Lhenice, ale také zpětná vazba k mé práci v minulém volebním období.
Při mé první volbě starostkou městyse Lhenice jsem při úvodním projevu parafrázovala slova amerického
prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho: „Neptej se, co udělají Lhenice pro tebe, ptej se, co jsi udělal pro
Lhenice“ a tato slova jsem se snažila naplňovat ve všech třech volebních obdobích, jak nejlépe jsem uměla a
stále jsou pro mne důležitá.
Dovolte mi také poděkovat za velmi dobrou spolupráci všem zastupitelům, kterým právě v den voleb skončil
mandát. S těmi, kteří mandát obhájili se budu těšit na další spolupráci a ostatním přeji mnoho zdraví a úspěchů
v osobním i profesním životě.
Marie Kabátová
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Volby do zastupitelstva obce
Lhenice se konaly v pátek 5.10.
a v sobotu 6.10.2018 ve
volebních místnostech
umístěných tentokrát výjimečně
v budově základní školy, ve
školní družině
Ve Lhenicích jsme vybírali ze čtyř volebních stran – ODS, KDU-ČSL, Nezávislí hasiči a myslivci pro
Lhenice, Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Lhenicko 2018.
Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu – 1.564; vydané i odevzdané obálky - 812; platné hlasy – 8.216;
VOLEBNÍ ÚČAST 51,92%.
SNK Volba pro Lhenicko získala 2.370 hlasů – 28,85% - počet mandátů 3
ODS
2.352 hlasů – 28,63% - počet mandátů 3
Nezávislí hasiči a myslivci
2.103 hlasů – 25,60% - počet mandátů 3
KDU – ČSL získala
1.391 hlasů – 16,93% - počet mandátů 2

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA:
SNK Volba pro Lhenicko 2018 - Hölcl Milan Ing., Pořádek Petr, Boška Pavel
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. - Grillová Markéta Mgr., Bláha František DiS.
Nezávislí hasiči a myslivci - Trnka Pavel, Janota Jaroslav Ing., Michálek Vladimír Ing.
Občanská demokratická strana - Kabátová Marie Ing., Pavličová Iveta, Bican Karel Mgr.

POČET HLASŮ PRO JEDNOTLIVÉ KANDIDÁTY:
SNK Volba pro Lhenicko
Milan Hölcl
403
Petr Pořádek
375
Pavel Boška
266
Petr Leber
246
Ivana Gregorová
228
Tomáš Tůma
200
Miroslav Šístek
179
Petr Trnka
150
Michaela Fouňová
149
Zdeněk Koberna
89
Jaroslav Gregora
85
ODS
Marie Kabátová
Iveta Pavličová
Karel Bican
Čeněk Adamec
Eva Gregorová
Eliška Švecová
Jaroslav Krtek
Miloslav Eis
Darina Majerová
Martina Havlová
Tomáš Pelda

KDU – ČSL
Markéta Grillová
František Bláha
Anna Kleinová
Libor Turek
Petr Šíma
Ivan Dušek
František Hamberger
Miroslav Čelko
Stanislav Pfefer
Marie Hanzalíková
Stanislav Pöschl

284
206
183
169
108
99
91
75
74
58
44

Nezávislí hasiči a myslivci
Pavel Trnka
307
Jaroslav Janota
241
Vladimír Michálek
234
Richard Štengl
226
Miroslav Hromada
212
František Pospíchal
184
Josef Dvořák
174
Andrea Bergerová
147
Šárka Amortová
130
Ladislav Buday
130
Josef Mráz
118

431
306
271
236
201
187
175
164
138
127
116

Nově zvoleným zastupitelům blahopřejeme a přejeme jim i nám, aby pracovali pro
Lhenicko a pro nás, občany podle nejlepšího svědomí.
Vedení radnice bude zvoleno na prvním zasedání zastupitelstva a představíme jej v příštím čísle.
VOLEBNÍ ZAJÍMAVOSTI
Co říci k volební účasti? Porovnejte sami procentní účast voličů v komunálních volbách.…
r.1990 – 84,14 %
r. 1998 – 59,45 %
r. 2006 – 57,39 %
r. 2014 – 39,37 % !!!
r. 1994 – 71,51 %
r. 2002 – 58,54 %
r. 2010 – 46,87 %
r. 2018 – 51,91 %
Ing.Marie Kabátová patří mezi nejúspěšnější starosty naší obce – 12 let (+ 4 nadcházející ?). Více let ve funkci
starosty pracoval Arnošt Gregora – 17 let (1880 – 1897); dále Arnošt Pintr – 16 let – (1923 – 1939); Vlastimil
Čech – 13 let (5 let jako předseda MNV, 8 let jako starosta obce); méně pak 11 let František Praunhofer (první
starosta) a 10 let Vojtěch Machart, Josef Rossmüler (oba jako předsedové MNV) …. atd.
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A co současní zvolení zastupitelé? Kolikrát kandidovali a kolik získali v jednotlivých volbách hlasů?
Ing.Marie Kabátová – v r.2006 – 208 hlasů, v r.2010 – 411 hlasů, v r.2014 – 466 hlasů, v r.2018 – 431 hlasů
Ing.Milan Hölcl – v r.2002 – 167 hlasů, v r.2006 – 130 hlasů, v r.2010 – 245 hlasů, v r.2014 – 399 hlasů,
v r.2018 – 403 hlasů
Mgr.Karel Bican – kandidoval v r.1990 – získal 272 hlasů, v r.2002 – 132 hlasů, v r.2006 – 228 hlasů, v r.2010 –
240 hlasů, v r. 2014 - 323 hlasů, v r.2018 – 271 hlasů
Iveta Pavličová – v r.2006 – 77 hlasů, v r.2010 – 106 hlasů, v r.2014 – 203 hlasů, v r.2018 – 306 hlasů
Petr Pořádek – v r.2010 – 260 hlasů, v r.2014 – 352 hlasů, v r. 2018 – 375 hlasů
Pavel Boška – v r.2014 – 256 hlasů, v r.2018 – 266 hlasů
JB, JM

Poděkování volebních stran voličům
Přeji krásný povolební čas,
tímto bych chtěl pogratulovat vítězům v našich komunálních volbách. Zvoleným
zastupitelům přeji tvůrčího ducha v zastupitelské práci, jenž jistě povede ke
zlepšování života v našem krásném městečku. Děkuji také voličům za jejich hlas a
za sebe slibuji, že se dále v rámci možností budu věnovat rozvoji práce s mládeží i
rozvíjení a podpory spolkové činností.
Richard Štengl (Nezávislí hasiči a myslivci pro Lhenicko)
Milí spoluobčané,
jménem zvolených kandidátů KDU-ČSL děkuji touto cestou za projevenou důvěru v
letošních komunálních volbách. Děkujeme za všechny hlasy, díky kterým jsme získali
2 zastupitele. Vážíme si Vaší důvěry a jsme si vědomi závazku, který pro nás tento
výsledek představuje. Věříme, že se nám podaří naplnit společné představy o
fungování městyse a že nám k tomu budete aktivně nápomocni. Nově zvolenému
zastupitelstvu a vedení městyse přeji, aby ve své funkci vloženou důvěru voličů
nezklamali a využili ji k uskutečnění cílů a přání pro dobrý život v našem městečku.
Zároveň děkuji touto cestou všem (i nezvoleným) kandidátům za odvahu o ochotu
kandidovat a veřejně se přihlásit k práci zastupitele. Lhenice budou takové, jaké si je
tu sami vytvoříme, nikdo to za nás neudělá. Ještě jednou díky.
S pozdravem František Bláha, Dis., lídr kandidátní listiny
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za Vaše hlasy, které naše "Sdružení
nezávislých kandidátů Volba pro Lhenicko 2018 ", od Vás v letošních komunálních volbách
získalo. Celkový počet 2370 hlasů nás opět posunul na první místo, i když velmi těsné, a umožnil
získání tří zastupitelských míst. Vaše důvěra je pro nás velkým závazkem a uděláme všechno
proto, abychom vás nezklamali. Na vedení městyse jsme se podíleli již v období minulém a na to
chceme úspěšně navázat i tentokrát. Úkolů, které je třeba řešit je stále dost, a nové stále
přicházejí. Zároveň tímto gratuluji všem úspěšným kandidátům z ostatních volebních stran a těším
se na budoucí spolupráci. Těm ostatním patří velký dík za ochotu a odvahu při vstupu na
kandidátní listinu.
Na závěr děkuji všem občanům, kteří přišli volit a vyjádřili tím, že jim není lhostejný budoucí vývoj
našeho městyse.
Za "Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Lhenicko 2018“ - Ing.Milan Hölcl

INFORMACE OBČANŮM
BEZPROUDÍ
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržby a revizních prací
bude přerušena dodávka elektrické energie:
ve Vadkově – 16.10 – od 8.00 do 17.00 hodin – čp.45;
v Horních Chrášťanech – 24.10. – od 8.00 do 16.00 hodin – odběrná místa od čp.8 po čp.14 včetně lokality
„Amerika“

SLAVNOSTI PLODŮ 2017 – Mičovice-Jáma
Soutěže 19. 10. 2018
Jarmark, slavnosti sobota 20. 10. 2018 od 9,30 hod.
a vyhlášení vítězů na pódiu ve 13,30 hod.

Informace pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického. V roce 2018 je
vyhlášeno 5 kategorií: Jablko roku 2018, 2 kategorie pálenky – Slivovice a Ostatní ovocný destilát, 2 kategorie
Ovocná dobrota – Pekařský výrobek a Cukrářský výrobek.
Podmínky k účasti a místa odevzdávání vzorků:
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Jablko roku 2018
– do soutěže odevzdávejte vždy soutěžní vzorek zabalený zvlášť od jednotlivé odrůdy jablek v sáčcích po 5 kusech
s popisem: PĚSTITEL, MOBIL, OBLAST, ODRŮDA.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 15. 10. – 19. 10. (pondělí – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu. V pátek 19. 10.
do 11,00 hod.
Slivovice a Ostatní ovocný destilát
– do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného destilátu s popisem: VÝROBCE, MOBIL, ADRESA, NÁZEV OVOCE.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 15. 10. – 19. 10. (pondělí – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu V pátek 19. 10.
do 11,00 hod.
Do soutěže v těchto kategoriích se nabírají pouze vzorky nepřibarvované (čirý destilát).
Ovocná dobrota: kategorie Pekařský výrobek a kategorie Cukrářský výrobek
– do této soutěže odevzdávejte vzorky dle uvážení - dort, štola, mísa koláčů, plech buchet a tác výrobků apod.
Na zapůjčené nádobí zespodu táců a mís nalepte své jméno kvůli možné záměně. Výrobek musí být vyroben
z výpěstků charakterizujících tuto oblast, které musí být jeho součástí (jablko, hruška, švestka, meruňka, broskev, rybíz
atd.), nikoli z exotického ovoce.
Výrobky musí obsahovat: VÝROBCE, MOBIL, ADRESA, RECEPT, NÁZEV VÝROBKU.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 15. 10. – 19. 10. (pondělí – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu V pátek 19. 10.
do 11,00 hod.
Vzorky „dobrota“ vzhledem k trvanlivosti výrobku odevzdávejte co nejblíže konání soutěže tj. po domluvě na obecních
úřadech (nebo u starostů) jednotlivých obcí mikroregionu.
V nejasných případech rozhoduje pořadatel o zařazení do příslušné kategorie.
Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Soutěžící, který doručí svůj soutěžní vzorek osobně na příslušný obecní úřad, obdrží vstupenku zdarma.
Sraz členů všech komisí je v pátek 19. 10. 2018 v 17,00 hodin v hasičské klubovně v Mičovicích (v budově obecního úřadu).
Po oficiálním zahájení Slavností plodů 2018 v sobotu 20. 10. v 9,30 hod. na pódiu bude v prostorách kulturního
domu zahájena Slavnostní vernisáž Podzimní výstavy soutěžních vzorků. Výstava prací mateřských školek bude taktéž
v této budově.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen vítězům jednotlivých kategorií bude součástí Ovocnářského
jarmarku v sobotu 20. 10. 2018 od 13.30 h. Prosíme všechny přihlášené, aby uváděli svá mobilní čísla a aby se v případě
umístění na 1. – 3. místě zúčastnili vyhlášení výsledků a předání cen nejlépe osobně.

Informace z MAS ROZKVĚT
Již 1,5 roku probíhá realizace Strategie MAS Rozkvět (SCLLD MAS) prostřednictvím dotační podpory konkrétních projektů
z evropských fondů IROP a OP Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova (PRV). Jak se daří získaný dotační balík téměř
90 mil. Kč v regionu uplatnit?
Jak již víte z předchozích článků, SCLLD MAS se zaměřila především na zlepšení situace v regionu MAS Rozkvět
v oblastech občanské vybavenosti, technické infrastruktury i služeb, rozvoje školství a vzdělávání, podnikání a
zaměstnanosti, cestovního ruchu a lokálního turismu, ochrany kulturního a přírodního dědictví i místních tradic, rozvoje
činnosti spolků, mezisektorové i regionální a mezinárodní spolupráce.
V programovém rámci PRV SCLLD MAS Rozkvět byly opakovaně vyhlášeny již 3 výzvy, žadatelé měli možnost
předložit své žádosti v 6 opatřeních, a to: Mikropodniky, Zpracování zemědělských produktů, Zemědělské podniky,
Lesnické technologie, Krátké obchodní řetězce a Cestovní ruch. Již byly vybrány projekty, které mohou vyčerpat celkovou
dotaci přes 22 milionů korun, zájem o dotace byl především mezi zemědělci a ovocnáři. Další výzva PRV bude MAS
Rozkvět zveřejněna počátkem roku 2019.
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V programovém rámci OPZ SCLLD MAS Rozkvět vyhlášeny výzvy ve všech 3 opatření - Sociální služby a sociální
začleňování, Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity a Zaměstnanost v místě. Doposud byly podpořeny projekty za více
než 6,5 milionů korun neinvestiční dotace, v současnosti jsou vybírány projekty za dalších cca 5 mil. Kč.
Programový rámec IROP SCLLD MAS Rozkvět podporuje 4 opatření – Sociální služby, Školství, Prorodinné služby a
Památky. Doposud bylo rozděleno téměř 15 milionů dotace, což je přibližně polovina celkové alokace dotací, v současnosti
je otevřena výzva na podporu investic do sociálních služeb a komunitních center, pro rok 2019 je plánována výzva pro
oblast Školství.
Součástí realizace SCLLD MAS Rozkvět je také tzv. animace území, takže se s pracovnicemi MAS můžete
průběžně setkávat na akcích realizovaných přímo v jednotlivých obcích.
Dále pracovnice MAS konzultacemi a praktickou podporou při zpracování projektových žádostí pomohly školám v zájmovém
území MAS k získání a administraci dotací z tzv. šablon v celkové výši cca 15 mil. Kč, pro následující období jsou
připravovány neinvestiční projektové záměry v rozsahu dalších více než 20 milionů korun.
MAS Rozkvět je také realizátorem 4letého projektu MAP II ORP České Budějovice zaměřeného na rozvoj v oblasti školství,
do kterého se zapojilo již více než 100 subjektů (ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ, a další) v tohoto území. Jde o jeden z největších
projektů tohoto typu v celé ČR, také proto byla otevřena projektová kancelář MAS přímo v Českých Budějovicích.
MAS Rozkvět zavádí aktivně principy MA21 na úrovni kategorie C*, ve své kategorii (MAS) jsme získali nejvyšší úroveň
hodnocení. V březnu 2018 proběhlo další Fórum Zdravé MAS, ze kterého vyšly mj. jako priority organizace kulturních akcí
nebo rozšiřování poskytování sociálních služeb.
Více informací mohou zájemci o činnosti MAS Rozkvět nalézt na webových stránkách www.masrozkvet.cz .
Srdečně také zveme na stánek MAS na Slavnostech plodů 2018.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Září v naší mateřince
Vysoké teploty v začátku září nám umožnily trávit více času venku a ještě užívat sluníčka i v
odpoledních pobytech na zahradě. První část měsíce probíhaly ve třídách adaptační programy,
abychom se vzájemně poznávali, zorientovali se v nově uspořádaných prostorách, vytvořili si
pravidla. Některé děti zažívají poprvé odloučení od maminky – provázené slzičkami, s dávkou
trpělivosti a statečnosti na všech stranách, ale den po dni přicházejí pokroky. Paní učitelky
pracovaly na třídních vzdělávacích programech (TVP), i samy děti – především předškoláci –
navrhovaly, co by chtěly ve školce zažívat, jakým tématům se věnovat.
Zavítala k nám hned dvě divadla – představení spolku Divoloď jsme shlédli s kamarády školáky,
Kolotoč pohádek hrál osvědčený Víťa Marčík jen pro nás.
Poslední zářijový školní den jsme s předškoláky vyrazili na velký podzimní výlet. Nejdříve jsme dojeli autobusem do
Prachatic, kde nás v centru Dřípatka čekal zajímavý program o přírodě chystající se na zimu. Zaujali nás živí osmáci,
strašilky, had a množství vystavených balzamovaných zvířat české divoké přírody. Odtud jsme se přesunuli na nádraží a
motoráčkem na Spálenec, kde děti nadšeně vyběhly na rozlehlé šumavské pláně. Počasí bylo téměř letní a po pikniku na
louce jsme se zastavili ještě u Blanice s povídáním o zdejších perlorodkách. Vláček nás odvezl zpět do Prachatic, kde jsme
se osvěžili nanukem a téměř prázdný autobus zamířil s unavenými a spokojenými pasažéry zpět do Lhenic, kde již čekali
rodiče. Děti vše výborně zvládly a je potěšující, jak pestrý program za minimální náklady lze s pomocí veřejné dopravy
zorganizovat.
V příštím měsíci čeká předškoláky vystoupení na Slavnostech plodů 20. 10. v Jámě. Chystáme společné
vystoupení a doufáme, že účast všech bude opět veliká.
Mgr.Kateřina Vanková
Fota z výletu předškoláků vláčkem na Šumavu
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Z detašovaného pracoviště MŠ
Měsíc září máme v mičovické školce úspěšně za sebou a pomalu se začínáme vymaňovat z adaptačního režimu. Pláč dětí
ustává a střídá ho zpěv, hra a tvoření. Sice se u nejmenších dětí tato situace mění ze dne na den (i z hodiny na hodinu), ale
i tak můžeme mluvit o nepatrném posunu, což nás moc těší.
Snažíme využívat možnosti kdykoli vyrazit do přírody či našich zahrad, a tak přirozeně vnímat atmosféru nadcházejícího
podzimu. Na vycházkách ochutnáváme plody zahrad i lesů a i ti nejmenší kamarádi se s námi vydávají na delší procházky.
Když je bolí nohy, tak je občas poponeseme (ale jen do kopce). Za chvíli se snaží "ťapat" zase po svých. Opravdu malý
počet dětí v naší školce nám dává jiné příležitosti než kdykoli jindy, a tak se toho snažíme využívat. Starší děti se stávají
našimi pomocníky a tak se nám vrací energie do nich vložená. Instinktivně pomáhají mladším dětem a ty mladší naopak
vedeme k tomu, aby respektovaly starší kamarády, chvíli počkaly, až na ně dojde řada. Pak si i ony zkusí danou činnost
uzpůsobenou jejich možnostem. Každý pracuje ve svém tempu tak, jak mu jeho zralost dovolí a jak jej zvládá... stejně tak,
jako v rodině, kde také musíme zohlednit věkově odlišnou skladbu dětí.
Zuzana Bromová

Fota z mičovické MŠ

Základní škola
Zářijové kalendárium
3.9. – zahájení nového školního roku ve všech třídách – v první slavnostně s uvítáním prvňáčků za
přítomnosti jejich rodičů, vedení školy a zástupců zřizovatele školy s paní starostkou
4. – 7.9. – „Deváťák je kamarád“ – v prvním týdnu nového školního roku doprovod prvňáčků před
vyučováním do jejich učebny žáky 9.třídy
6.9. – divadelní představení „Kvido a strašidelná škola“ v sále lhenického kina – ve spolupráci s MAS
Rozkvět – pro žáky 1.až 3.ročníku (zdarma)
6.9. – 18.9. – třídní schůzky pro rodiče žáků – postupně ve všech třídách
12.9. – dvě divadelní představení „Z devatero pohádek“ – pro žáky 1.stupně, poté pro žáky 2.stupně „Fenomén Karel
Čapek“ – obě v předvedení „Divadélka pro školy Hradec Králové“ v sále lhenického kina
21.9. – beseda na téma „Přísloví v bibli“ s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 8.třídy
26.9. – příprava plánu činnosti školního EKOTÝMU
28.9. – volejbalový turnaj „Na Václava pro Václava“ – k uctění památky pana učitele Mgr.Václava Kubíka (blíže viz článek +
foto níže).

Fota – vlevo práce na školní zahradě – vpravo účastníci vzpomínkového volejbalového turnaje „Na Václava pro Václava“

Nabídka zájmových kroužků v naší škole
Organizátor / Kroužek

Ročník

Vedoucí

Čtenářský klub

2.

M. Jandová

Volejbal

6. – 9.

Bc. P. Krejčová

Šikovné ruce (školní družina)

1. – 4.

Bc. H. Suchá

Sportovky (školní družina)

1. – 4.

Bc. P. Krejčová

Lidské tělo a základy 1. pomoci

2. – 4.

M. Jandová

Pěvecký kroužek „Slavíček“

1. – 2.

Mgr. E. Sosnová

ZŠ Lhenice
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Termín schůzky
pondělí
14:00 – 15:30 h
pondělí
15:15 – 16:15 h
úterý
14:00 – 15:00 h
středa
14:00 – 15:00 h
středa
14:00 – 15:00 h
čtvrtek
12:45 – 13:45 h

Goethe
centrum ČB

DDM
Netolice

Němčina pro začátečníky

3. – 4.

Mgr. M. Stehlíková

Já, malý youtuber a fotograf

2. – 9.

BcA. N.Horinková

Míčové hry

2. – 6.

Mgr. M. Srbená
Kimmelová

Rope skipping kurz pro pokročilé

5. – 9.

H. Pešková

čtvrtek
13:45 – 14:45
středa
15:45 – 16:45 h
středa
16:45 – 17:45 h
pátek
18:00 – 19:30 h

„Na Václava pro Václava“
Oslavy sv. Václava, které připadly na pátek 28. 9. 2018, využili volejbalisté VK Hogo Fogo Lhenice k uspořádání již
tradičního Memoriálu „Na Václava pro Václava“. Jednalo se již o čtvrtý ročník a do organizace se jako obvykle zapojila
Základní škola ve Lhenicích a její učitelský sbor.
Všichni fanoušci volejbalu se v ranních hodinách sešli v místní tělocvičně, aby si mohli zahrát volejbal, strávit hezký den s
příznivci tohoto sportu, potkat se s přáteli a uctít památku velkého propagátora volejbalu, pana učitele Václava Kubíka.
V letošním roce přišlo mnoho mladých, kteří mají tento sport rádi, samozřejmě nechyběli volejbalisté z klubu a poprvé také
přišlo tolik zástupců učitelů, že dali dohromady svoje družstvo. To bylo jasným týmem do turnaje, další čtyři týmy byly
sestaveny tak, aby si i amatérští účastníci zahráli. Hra probíhala systémem každý s každým a nakonec se spočetly body.
Některé sety byly dost vyrovnané, proto muselo o prvním místě rozhodnout sčítání uhraných balonů. Jednotlivé týmy měly
své jméno vždy podle hrajícího kapitána a turnaj vyhrálo družstvo Mrazík, na druhém místě se stejným počtem bodů, ale
menším počtem balonů, se umístilo družstvo Slaďoch. Třetí místo obsadilo družstvo Čápů, čtvrté místo Učitelé a páté místo
patřilo týmu Martin. Pro všechny nebylo důležité umístění, ale souhra jednotlivých spoluhráčů a hra pro radost.
Memoriál se opět vyvedl, účastníci i fanoušci se bavili, pro všechny bylo připraveno domácí občerstvení a pití. Po
ukončení turnaje proběhlo malé posezení, kde se hodnotila kladně tato aktivita volejbalového klubu ve spojení se školou, a
proto všem tedy můžeme slíbit, že i v dalším roce bude jedním z plánovaných turnajů VK Hogo Fogo Lhenice uspořádání již
pátého ročníku memoriálu „Pro Václava na Václava“.
Děkujeme všem, kteří přispěli k vydařenému dni. Tým VK.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na webových stránkách www.zslhenice.cz a na facebookovém profilu VK Hogo
Fogo Lhenice.

Nový školní rok uvítal školáky v naší ZŠ nově upravenou prosvětlenou vstupní halou se
šatnovými, barevnými a uzamykatelnými skříňkami pro každého z žáků;
dále s nově vybavenou učebnou řemesel a „jazykovou laboratoří“ (viz foto vlevo dole)
(viz fota níže)

JB, JM
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Po revitalizaci náměstí došlo na Krumlovskou ulici
„Krumlovská“ již volala po rekonstrukci. Při jejím provádění bylo pamatováno na to, aby všechny potřebné nutné práce pod
touto komunikací proběhly najednou a v následnosti nebyl již tak nově upravený její povrch znovu a znovu narušován. Ty
se podařilo skloubit. A tak se z „Krumlovské“ až do konce tohoto roku stalo jedno velké staveniště. Až když tato komunikační
tepna, dělící naše městečko napolovic, byla z tohoto důvodu uzavřena a veškerý dopravní provoz přešel na objížďkové
trasy, ukázalo se, jak potřebnou a vytíženou v místě je. Pro nás, zdejší občany to s sebou přináší nepříjemnosti a mnohdy i
komplikace, ale při našem pochopení nutnosti provedení této stavby za naší trpělivosti, ohleduplnosti a zvýšené opatrnosti
tím tak přispějeme k dodržení určeného jejího dokončení a k následujícímu zlepšení vzhledu našeho městyse a pobývání
v něm.
O prováděné rekonstrukci Krumlovské ulice i o všech okolnostech s tím spojených zasvěceně informuje Ing.Marie Kabátová
v článku „Slovo starostky“ v minulém zářijovém vydání ML.
JB, JM

Fota z prací na rekonstrukci Krumlovské ulice

Volání po ohleduplnosti
Na určených objížďkových trasách, zavedených v souvislosti s uzávěrkou Krumlovské ulice, možno se setkat
s neohleduplností některých řidičů, a to jednak vzájemně vůči sobě, ale i k nejbližšímu okolí kolem vozovek, které i někdy
bezohledně poškozují. Do úzkých objížďkových uliček občas vjíždějí i
těžká vozidla (ba i „zbloudilé“ kamiony) s řidiči nerespektujícími
objížďky pro ně stanovené, a to i s výmluvami, že je sem zavedla
navigace.
A tak páni řidiči, nechtělo by to trocha více respektu,
tolerance a hlavně ohleduplnosti?
Snad k tomu drobátko přispěje následující malá satirická veršovanka:
JE DOSTI OHLEDUPLNOSTI?
KRÁTÍM SI CESTU K MĚSTU.
AUTO S TĚŽKÝMI KOLY
KLESTÍ SI CESTU
PO SOUKROMÉM POLI!
NA SUŠÁRNĚ V ZATÁČCE
PRÝ NENÍ ŽÁDNÝ ROZHLED,
PROČ TEDY NĚJAKÝ OHLED?
TO BY SE ASI NĚCO STALO,
KDYBY SE TROCHU ZACOUVALO!
TAK SE ŘÍTÍM TĚSNĚ KOLEM PLOTU
A BRÁZDÍM HLUBOKOU BLÁTIVOU STOPU!
A TAK ČEKÁME ŽE VKRÁTKU,
VJEDE K NÁM NĚKDO NA ZAHRÁDKU!
ASI JE TO VZÁCNÝ SKVOST
TAHLE OHLEDUPLNOST!
JB, JM
Foto nahoře - živelně vzniknuvší zkratka přes trávník na objížďce Na Sušárně

NEZAPADLO BEZ POV ŠIMNUTÍ
Houbařská kuriozita
„Houbařská sezóna je v plném proudu. Houby rostou především na
jihu Čech. Nadějné jsou poslední srážky a skutečnost, že se zatím
neopakují ranní mrazíky z konce září. Stojí za to proto na ně do míst
jejich hojného výskytu vyrazit“, napsaly Novinky.cz.
A že houbařské úlovky jsou i u nás bohaté, dokazuje počet
nasbíraných „praváků“ mnohdy v počtu pěti set i více.
Houbařská kuriozita byla nalezena v nedaleké lokalitě „Holubovské
Bašty“. Z jednoho místa podhoubí vyrostla v trsu srostlá devaterčata
hřibů pravých, jak dokazují fota poslaná do naší redakce.
Fota – devateronásobný hřib pravý

8

STÍNY LHENICKA
V uplynulých letních měsících jsme na našem oddělení evidovali incident mezi obyvateli
bytového domu v ulici Tylova, kde měl mladý muž při slovním konfliktu v ruce legálně drženou zbraň. Jeho
jednání bylo kvalifikováno jako přečiny nebezpečného vyhrožování a výtržnictví a v současné době je
vedeno na Službě kriminální policie. Jednání jiného mladého muže, který i přes udělený zákaz řízení
motorových vozidel usedl za volant svého auta, bylo jako přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání řešeno ve zkráceném řízení a předáno na Okresní státní zastupitelství.
Městskému úřadu v Prachaticích bylo oznámeno jednání místního podnikatele, který nařídil svým zaměstnancům
pracovat se stroji a technikou i v nočních hodinách, čímž byl rušen noční klid a je podezření z přestupku proti veřejnému
pořádku. Stejného přestupku se dopustil majitel nemovitosti v Třešňovém Újezdci produkcí hlasité hudby při oslavě svatby.
Příslušné komisi k projednání bylo oznámeno jednání mladého muže, který řídil motorové vozidlo bez příslušného řidičského
oprávnění a stejně tak i podezření z přestupku proti občanskému soužití spočívající ve vulgárním slovním napadení jednoho
muže druhým. Odcizení balíků sena se nevyplatilo místnímu zemědělci a bylo vyřešeno uložením příkazu na místě ve výši
10 tis. korun. Podobně jsme vyřešili i odcizení jablek ze stromů podél komunikace na obec Hrbov. Příkaz na místě byl
uložen i neopatrnému řidiči, který se v ulici Tylova otáčel tak, že způsobil nehodu s autobusem, naštěstí se nikomu nic
nestalo. Kromě uvedených bylo dalších 11 přestupků v dopravě vyřízeno uložením příkazu na místě. Zpracovali jsme čtyři
dopravní nehody, jejichž viníkem byla lesní zvěř.
Pravidelně dohlížíme na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, kontrolujeme rekreační objekty,
pátráme po odcizených věcech a hledaných či pohřešovaných osobách. Samozřejmě se podílíme i na zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti při takových událostech, jako byly volby do obecních zastupitelstev.
Npor.Mgr.Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení PČR

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ

POZVÁNKA DO DIVADLA
Městys Lhenice Vás srdečně zve na divadelní představení
divadla Artur - na komedii

„Kdo se bojí postele“
které se koná 27.10. 2018 ve lhenickém kině
od 19.00 hodin
HERECKÝ KONCERT SE STRHUJÍCÍ ENERGIÍ...
Obsazení: Kristýna Podzimková a Karel Zima;
Režie: Jindra Kriegel; Hudba: Miloš Dodo Doležal
Čtyři nezávislé příběhy, které spojují mezilidské vztahy, jedna
postel a samozřejmě problémy.
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Lhenice zkrášlely
Vážení a milí,
nemůžu napsat jen představitelé městyse,
ale VŠICHNI Lheničané!
Měli jsme na den sv.Václava setkání
rodiny - čtyř generací.
Někteří-ti mladí a nejmladší tu ještě
nikdy nebyli. Ale nadšení ze Lhenic byli všichni ti, co je znali dřív, i ti, co je ještě nikdy nenavštívili.
Téměř všechny domy jsou upravené,
náměstí je překrásné stejně tak, jako i prostor u školy.
A až bude hotova Krumlovská ulice,
nebude to mít chybu!
Děkují a přejí hodně všeho nejlepšího potomci Majerů ze Svatojánské ulice č.75.
Jana Bumbová – Kocourková

Foto ze srazu rodu Majerů u kašny na lhenickém náměstí

NAPSALI O NÁS
Jihočeský fotbal - IVO ČECH SE VRACÍ DO TRENÉRSKÉHO KOLOTOČE
4.10.2018 – autor Milan Šíma, foto Jan Škrle
„Peckáři“ ze Lhenic byli jen jeden víkend bez trenéra. Na vlastní žádost skončil minulý čtvrtek Václav Mareš, u kormidla
úspěšně zaskočil v sobotním střetnutí s Vimperkem (6:0) šéf klubu Pavel Boška. A druhý den si plácl s novým koučem.
Nováčka I. A třídy povede zkušený Ivo Čech.
Vy se prakticky vracíte zpět ke svým kořenům. Jste místní rodák, s fotbalem jste tu začínal. Jak došlo k vašemu
comebacku?
Vzhledem k tomu, že tu navíc i bydlím, tak to žádný veliký návrat není. Jenom k tomu fotbalu. Trenér Mareš už po utkání s
Lažištěm oznámil šéfovi, že chce skončit. Domluvili se spolu, že se sejdou ve čtvrtek, aby to probrali osobně. Ale už v úterý
to trenér poslal do světa sám, takže se ta zpráva roznesla. Ve čtvrtek mě Pavel Boška oslovil a v neděli jsme se dohodli.
Nechybělo vám trénování, když jste skončil v Jankově?
Abych pravdu řekl, tak za pár dní ani ne. Měl jsem najednou čas na aktivity, na které dřív ne. Zbylo i víc času na rodinu. Ale
na fotbal jsem se samozřejmě jezdil dívat jak pořád do Jankova, tak jsem sledoval i Lhenice. Ale taky je pravda, že jsem se
do trénování nehrnul.
Asi nemůžete uplatňovat stejné nároky jako předtím v Jankově. Co víte o samotném týmu Lhenic?
Fotbalisti tady samozřejmě jsou, ale nemají najeté ty návyky, na které jsem zvyklý. Některé z nich uvidím třeba až v pátek,
ale musím to respektovat. Tréninky jsou v úterý a právě v pátek. Musíme při tom stihnout nacvičit co nejvíc.
Určitě by u hráčů měla zapracovat i vaše přirozená autorita. Hrál jste vyšší soutěž, trénoval jste divizi. Ale i díky
tomu, vidíte už nějaké problémy?
Možná to, že kádr je daný, a když se něco stane, není odkud brát náhradu. Mládež tady není, to je problém. Ale to je nejspíš
problém celého českého amatérského fotbalu. Bude to složitější, ale musíme to zvládnout. Budu se snažit klukům předat co
nejvíc ze svojí praxe.
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Nechybí vám Jankov?
Vždyť tam často jezdím. Moje žena je Jankovačka, holky taky. Navíc moje rodina mě vždycky podporovala, když jsem v
Jankově působil.
Jak jste řekl, v neděli jste se s prezidentem klubu Pavlem Boškou
dohodli na spolupráci a máte tedy týden na bližší seznámení s
kádrem. To je šibeniční termín.
Na tom něco je, i když jsem sledoval Lhenice i předtím. Každopádně času
nemáme moc, ale musíme pracovat. Je to o lidech, aby chtěli oni. Potom
to zvládneme. Z mojí strany se může očekávat maximum.
V sobotu vás čeká tvrdá prověrka, míříte k sousedovi v tabulce do
Semic. Ty jsou hned za vámi na šesté příčce s tříbodovou ztrátou. To
bude nelítostný souboj a pro vás sakra napínavá premiéra.
To každopádně. Viděl jsem Semice, když vyhrály s Planou. Hrály velice
dobře a mohly vyhrát vyšším rozdílem. Neměly nejlepší začátek, ale jejich
hra se zlepšila. To se projevilo i na výsledcích. Ale i naši kluci v posledním
kole s nebezpečným Vimperkem dokázali, že fotbal umí. Jak říkám, bude
to záležet na nich, jak se s tím vyrovnají.
Pozn.red.ML: Lhenice v Semicích 2:3 vyhrály
Zdroj: https://www.jihoceskyfotbal.cz/clanky/2905-ivo-cech-se-vraci-dotrenerskeho-kolotoce-prevzal-rodne-lhenice.html?utm_source=copy

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem

O historických událostech na našem Lhenicku
vztahujících se k osudovým „osmičkovým“ rokům
V této rubrice „Mého Lhenicka“ jsme v tomto vydávaném jeho ročníku 2018 již vzpomněli:
- v únorovém a červencovém čísle – 100.výročí od vzniku Československé republiky 28.10.1918 s událostmi ve Lhenicích
s tím spojené (podle Pamětní knihy městyse Lhenice)
- v březnovém, dubnovém a červnovém čísle – 80.výročí od neblahého roku 1938 – záboru pohraničí Němci i s událostmi ve
Vadkově (podle Kolářovy kroniky vadkovské a dalších zdrojů)
- v srpnovém čísle – 50.výročí od okupace Československa „bratrskými“ vojsky „Varšavské smlouvy“ 21.8.1968 i s událostmi
na našem Lhenicku (podle vzpomínek pamětníků)
TENTOKRÁT

O dalších výročích vztahujících se k letošnímu roku 2018 pouze k našemu městysi

735 let od první písemné zmínky o Lhenicích
Počátky Lhenic jsou nejasné. Možno však nepřímo
tvrditi, že k osídlení již došlo ve století 12., ježto
Netolice v té době stojí již jako pomezní hrad panství
Slavníkova. U městečka ( v Hradečku nad Hrbovem)
bylo nalezeno hradiště s valy kamennými, což by
také potvrzovalo staré osídlení tohoto kraje.
Lhenicemi vedla prastará cesta Linecká, která
spojovala Prahu a Linec a šla přes Písek k Protivínu
do Netolíc, přes Lhenice ke Krumlovu. Stejnou cestu
z Prahy do Netolic měla stezka Zlatá, jež odbočovala
z Netolic na Prachatice, kde byl sklad soli do Prahy
odtud přivážené. V pozdějších dobách Netoličtí
záviděli Prachatickým výnosný ten obchod, a proto
užívali pobočné stezky, která z Netolic šla po cestě
Linecké do Lhenic. Odtud šla po velmi obtížné stezce

přes Horu k Mičovicům, k Jámě, dále mezi Záhořím a
Chroboly do Volar, kde se připojovala ke stezce
Zlaté. Stezka tato nabyla na významu ve stol. 15..
Podloudný obchod Netolických zavdal příčinu k
mnohým sporům mezi Prachatici a Netolici. O
bezpečnost stezek pečovaly strážnice. Byla to
vyvýšená místa s dobrým rozhledem. Povinnost
jejich, kázala-li potřeba, bylo dáti kupcům průvod.
Takový úkol měla i lhenická Stráž, nejvyšší vrchol v
pohoří Hory. Stezkou Lineckou, jak vypráví Kosmas,
prchal r. 1105 císař Jindřich IV. před svým synem
Jindřichem V.. Cesta Linecká v rané době vedla ještě
Hvozdem, který u Lhenic končil a tu vznikly staré
osady: o jejich starousedlosti svědčí souborná jména
končící na ici, nyní ice, např. Netolice, Lhenice.

První zmínka o Lhenicích je z roku 1283 v listinách, dle kterých Jindřich a Vok z Krumlova na novo potvrzují
hornorakouskému klášteru Drkolenskému věnování farní kollatury ve Světlíku a vesnice v Pfafenschlagu, jež témuž klášteru
již před tím tak otec jejich byl učinil. Zde vyskytuje se mezi jinými co svědek také Nemoje de Elenic. Okolí Lhenic, právě tak
jako netolické, náleželo v té době samému králi. Moc panská do polovice 13. věku vzrostla, ale král Přemysl Otakar II. ji
položil meze. Aby znemožnil další ztráty půdy, daroval tento kraj nově založenému klášteru Svaté koruny.( Zlaté Koruny), v
rozsáhlém území také Lhenice. Ota Braniborský ( poručník za nezletilého Václava II.) potvrdil klášteru dne 6.10.1281držení
statku chvalšinského a netolického a nařídil netolickým a jiným poddaným klášterským, aby sloužili pouze opatovi. Nedlouho
po roce 1283 panství netolické rozděleno na dvě rychtářství : netolické a lhenické. Toť první výslovná zmínka o Lhenicích.
Lhenickému rychtářství tehdy náležely : Lhenice, Ugesto = Oujezdec, Watkov, Příslop, Zahoří, Villa Dubrava, Villa Fovea =
Jáma, Klenovice, Oxevic, Hábrles = Ovesné, Lhota, Pilzel = Plzák, Worvicz = Vodice, Sluny = Zlín = Schönhof.
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Vlevo - Král Přemysl Otakar II. (1253
– 1278) daroval, mimo jiného,
i Lhenice nově založenému
zlatokorunskému klášteru.
Vpravo – klášter Zlatá Koruna
založen LP 1263 (před 755 lety)
Článek napsán podle publikace Marie
Kindlmanové „Lhenice a vesnice
k nim příslušné“ – rok vydání 1937
(upraveno – kráceno).
Před léty k jubileu vztahujícímu se k první písemné zmínce o Lhenicích nacvičili tehdy naši žáci na školní akademii scénku
(od autora Jana Bumby), smyšlený to příběh odehrávající se v knihovně zlatokorunského kláštera, pod který v té dávné
době Lhenice patřily. A tak jej pro zajímavost otiskujeme.
Bratr Štěpán: (vchází do knihovny) „Pochválen buď Ježíš Kristus, bratře v Kristu“
Bratr Tadeáš: (zapisuje do spisů) „Až na věky. Buď vítán, bratře Štěpáne, čemu děkovat mám, žes mě tak po ránu svoji
návštěvou poctil?“
Bratr Štěpán: „Zvědavosti, zvědavosti, bratře Tadeáši. Slyšel jsem, že nějaká nová osada bude pod náš klášter patřiti?
Bratr Tadeáš: „Tak jest bratře. Právě zapisuji, že osada Elenic pod správu našeho kláštera patřiti bude.“
Bratr Štěpán: „Aj, neznám osadu tuto, to snad i první zápis o existenci její zapsán tvojí rukou bude?“
Bratr Tadeáš: „O nikoliv, bratře milý, mýlíš se. Již léta páně tisícího dvoustého osmdesátého třetího objevila se náhodná
zpráva o ní. A to taková, že Jindřich a Vok z Krumlova rakouskému klášteru v Drkolném faru ve Světlíku
potvrditi nechali a mezi svědky uváděn též Nemoj de Elenic“, z tohoto již tehdy osídleného místa“.
Bratr Štěpán: „Zajímavé. A přínos – jaký bude mít pro náš klášter osada tato?“
Bratr Tadeáš: „Je dosti významná osada tato. Leží na obchodní cestě do Rakous. Tam mnoho řemeslníkov a obchodníkov
bude. A lesy kol rozsáhlé a hluboké s hojností zvěře, toť rovněž dobrá zpráva pro nás“.
Bratr Štěpán: „A čím ještě obohatí klášter náš?“
Bratr Tadeáš: „Zdá se ti přínosem malým? Tak věz, že díky poloze a půdě vhodné jablka, hrušky nebývale štědře tam
dozrávají a naši bratři – znalci stran ovocnictví nemalé záslužné činnosti v pěstování zde ujmouti se budou
moci“.
Bratr Štěpán: „Děkuji ti, bratře, za tak příznivé zprávy, ale pospěšme teď k modlitbě ranní, ať vše i ostatním bratřím sděliti
můžeme“.

Lhenické mateřince je 105 let
Její původ třeba hledati v Pintrově opatrovně, založené v r.1913 z nadace lhenického mecenáše, pátera Františka Pintra (
1827 † 1896), faráře v Kožově, pohřbeném na místním hřbitově, jenž svou nadací umožnil úpravu domu v Prachatické ulici
čp.61 k tomuto účelu a z ní byla hrazena i zde vykonávána opatrovnická bohulibá služba až po rok 1945 kongregací
řádových sester z Horažďovic. Zaslouženě opatrovna nesla jeho jméno – Pintrova. Poté, od roku 1946, počala lhenická
„mateřinka“ psát svou novou historii.

Fota z Pintrovy opatrovny snad z konce 20.let minulého století – vlevo společné foto dětí, vpravo z dětského divadla.

Pomník padlých na náměstí stojí již 95 let
Dne 15.srpna 2018 uplynulo 95 let od odhalení pomníku padlých na náměstí. Z pamětní knihy městyse Lhenice
1918-1937, která je digitálně zpracována na stránkách SOA Třeboň (digi.ceskearchivy.cz), jsme pro vás opsali tento
doslovný historický zápis:
„ Dne 15.srpna 1923 odhalen byl na náměstí našem pomník padlým našim spoluobčanům ve válce světové. Pomník tento
jest z Hořického pískovce, návrh provedl J.Matějů, tesal jej profesor Ducháček. Na pomník ten konaly se sbírky po celé naší
osadě. Pomník tento byl při odhalení odevzdán na další časy ku opatrování škole lhenické. Jsou na jeho desce vytesána
jména našich padlých spoluobčanů, skorem z celé naší farní osady, jediné toliko obec Jámu vyjímaje a kteráž na postavení
jeho také ničím nepřispěla. Z našeho městečka se jich tam nalézá 35.“
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20 let již máme na obloze svoji planetku
Tisková zpráva z roku1998:
„Novou planetku (č.40206) objevili na observatoři na Kleti z 25. na
26.září Jana Tichá a Jan Tichý. Její snímek byl pořízen zrcadlovým
dalekohledem v rámci programu astrometrie planetek a komet. Dostala
jméno Lhenice.“
Jak se stalo, že byla pojmenována podle našeho městyse?
Podnět vzešel od Gregorových „ze zámku“ přes tchyni jejich dcery
Jany, paní Emu Majerovou, jež se přátelí s objeviteli planetky Tichými
a ráda navštěvuje naše malebné městečko. A protože nové planetky
(už jich objevili mnoho) dostávají jména i podle různých míst, obcí,
měst, padl tento společný návrh. Byl oběma astronomy akceptován a
pojmenování planetky bylo na světě – „Lhenice“.
Foto – hvězdárna na Kleti

JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Jednotlivá jeho družstva již vstoupila do svých příslušných soutěží nového soutěžního ročníku 2018/19. A
družstvo opět do krajské soutěže skupiny A za 10 účastníků s již odehranými dvěma vstupními koly, ostatní
družstva pak do soutěží na Prachaticku, a to B a C do regionálního přeboru I za 10 účastníků s odehraným
jedním kolem, D družstvo do regionálního přeboru II za 9 účastníků, které v něm zatím na mistrovskou premiéru
čekalo, a E družstvo do regionálního přeboru III za 9 účastníků, v němž má sehrané úvodní kolo. Všechna
družstva jsou zatím pouze na počátku soutěžních zápasových maratonů.

Zářijové mistrovské zápasy
A družstvo v krajské soutěži A
1.kolo 19.9. – Dolní Třebonín A – Sokol Lhenice A 10:4 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: V.Špán 0:3, M.Halabrín ml.
3:0, A.Dubravcová 1:2, E.Dubravcová 0:3
2.kolo 30.9. – SK Byňov – Sokol Lhenice A 10:3 – čtyřhry 2:0 – body za Lh.: F.Traxler 1:2, A.Dubravcová 2:1,
V.Špán 0:3, E.Dubravcová 0:2
Umístění družstva Sokola Lhenice A v krajské soutěži skupiny A (za 10 účastníků) k 30.9.:
6.místo – 2 zápasy – 0 výher, 0. remíz, 2 prohry – skóre 7:20 – 2 body.
B a C družstvo v RP-I Prachaticka
1.kolo 29.9. – Sokol Lhenice B – Sokol Lhenice C 10:8 – čtyřhry 2:0 – body za B tým: I.Fišerová 3:1,
P.Petrovka 2:2, M.Halabrín st. 1:2, M.Špán 2:2, J.Pavlič 0:1; body za C tým : V.Hůrský 3:1, R.Sivera 2:2,
I.Kanaloš 0:4, Vl.Filip 3:1
D tým v RP-II Prachaticka – do soutěže zatím nevstoupil
E tým v RP-III Prachaticka
1.kolo 29.9. – Sokol Lhenice E – Sokol Zdíkov 16:2 – čtyřhry: 2:0 – body za Lh.: J.Březinová 4:0, J.Novotná
4:0, T.Novotná 3:1, K.Fišerová 3:1

Mladí tenisté Sokola i v nové sezóně nadále dávají o sobě vědět
Na bodovacím turnaji staršího žactva 22.9. v Kaplici
Aneta Dubravcová, Tereza Novotná, Adam Sivera, Milan Halabrín, Josef Pavlič byli úspěšní nejen
v jednotlivcích, ale i ve čtyřhrách. V nich byli nepřekonatelní Adam Sivera s Láďou Dobiášem, kteří vybojovali
1.místo. Rovněž ve čtyřhře získaly 2.místo Aneta Dubravcová a Tereza Novotná.
Umístění na turnaji v jednotlivcích: 2.místo – Adam Sivera, 2.místo - Aneta Dubravcová, 3.místo – Tereza
Novotná.
Na bodovacím turnaji mladšího žactva 28.9. v Českých Budějovicích
Výkony našich hráčů a hráček Milana Halabrína, Terezy Novotné, Simony Březinové a Lucky Novotné byly opět
skvělé, občas chybělo i trochu více štěstíčka. Strhující byl boj v chlapeckém finále, ve kterém zvítězil Milan
Halabrín nad Petrem Hodinou 3:0. O vítězce v dívčím finále rozhodl až 5.set, v němž Terezka Novotná
nakonec prohrála o tři míčky a bylo z toho i přesto pěkné 2.místo.
Umístění na turnaji ve čtyřhrách: 2.místo Milan Halabrín – Ondra Levai, 3.místo Terezka Novotná – Lucka
Novotná.
Umístění na turnaji v jednotlivcích: 1.místo Milan Halabrín, 2.místo Tereza Novotná.
Za zasílání informací o turnajích děkujeme paní Jarce Novotné.
JB, JM
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Foto vlevo z turnaje 22.9. v Kaplici – vpravo z turnaje 28.9. v Českých Budějovicích

Co nového ve lhenickém SK
Účinkování A týmu ve vyšší soutěži zatím nad očekávání
Jako nováček I.A třídy skupiny A (za 14 účastníků) je po sedmi odehraných zápasech (k 30.9.) se třinácti body
při skóre 20:14 na 5.místě v tabulce se ztrátou tří bodů na první FK Lažiště, a to díky vítěznému tažení na svém
domácím hřišti, při kterém ve všech čtyřech utkáních získal plný možný dvanáctibodový zisk při vysoce
aktivním skóre 18:5 (ve 2.kole 18.8. s Větřním 5:3, ve 4.kole 1.9. s Loko ČB 3:1, v 6.kole 15.9. s Bavorovicemi
4:1, v 8.kole 29.9. s Vimperkem 6:0). A tak lhenická fotbalová tvrz zatím úspěšně odolává soupeřovým
nájezdům.
Na soupeřových hřištích „bodový sběr“ A týmu již zdaleka nebyl takový, jako doma. Ze tří zápasů při
pasivním skóre 2:9 přibyl do tabulky pouze jediný „bodík“, a to za remízu u nováčka v Nové Vsi u ČB (ve 3.kole
25.8. na Slávii ČB 5:2, v 5.kole 8.9. v Nové Vsi 0:0, v 7.kole 22.9. v Lažišti 4:0). Vytčený plán - bodovat
především doma je doposud plněn, a tak může být zatím spokojenost.
Záložní tým – SK Ktiš/Lh.B po osmi odehraných utkáních v OP Prachaticka zůstává nevyrovnanými výsledky
nadále dlužen konečnému umístění na 2.místě v loňské mistrovské sezóně v téže soutěži, když v té letošní
většinu domácích zápasů zatím sehrál na lhenickém hřišti, krom s FK Nebahovy odehraném na hřišti ktišském.
V tabulce je za 16.účastníků k 30.9. s 15 body při skóre 21:14 na 6.místě za čtyř zápasů odehraných doma (v
1.kole 12.8. s Dubem 9:0, ve 3.kole 26.8. s Husincem 1:3, v 5.kole 9.9. s T.Volary 3:2, v 7.kole 23.9. s FK
Nebahovy 2:1 a za čtyř odehraných venku – ve 2.kole 19.8. ve Čkyni s „béčkem“ 0:1, ve 4.kole 1.9. ve Sv.Maří
3:2, v 6.kole 16.9. ve Zbytinách 1:3, v 8.kole 30.9. ve Vitějovicích 4:0). Posune se B tým v dalším průběhu OP
zlepšenými výkony do vyšších pater tabulky?
Naše přípravka mladší vstoupila do OP Prachaticka na vítězné vlně – zatím ve všech pěti odehraných
utkáních vyhrála a mezi 9 účastníky soutěže se 17 body při skóre 59:23 vévodí tabulce (její zápasy doma –
v 1.kole 5.9. s Vimperkem C 24:1, ve 2.kole 12.9. s Prachaticemi B 10:5, ve 4.kole 26.9. s Vl.Březím 11:8 –
zápasy venku – ve 3.kole 19.9. se Čkyní 4:7, v 5.kole 3.10. ve Vacově 5:7).

Přehled zářijových zápasů A týmu se střelci branek za SK Lhenice v I.A třídě ve skupině A
4.kolo 1.9. – SK Lhenice – Lokomotiva ČB 3:1 (2:0) - branky za Lh.: R.Pořádek 2 (1x z 11), Dom.Kiš 1
5.kolo 8.9. – TJ Nová Ves – SK Lhenice A 0:0
6.kolo 15.9. – SK Lhenice A – FC Mariner Bavorovice 4:1 (2:0) – br.za Lh.: P.Prenner 2, R.Pořádek 1,
J.Mrkvička 1
7.kolo 22.9. – FK Lažiště – SK Lhenice A 4:0 (4:0)
8.kolo 29.9. – SK Lhenice A – Šumavan Vimperk 6:0 (3:0) – br.za Lh.: R.Iliev 4, P.Prenner 2

Říjnový program A týmu v I.A třídě ve sk.A
9.kolo so 6.10. ve 12.30 hod. – FC Semice – SK Lhenice A 2:3 (1.2) – br.za Lh.: P.Prenner, T.Tůma, R.Iliev
10.kolo so 13.10. ve 12.00 hod. – SK Lhenice A – Tatran Prachatice
11.kolo so 20.10. v 15.30 hod. – SK Planá – SK Lhenice A
12.kolo so 27.10. ve 14.30 hod. Spartak Trhové Sviny – SK Lhenice A
Podrobné informace o utkáních všech týmů lhenického SK a o nejbližším jejich fotbalovém programu možno
nalézt vždy po odehraném kole na klubových webových stránkách na drese www.sklhenice.cz, či facebooku SK
Lhenice, a to i s fotogaleriemi J.Kleina ze zápasů, dále ve skříňkách na „Pivnici u Vašků“, u vchodu na hřiště u
kabin a na nástěnce v hospůdce v sokolovně.
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Změna na trenérském postu u A týmu
Vlastním rozhodnutím ukončil trenérskou činnost u A družstva lhenického SK trenér Václav Mareš z Vodňan,
který za působení u týmu s ním postoupil z 2.místa do I.A třídy a vydařeně do ní i vstoupil. Za trenérskou práci
v našem klubu mu patří poděkování. V počátku října převzal tým Lheničák, výborný bývalý hráč a zkušený
trenér Ivo Čech.
Fotbalové curriculum vitae nového trenéra
Mgr.Ivo Čech (roč.1971) - bývalý hráč – kreativní stopér či halv – odchovanec lhenického SK, v jeho
mládežnických družstvech a týmu mužů do roku 1991, poté v týmu 1.FC Netolice do sout.roč.1995/96, s ním
vítězem KP 1992 a startem v divizi, od roku 1996 hráčem a kapitánem divizního a třetiligového Tatranu
Prachatice, s ním mistrem divize 1999 s postupem a startem v ČFL, co hráč prachatického Tatranu mezi 10
vyhlášenými nejlepšími sportovci Prachaticka za rok 1999,
od sout.roč.2001/02 hráč, kapitán a hrající asistent trenéra
v týmu SK Jankov, nejprve v KP - po vítězství v něm
v sout.roč. 2004/05 a postupu znovu za působení v divizi do
r.2008, s návratem do KP, po ukončení hráčské kariéry
v témže roce trenérem týmu jankovského SK věren jeho
barvám až do konce r.2017, navrátiv s týmem pro Jankov
prvenstvím v KP v r.2016 znovu po osmi soutěž.ročnících
divizi, a to na dva soutěžní ročníky (2016/17 a 2017/18).
Trenér Ivo Čech (vpravo) s asistentem P.Maxou s pohárem
mistra KP 2016 pro SK Jankov
Přejeme, aby v mateřském klubu byla jeho trenérská práce
s týmem úspěšná, odměněna i tomu odpovídajícími výsledky.
JB, JM

Foto z vítězného domácího utkání 15.9. s Bavorovicemi 4:1 – vpravo „děkovačka“ po uděleném debaklu 6:0 Vimperku 29.9.

Ze společenské klubové kroniky –
Václav Hamberger „70“
Bývalému hráči
a členu výboru,
nadále věrnému
příznivci našeho
týmu a sponzorovi
našeho SK stran
lhenické firmy
„Agromechaniky“,
jejíž je spolumajitel,
přejeme k jeho významnému životnímu jubileu zejména pevného zdraví, též všeho dobrého
a nadále dosti životního elánu do dalších let.
Dobové foto – Václav při rozlučce s hráčskou aktivní činností v našem klubu.
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JB, JM

SK Lhenice nabízí svým
fanouškům a příznivcům
K mání je pro vás minidresík
našeho SK v tradičních klubových
barvách a se znáčkem klubu.
Zakoupit si jej můžete
za 100,-Kč v kabinách při každém
domácím utkání, čímž tak podpoříte
i naši klubovou činnost.

INZERCE
• HLEDÁME DORUČOVATELE NOVIN PRO LHENICE. Tel. kontakt: 720 987 717
● Sháním staré profilované hoblíky a nebozezy pro mou truhlářsko-tesařskou dílnu.
Za nabídku předem děkuji. Robert Malý, tel. 777982638
• Provádím klempířské, pokrývačské a tesařské práce, opravy střech - Miloslav Špán č.tel. 607242463
● 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
● MALÍŘSTVÍ-NATĚRAČSTVÍ - Miloslav Pavel – 603 924 473 - MENŠÍ ZEDNICKÉ PRÁCE
- NÁTĚRY fasád,okapů,oken,dveří..... RESTAUROVÁNÍ DŘEV. NÁBYTKU
REALITNÍ SLUŽBY JAKÉ SI PŘEJETE
Nabízíme Vám kvalitní služby při prodeji, pronájmu či koupi bytů, rodinných domů a pozemků.
Zaručujeme Vám masivní inzerci, právní ošetření obchodních případů, příjemné jednání a snahu
vyjít Vám vstříc. Postaráme se o Vaši nemovitost , stanovíme správnou prodejní
cenu. Poskytujeme finanční poradenství
pro financování nemovitostí, oceňování nemovitostí a pozemků, vyhotovení průkazů
energetické náročnosti budov a mnoho dalšího.
RE/MAX Profil, Eva VESELÁ - mobil 724 719 444,
e-mail: eva.vesela@re-max.cz, www.re-max.cz/profil
„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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