MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVI, číslo 12 cena 9,- Kč

PROSINEC 2018

ADVENT
Až andělská křídla ze dvorku
si vykvetou v barborku
a komukoli lásku dáš,
v dar promění ji Mikuláš.
Lucie prodlouží nám den
nebesky krásným světýlkem.
To již pokoj,
klid a štěstí chvátá
neb nastane noc tichá, svatá…
- volně podle „Ze Šumavy špalíček
pohádek a básniček“
(autoři O.Fibich, P.Štěpán)
Foto Pavel Mráz

Advent vstoupil do našeho městečka, jako již tradičně, rozsvícením vánočního stromu na náměstí, ponovu
před kostelem sv.Jakuba o první adventní neděli – 2.prosince 2018 – více uvnitř listu.

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
právě listujete posledním číslem ročníku 2018 zpravodaje Moje Lhenicko, znamená to, že
začal adventní čas a vánoční svátky a nový rok 2019 jsou za dveřmi.
Závěr letošního roku je pro nás na úřadě velmi hektický. Skončila rekonstrukce přízemí radnice, a
tak nastal čas, abychom se přestěhovali do prostor budoucí knihovny a uvolnili stavbařům první a druhé
patro. Firma tak může pokračovat v modernizaci a přestavbě vyšších pater radnice. Zároveň je
přestěhovaná i Pošta Partner, kterou od začátku listopadu provozujeme. Ta se stěhovala z bývalé
České spořitelny zpět na náměstí avšak do přízemí radnice. A tak také po dlouhých čtyřech letech,
které uběhly od zateplení budovy radnice, budeme moci využívat nový vchod přímo z náměstí. Pošta Partner je otevřena
právě tam. Kromě poštovní přepážky zde bude i podatelna úřadu městyse, kde si také budete moci vyzvednout pytle na
tříděný odpad, koupit známku na popelnice, zaplatit poplatky aj. Pracovní dobu obou přepážek chceme v příštím roce ještě
upravit tak, aby maximálně vyhovovala vám, občanům. Poštovní přepážka bude zatím otevřena stejně, jako byla nyní
otevřena pošta. Je to z důvodu zaškolení další pracovnice pro poštovní služby.
Také se chci vrátit k akci „Průtah II/122 Lhenice“, kdy se rekonstruuje silnice v Krumlovské ulici. Již v minulém čísle
zpravodaje jsem psala, že se akce zkomplikovala a bohužel přes zimu zůstane silnice nedokončená (spolu s dalšími
navazujícími pracemi jako jsou chodníky a veřejné osvětlení, které investuje městys Lhenice). S Jihočeským krajem i
dodavatelskou firmou bylo dohodnuto, že pro místní obyvatele a zásobování bude umožněn vjezd do jednoho jízdního pruhu
s tzv. výhybkami a pro pěší bude vymezen pruh na komunikaci, který bude z důvodu bezpečnosti oddělen mobilními ploty.
Objížďka Lhenic bude pokračovat a usilujeme o to, aby bylo její značení revidováno a nákladní doprava byla odkloněna již
daleko dříve. Chceme tím minimalizovat situace, kdy se kamiony složitě otáčejí na náměstí nebo dokonce projíždějí
nedokončenou stavbou. Věřím, že se nám to podaří. A jménem všech, kteří stavbu zaštiťují, Vám děkuji za trpělivost.
Ale teď už zpět k době vánoční. Začal advent, čas rozjímání a přípravy na vánoční svátky. Také lhenické náměstí a
pěší zóna ke škole se rozsvítila novými hvězdičkami. V Tylově ulici však jsou ještě staré motivy, protože nové byly
zakoupeny již s přípravou k instalaci na nové sloupy veřejného osvětlení, které máme již připravené a instalovat je budeme
v příštím roce.
Vážení spoluobčané, prožijte vánoční svátky ve zdraví a v rodinné pohodě. Nejen vstup do nového roku, ale celý
příští rok ať je pro vás šťastný, spokojený, plný úspěchů a zdraví.
Marie Kabátová, starostka
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Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 29.11.2018
Výpis ze zápisu č. 2
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
Přítomni: Mgr. K. Bican, F. Bláha, DiS., P. Boška, Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová,
Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Hosté: Ing. Ježík, Ing. Součková – zástupci firmy ČEVAK, a.s.
PŘIJATÁ USNESENÍ:
11 PRO
Ad 1) Usnesení č. 13/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
Ad 3) Usnesení č. 14/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje pro rok 2019 cenu vody jako dvousložkovou: vodné
39,28 Kč bez DPH (45,17 Kč s DPH), stočné 31,75 Kč bez DPH (36,51 Kč s DPH) + pevná složka dle skupiny vodoměru:
kategorie A (do 3,5 m3/h) – 711,--Kč bez DPH (818,--Kč s DPH), kategorie B (do 10 m3/h) – 2.652,--Kč bez DPH (3.050,-Kč s DPH), kategorie C (do 15 m3/h) – 5.716,--Kč bez DPH (6.573,--Kč s DPH), kategorie D (do 40 m3/h) – 10.520,--Kč bez
DPH (12.098,--Kč s DPH).
10 PRO, 0 ZDRŽEL SE, 1 PROTI (Bláha)
Ad 4) Usnesení č. 15/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zřízení a složení komisí - komise pozemková
a životního prostředí, komise prorodinná (kultura, sport, školství, zdravotnictví, sociální služby), komise pro občanské
záležitosti, bytová komise, stavební komise a redakční rada.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 16/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice stanovuje v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městyse Lhenice s platností od 01.12.2018 pro
jednotlivé funkce takto:
- předseda výboru nebo komise, člen zastupitelstva, člen další komise (souběh max. 3 funkcí) 2.591,--Kč měsíčně
- člen výboru nebo komise, člen zastupitelstva, člen další komise (souběh max. 3 funkcí) 2.285,--Kč měsíčně
- předseda komise, který není členem zastupitelstva 1.000,--Kč za jednání
- člen komise, který není členem zastupitelstva 750,--Kč za jednání
11 PRO
Z jednání se omluvil P. Pořádek.
Ad 6) Usnesení č. 17/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje členku zastupitelstva městyse Lhenice Mgr.
Markétu Grillovou jako další oddávající pověřenou k přijímání prohlášení o uzavření manželství při občanském sňatku
konaném ve správním obvodu matričního úřadu městyse Lhenice pro volební období 2018-2022.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Grillová) 0 PROTI
Ad 7) Usnesení č. 18/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Jednací řád zastupitelstva městyse Lhenice a
Jednací a organizační řád výborů zastupitelstva městyse Lhenice.
10 PRO
Ad 8) Usnesení č. 19/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci
Chelčickému domovu sv. Linharta, o.p.s., Chelčice na předfinancování provozních výdajů sociálně terapeutických dílen pro
rok 2019 ve výši 350.000,--Kč.
10 PRO
Ad 9) Usnesení č. 20/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v položkách 1 – 12.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Michálek) 0 PROTI
Ad 10) Usnesení č. 21/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí informaci o zahájení inventarizace majetku
městyse Lhenice.
10 PRO
Ad 11) Usnesení č. 22/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje prodloužit nájemní smlouvu na pronájem
nemovitosti čp. 67 ve Lhenicích, parc.č. st. 69/1 o celkové výměře 481 m2 v k.ú. Lhenice (Hostinec u Vašků) s panem
Bohuslavem Tupým, Lhenice, IČ 10308326 za cenu 50.000,--Kč/ročně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6-ti měsíců.
10 PRO
Ad 12a) Usnesení č. 23/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje usnesení č. 392/36/2017 ze dne 30.11.2017 ve znění, že zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Žitná, samoty u č.p. 12: NN rekon. na k.“. Jedná
se o síť technického vybavení (zemní kabelové vedení NN) na pozemku parc.č. 2141/3, k.ú. Třebanice. Průběh a rozsah
věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká
pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč
bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
b) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Žitná, samoty u č.p. 12:
NN rekon. na k.“. Jedná se o síť technického vybavení (zemní kabelové vedení NN, kabelová skříň (do pilíře), uzemnění) na
pozemcích parc.č. 2141/3 a parc.č. 2140, k.ú. Třebanice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v
geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených
zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 13.500,--Kč bez DPH. K této částce bude
připočtena platná sazba DPH.
10 PRO
Ad 12b) Usnesení č. 24/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Darovací smlouvu č. 18/0879/0817 mezi Městysem Lhenice jako obdarovaným a Římskokatolickou farností
Lhenice, Netolice jako dárcem. Předmětem převodu je pozemek parc.č. st. 2 o výměře 46 m2, k.ú. Lhenice, jehož součástí
je stavba – budova bez čísla popisného nebo evidenčního – stavba občanského vybavení.
b) pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
10 PRO
Usnesení č. 25/2/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice rozhodlo o pokračování jednání do doby projednání programu.
10 PRO
Olga Ambrožová

INFORMACE OBČANŮM
PRACOVNÍ DOBA ÚŘADU MĚSTYSE LHENICE v období 27.12.2018 - 31.12.2018
Čtvrtek 27.12.2018 – ZAVŘENO / Pátek 28.12.2018 – ZAVŘENO
Z důvodu čerpání řádných dovolených.
Pondělí 31.12.2018 - otevřeno od 8:00 do 12:00 hodin.
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Provozní doba SBĚRNÉHO DVORA a KOMPOSTÁRNY LHENICE
- v období 22.12.2018 – 31.12.2018 – ZAVŘENO

Radostné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2019
přejí zaměstnanci Úřadu městyse Lhenice

Závěrečné ohlédnutí k dokončené generální opravě lhenických varhan

„Vážení občané Lhenic a okolních obcí, vážení lheničtí rodáci, turisté a
návštěvníci,
pokud přijíždíme do Lhenic z kterékoli strany, nelze přehlédnout
dominantu městečka – věž kostela svatého Jakuba ….“ – to jsou
počáteční slova, která najdete ve lhenickém zpravodaji 05/2015. Byly to
chvíle, kdy jsme přemýšleli nad generální opravou varhan v kostele
sv. Jakuba ve Lhenicích a poprvé jsme se obrátili na Vás na všechny
zejména o finanční pomoc.
Od té doby uplynulo mnoho času, bylo mnoho napsáno do
lhenických zpravodajů, někteří občas pochybovali nad dokončením
dlouhotrvající opravy, prožili jsme několik smutných událostí, když nás
několik známých a blízkých navždy opustilo a již se zde mezi námi
nemohli radovat určitě z krásného zvuku, který se z varhan ozval na
konci srpna roku 2018. Dovolte mi tedy několik stručných vět na závěr:
1) Financování celé generální opravy proběhlo následovně:
- krajský grant
- městys Lhenice
- sbírky od lidí–v kostele + veřejná sbírka + podnikatelské subjekty
+ obec Mičovice + hasiči + myslivci
- Marie R. Daubenspeck z USA
(narozena ve Lhenicích jako Klauserová)
- biskupství v Č. Budějovicích
celkem naspořeno:
celkem zaplaceno za faktury
zbylo (bude použito na zabezpečení vstupních dveří na kůr kostela
proti vniknutí hlodavců - myší)

80.000,- Kč
150.000,- Kč
121.000,- Kč
105.000,- Kč
80.000,- Kč
536.000,- Kč
- 498.000,- Kč
38.000,- Kč

2) Na Krajském úřadu v Č. Budějovicích byla k 1.10.2018 ukončena veřejná sbírka, jejíž číslo bylo uváděno
v předchozích vydáních lhenického zpravodaje.
3) Veliké díky Vám všem za jakoukoliv podporu a pomoc při opravě varhan; poděkování chci též vyjádřit i šéfredaktorovi
lhenického zpravodaje Mgr. J. Bumbovi za jeho vstřícnou spolupráci a rady při tvorbě příspěvků do tohoto zpravodaje.
4) Veliké díky též posílám všem, kteří se podíleli nejen na přípravě varhanního koncertu, ale též všem zpěvákům, kteří
věnovali čas nacvičování a určitě zanechali v páteční podvečer 31.8.2018 u všech návštěvníků koncertu velmi krásnou
vzpomínku.
5) Na závěr mi dovolte popřát Vám všem klidné a radostné svátky vánoční a v novém roce zejména pevné zdraví a mnoho
sil pro každý nový den a varhany ve Lhenicích nechť hodně dlouho krásně zní …
Ing. J. Jelínek

Rekonstrukce kaple v Horních Chrášťanech
Vážení spoluobčané!
Zhruba v polovině minulého měsíce jsem byl osloven panem Jiřím
Bálkem st., abych oficiálně převzal kapli v Horních Chrášťanech, kde byla
provedena svépomocí rekonstrukce vnitřních prostor, a zároveň mě požádal
o zprostředkování slavnostní mše v sobotu 1.12. při příležitosti rozsvícení
vánočního stromu na návsi. To se bohužel z důvodu pracovního vytížení
pátera Lišky již nepodařilo.
Provedení prací na opravě mě však doslova uchvátilo. Perfektně
provedené štukování zdí, vše pěkně vymalováno, na zemi místo trávníku
urovnané drobné oblázkové kamení. To samé platí také o vnitřním vybavení
kaple. Vzorově opravený a natřený oltář a stejným způsobem i obě postranní
lavice. Na zdech kaple opět visí obrazy. Opravdu vše uděláno tak, jak si tato
kaple po mnoha letech jistě zasluhovala.
Chtěl bych touto cestou všem občanům Horních Chrášťan , kteří se na této
opravě podíleli, poděkovat a věřím, že se brzy najde jiná vhodná příležitost
pro vykonání mše svaté.
Na závěr jen přípomínám, že všechny výše uvedené práce byly
prodeveny zdarma, svépomocí a z vlastních zdrojů občany Horních Chráštan,
a proto všem zúčastněným patří můj obdiv a velký dík.
Ing. Milan Hölcl, místostarosta městyse Lhenice
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Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Listopad v naší mateřince

Do listopadu jsme ve školce vstoupili s vůní plněných rohlíčků, pečených ve všech třídách
na oslavu Sv. Martina a k přivolání sněhu. Martinův dobrý skutek o oblečením žebráka nám zahráli
kamarádi z Hruštiček.
Ve čtvrtek 15. 11. se vydala třída předškoláků na výpravu do Mičovic, aby si prohlédla
novou školku a pozdravila se s některými „starými“ kamarády. Cestu lesem nám zpestřilo hledání
ukrytých zpráv s úkoly o přírodě, které nám obětavě připravila p. učitelka Bromová. Po zdolání
nejstrmějšího stoupání jsme dorazili na rozcestí pod křížkem, odkud už nám mávaly děti a paní
učitelky z Mičovic, které nám přišly naproti. Provedly nás školkou a skvěle nás pohostily. Pozdravili
jsme se ve společném kruhu, pohráli jsme si se zdejšími hračkami. Zpátky do Lhenic jsme se svezli
autobusem a stihli jsme zas oběd doma. S Mičovickými jsme se ujistili, že k sobě patříme a pozvali
je zase k nám. Na jaře si cestu přes kopec rádi zopakujeme.
Ve středu 21. 11. jsme v kině absolvovali vánoční fotografování s romantickou adventní kulisou. Tamtéž nás v
pátek 23. 11. potěšilo divadlo LUK pohádkou O perníkové chaloupce.
Poslední listopadovou akcí byla dílna s rodiči, kdy se scházíme v jednotlivých třídách k tvoření a vyrábění, k
něčemu dobrému na zub a popovídání podbarvené koledami beze spěchu…
Děkujeme rodičům, kteří se do školky k setkání na dílně vypravili! Děkujeme také všem, kteří přinesli domácí
výrobky. Přejeme klidný čas adventní – čas zastavení, setkání a naslouchání…
Za MŠ - KV

Foto vlevo - z výletu přes kopec ; vpravo – tvořivá dílna v Třešničkách

Z detašovaného pracoviště MŠ v Mičovicích
Měsíc listopad jsme v naší školce začali výpravou do keramické dílny paní Tesárkové v Klenovicích. Pro některé
děti byla cesta autobusem (tam) první zkušeností, jiné se chovaly již jako zkušení mazáci.
Nejdříve jsme byli mile přivítáni, poté bohatě pohoštěni a tak naše práce mohla začít. Děti si vyrobily celkem dva
výrobky. Mističku zdobenou barevnými skleněnými kamínky a srdíčko dekorované vtlačenou krajkou. Ze své práce se
upřímně radovaly, což je patrné i z přiložených fotografií. Všemu snažení a tvoření pomáhala pohodová a klidná atmosféra
vládnoucí v tamní dílně, za kterou moc děkujeme. Na cestu zpátky nás vyprovodili noví kamarádi a dolů do Mičovic nám to
už šlo samo. Rádi se do klenovické dílny zase vrátíme na další tematické tvoření..
Přišel svatý Martin a v druhé polovině měsíce jsme se dočkali sněhové nadílky. Nejen děti z něho měly radost.
Přejeme si, ať tato radost nevymizí a ať nám šedé mraky v dalších dnech nadělí další sněhovou nadílku.
Pohostit a myslet na druhé nejen o adventu se s dětmi snažíme od začátku podzimu. Vycházky k místnímu krmelci
nebo krmelišti s dětmi podnikáme často a sledujeme, jak se naše dary ztrácí, jak zvířátkům chutnají.
Buďte jako my myslí tam, kde jste rádi, a radost ať Vám zůstane v srdci nejen nyní.
To Vám přejí všichni z mičovické školky.
Zuzana Bromová

Fota z aktivit mičovické MŠ
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Základní škola

Listopadové kalendárium
2.11. - beseda na téma „Dušičky a Halloween“ s Mgr. M. Grillovou – pro žáky 2. a 3. třídy
5.11. - beseda ve škole pro rodiče žáků na téma „Virtuální svět“ s Ing. P. Šmídem, ředitelem
organizace „PORTUS o.p.s.“ v Prachaticích
6.11. - účast školního družstva na turnaji škol Prachaticka ve florbalu v PT (viz článek níže)
7.11. - výlet do Prahy – odměna žákům 6. třídy za vystoupení ke 100. výročí vzniku ČSR s
divadelním představením „Ty naše osmičky české“ pro školu i veřejnost.
7.11. - účast školního EKOTÝMU na semináři ekotýmů v ČB s ukázkami z jejich činnosti na školách
7.11. - 16.11. – SCIO testy z M, Čj, Aj, a OSP (obecně studijních předpokladů) – na žádost rodičů pro žáky 9. třídy
8.11. - návštěva výstavy „Vzdělání a řemeslo“ v ČB s prezentací středních škol a učilišť – pro žáky 8. a 9. třídy
12.11. - 23.11. - testování ČŠI (českou školní inspekcí) anglického jazyka ve 4. třídě
12.11. - 23.11. - SCIO testy z M a Čj – pro žáky 8. třídy
13.11. - pedagogická rada – celkové hodnocení prvního čtvrtletí škol.roku 2018/19 na škole
14.11. - hudební pořad Jihočeské filharmonie „O zvědavém slůněti“ v ČB – pro žáky I.A třídy
14.11. - beseda na téma „Poutní místa“ s Mgr. M.Grillovou – pro žáky 9. třídy
19.11. - návštěva Malého divadla v ČB na divadelním představení „Brunclík aneb jak lev do znaku přišel“ - pro žáky I.B třídy
19.11. - školní kolo „Dějepisné olympiády“ (viz článek níže)
21.11. - hudební pořad Jihočeské filharmonie „Tajemství nástrojů“ v ČB – pro žáky 6. třídy
28.11. - pečení perníčků na rozsvícení vánočního stromu na lhenickém náměstí (ve školní kuchyňce)
28.11. - schůzka školního EKOTÝMU
29.11. - „Školní dílna“ se zaměřením na adventní výrobky – v odpoledních hodinách v kreslírně a školní kuchyňce
30.11. - školní kolo „Olympiády z českého jazyka“ - (viz článek níže)

Fota – beseda na téma „Dušičky a Halloween“ – výtvarná dílna – pečení perníčků na vánoční jarmark a rozsvěcení stromu

Z dovednostních a vědomostních soutěží našich žáků
Turnaj škol Prachaticka ve florbalu 6.11. v Prachaticích
Umístění – 5. místo – ZŠ Lhenice – školní družstvo složeno z žáků 6. a 7. třídy
Školní kolo Dějepisné olympiády 19.11.
1. místo - J.Grill (9tř.) - s postupem do okresního kola
2. místo – R. Klimešová (8.tř.)
3. místo - Z. Šejnohová (8.tř.)
Celkem se zúčastnilo 9 soutěžících z 8. a 9. třídy
Školní kolo olympiády v českém jazyce 30.11.
1.místo – Z.Šejnohová (8.tř.) - s postupem do okresního kola
celkem se zúčastnilo 5 soutěžících – z 9. třídy J. Grill, L.Machek, M.Kytlicová, G.Pospíchalová – z 8. třídy Z.Šejnohová

Advent ve škole
5.12. - Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou, jakož i „Barborky“ navštíví všechny třídy
6.12. - proběhne „Školní vánoční jarmark“ - již v pořadí jeho 12. ročník na nádvoří školy i s překvapením pro návštěvníky
v sále lhenického kina
13.12. - projdou školou „Lucie“ a „druháci a „třeťáci“ pobesedují a něco bližšího se dozvědí o betlémech
21.12. - žáci všech tříd se sejdou na společné vánoční besídce v sále lhenického kina
- podrobněji v příštím vydání ML

Záložka do knihy spojuje školy

Téma: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice
Již v červnu letošního roku jsme se s vedením ZŠ Adély Ostrolúckej v Budči domluvili na obnovení spolupráce,
která mezi oběma našimi školami probíhala do roku 1989. Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ na téma
pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice, byl první společnou akcí.
Velmi rádi jsme se do tohoto projektu zapojili. Děvčata a chlapci z 2., 3. a 4. ročníku přijali projekt s nadšením. Z tématu si
společně vybrali pohádky, které jsou dětem v tomto věku nejbližší. Všechny velmi bavilo výtvarné zpracování záložek.
Použili čtvrtku, pastelky, fixy a hlavně svoji fantazii. Každý žák se snažil, aby jeho záložka s pohádkou byla nejlepší. Někteří
byli tak nadšeni, že vyrobili záložek více, chtěli udělat radost žákům v partnerské škole.
Brzy se lheničtí žáci dočkali krásných a zajímavě řešených záložek z partnerské školy v Budči. Je hezké
pozorovat, jak si děti záložek cení a používají je. Někteří je mají vložené v čítankách, kde jim pomáhají při čtení.
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Současní lheničtí čtvrťáci již v červnu zasílali dopisy žákům do Budči. O to větší radost měli, když obdrželi spolu
se záložkami i dopisy s odpověďmi. Partnerská škola z Budče nám zaslala zajímavé informace nejen o městu Zvolen, ale
také mnoho dalších informací o různých místech, které můžeme v okolí navštívit. Žáci se podivovali tomuto krásnému
městu, a shodli se, že by se tam někdy v budoucnu rádi podívali. Někteří s radostí vyprávěli, že Slovensko již navštívili
a utvrzovali spolužáky o kráse této země.
Spolupráce s partnerskou školou bude jistě zajímavým přínosem pro žáky i učitele obou škol. Už nyní se těšíme
na další společné aktivity.

Tvoření záložek v naší lhenické ZŠ - Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy

Do Lhenic dorazil vzdušný vzkaz v lahvi!
I do Lhenic, malého městečka v podhůří Šumavy, může dorazit nečekané poselství
(mezinárodního) přátelství. Jeho nálezcem je pan Jan Pánek z Vodice. Vzkaz ležel v
dolní části Lhenic směrem na České Budějovice, do Zahrady jižních Čech doletěl na
balónku. Lístek byl předán p. uč. Kimmelové z mateřské školy k bližšímu prozkoumání a
p.uč.Mgr.Tomáš Kimmel
případnému zahájení korespondence.
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Jak jsme přivítali příchod adventu

Že je již advent za dveřmi, bylo patrno z nové vánoční výzdoby v ulicích (až ustanou stavební úpravy ve středu
městečka a v ulicích kol bude bohatší). Uvítán byl jako tradičně rozsvícením vánočního stromu na našem
náměstí, tentokrát vsazeným spolu i s figurálním betlémem již na stavebně dokončeném a upraveném místě
před kostelem sv. Jakuba.
Byl podvečer první adventní neděle, druhého prosince, kdy se vyzdobený a krásně rostlý poprvé
rozzářil, a to za úvodního slova paní starostky s přáním pokojného a příjemného prožití adventního času i
svátků vánočních a Nového roku, za následujícího vystoupení dětí z naší MŠ a pěveckého sboru ZŠ, poté též
za vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi z rukou těch nejmenších a za možnosti občerstvení pro přítomné
horkým punčem (pro dospělé i tím vhodným pro děti) či čerstvě pečenými sýrovými plackami . Jako již tradičně
během programu probíhala i sbírka pod názvem „Učíme se žít ve tmě“ na podporu vodících psů pro nevidomé a
slabozraké. Štědří dárci za přispění do pokladničky na tuto bohulibou charitu byli odměněni perníčky
vyrobenými dětmi ze ZŠ.
Tak jsme v našem městečku přivítali advent roku 2018.

Fota - z uvítání adventu rozsvícením vánočního stromu na lhenickém náměstí – 2.12.
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OMLUVA
Ráda bych se touto cestou chtěla veřejně omluvit za nepříliš vydařené ozvučení dětského vystoupení na této akci. Byl
způsoben nedokonalou technikou a mé neznalosti k ní.
(na zakoupení nového kvalitnějšího ozvučení již pracujeme). Děkuji. Ivana Ragáčová - kultura

Rozsáhlé práce na rekonstrukci Krumlovské ulice pokračovaly

A to i za nepříznivého počasí (za padlého sněhu a vbrzku sešlého), přesto termín dokončení prací, jak již bylo
oznámeno, byl pro nečekané komplikace s podložím vozovky posunut. V jejich návaznosti byla vyasfaltována
hlavní komunikace jdoucí přes náměstí a zatím provizorně byla na své polovině upravená vozovka v
„Krumlovské“ pro místní dopravu a v její vymezené oddělené části pletivem i s upraveným pruhem pro chodce
(více v rubrice „Slovo starostky“). Na objížďkové trase „Na Sušárně“ i tak probíhá nadále čilý dopravní ruch i s
přetrvávající malou ohleduplností některých řidičů k nebližšímu okolí cesty, zejména v užších místech.

Fota: Z nově vyasfaltovaného silničního průtahu náměstím
Fota: Pruh trávníčku mezi
plotem a vozovkou „Na
Sušárně“ se za objížďky
proměnil v rozježděný,
bahnitý terén, místy i
hluboký, vhodný tak pro
„offroadovou adrenalinovou
jízdu“.
Snad až nutné provádějící
práce v „Krumlovské“ budou
dokončeny a tato objížďková
trasa přestane míti na
významu, bude pamatováno
na úpravu tohoto místa.
JB, JM
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První letošní sníh u nás

Po pěkném, teplém podzimu sice svatý Martin podle pranostiky nepřijel 11.11. na bílém koni, jen o pár dní se
opozdil, neboť již 15.11. za mlhy nesměle posypal náš kraj prvním sněhovým popraškem. 18.11. se také ohlásil první větší
ranní mráz (kolem -5ºC) a kdo si ještě neuklidil květiny, tak mu pomrzly, aby i
stromy jeho přičiněním shodily poslední listí. O den později (19.11.) již
vydatněji sněžilo s vytvořenou souvislou sněhovou pokrývkou do tří centimetrů,
která přes noc dalším sněžením se navýšila na pět centimetrů. Avšak vydržela
jen na krátko. Následně se výrazně oteplilo a za celodenního drobného deště
24.11. zcela zmizela. A počasí ve své vrtkavosti pokračovalo. 26.11. přišlo
opět ochlazení, přes den přešel déšť za povětří ve sníh, co se na mokrém,
neumrzlém povrchu země neudržel. V samém konci měsíce (28.11. - 30.11.),
za mraziva, zase nasněžilo do tří centimetrové vrstvy, jež rovněž ale zcela
postrádala trvanlivosti pro další náhlé oteplení za slunečna, ale i deště,
mrholení, mlhy a posléze i tvořící se ledovky.
A tak příchod opravdové zimy je nadále v očekávání. Přijde o
Vánocích? Předpovědi nejsou nijak zvlášť příznivé. Budou tedy Vánoce bílé
nebo na blátě?
JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
BESÍDKA PRO SENIORY VE LHENICÍCH
Městys Lhenice srdečně zve všechny seniory ze Lhenic a okolí na malé posezení s občerstvením
a malou dechovou hudbou Jana Neužila……přijďte se pobavit
Datum konání: 13. 12. 2018 začátek od 18:00 ve lhenické sokolovně.

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA NA LHENICKÉM NÁMĚSTÍ
- přijďte si jej také zažehnout a s ním vnést do domovů vánoční klid a pohodu….
Datum konání: 23. 12. 2018 - od 16:30 do 18:00

PARK X 22.12.2018

sokolovna – Lhenice, začátek od 21 hod.

Návrat legend! Park X znovu na scéně ve složení: Honza Tyl, Jiří Trojan,
Tony Trojan a Matěj Diviš. Zazní ty největší hity jako Quasimodo, Ať
nám je líp, Obklíčen jsem, Jen chvíli noc, Křídou přísně bílou, Je ráno,
Michelle a mnoho dalších….
Podařila se nám jedna skvělá věc. V sokolovně bude zpívat Jarda Holý,
který zpíval s Parkánem v osmdesátých letech !!!

POZVÁNKA DO KINA:

14.12. - ÚŽASŇÁKOVI – dětský animovaný film – od 16.00 hodin vstup 50,-Kč (126 minut)
29.12. – VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI – drama/sci-fi – od 19.00 hod. (180 minut)
4.1. – HOTEL TRANSYLVÁNIE 3 – animovaný rodinný film – od 16.00 hod. (97 minut)
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Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Přejeme všem ženám a jejich rodinám krásné,
pohodové vánoce
a do nového roku jen a jen to nejlepší.
Jóga pro ženy bude pokračovat i v novém roce 2019 – cvičíme každý pátek od 18.00 hodin
v budově základní školy.
M.Schacherlová

Z REDAKČNÍ POŠTY
Jaký je budoucí pozemský odchod ze života na Lhenicku.
V pátek 2.listopadu 2018 ( na Památku zesnulých) jsme se
rozloučili s přítelem a hlavně kamarádem Jendou
Markovcem. Pro mě byl zvlášť dobrým kamarádem, neboť
naše kamarádství začalo již hodně brzy, a to když
jsme společně v září 1944 nastoupili do první třídy obecné
školy (až do třetí třídy jsme se učili v dnešní budově pro
penzisty v Prachatické ulici). Toto "školní" kamarádství trvalo
až do vychození měšťanky, kdy jsme se rozlétli do světa,
někteří do učení nebo na studie. Nekrolog zesnulého Jendy
viz v posledním měsíčníku ML doplním tím, že v trvalém
pracovním procesu nejdéle pracoval a rozdával radost
hudbou a to u Orchestru Jihočeského divadla 18 let a pak 11
let u Vojenské hudby v Českých Budějovicích a stejný počet
jako ředitel ZUŠ v Prachaticích. Tradiční přátelství všech
kamarádů pokračovalo ponejvíce o lhenické pouti
a pokračuje i dodnes po všechny generace pro ty, které vítr
odvál do světa. Po posledním rozloučení s Jendou přímo na

lhenickém hřbitově se mi vtírala myšlenka,
že v současné době není místo na Lhenicku
se důstojně se zesnulými rozloučit, kromě církevního obřadu
nebo v domě smutku s pokračováním na místo odpočinku
resp. kremaci anebo přímo na hřbitově. Je všeobecně
známo, že Češi jsou ateistický národ a z tohoto důvodu
ubývá rozloučení s církevním obřadem, naopak narůstá
rozloučení bez obřadu (finance?). Údajně v Praze již okolo
padesáti procent. Vrátím se k myšlence místa rozloučení.
Tradiční s církevním obřadem ve lhenickém kostele s
převozem a průvodem na zdejší hřbitov anebo odvozem
ke zpopelnění. Nedej Bože, aby se dnešní mladá generace
nedožila toho, že na smuteční pěší doprovod po veřejné
komunikaci se bude muset požádat o povolení, sice to
nebude brzy, ale kdo ví. Mám tušení, že během
několika desetiletí přijde zákaz pohřbívání do země.

V myšlence již vidím u hřbitova postavenou smuteční obřadní
síň s prostorným parkovištěm, kde se budou konat obřady
rozloučení jak církevní, tak i občanské. Mé myšlenkové pohledy
spočívaly na budoucí místo výstavby, a to směrem na jih (vchod
od Svatojánské ulice). Místa na této straně je dostatek, výstavba
by nebyla závislá na požadovaném prostoru. Jednalo by se
o vykácení lesa dle požadavku stavby. Obřadní síň by mohla být
v jednoduchém provedení s prosklenou stěnou na jih a bez
chladícího boxu. Vše by řešil projekt. Otázka pro nově zvolené
zastupitelstvo: „Pokud by byl zájem, nešla by zadat ke
zpracování studie pro tuto výstavbu? Horizont výstavby 5ti až 7mi
let.“ Věřím, že jednou k této výstavbě dojde, ale to je již věc
přístupu církve a lhenického zastupitelstva. V roce 2000 jsme
společně zvládli akci "Zvon pro třetí tisíciletí", který slouží všem
pro radost i bohužel smutek.
Závěrem: Má pozemská pouť se vzhledem k výši mého věku
chýlí ke konci, a proto si pokládám otázku z nadpisu, zda zůstane
vše při starém anebo dojde někdy ke změně?
Jan Machart - sdružení GRATIS
Foto – na lhenickém hřbitově „Dechový orchestr Prachatice“ při pohřbu pana Jana Markovce

NAPSALI O NÁS
Jedy ze Lhenic zmizí do dvou let

Prachatický deník – čtvrtek 29.11.2018 – autor Jana Vandlíčková
Zdroj: https://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/jedy-ze-lhenic-zmizi-do-dvou-let-20181129.html
Lhenice – Z areálu bývalého Agrochemického podniku musí odborná firma odvézt tuny kontaminované zeminy.
K podzimu roku 2020 vzhlíží Lheničtí. Právě tehdy by totiž měla skončit druhá etapa sanace bývalého Agrochemického
podniku. Podle starostky Marie Kabátové má odborná firma na odstranění nebezpečných látek dvaadvacet měsíců.
„Odstraňovat se budou zeminy a stavební odpady s vysokými obsahy polychlorovaných bifenylů (PCB), sedimentů a
povrchové vody obsahující PCB. V rámci prací bude také dokončeno odstranění řady nebezpečných odpadů bez PCB,“
vysvětlila Marie Kabátová.
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První část sanace areálu bývalého ACHP, který městys Lhenice odkoupil, skončila na podzim roku 2017 a stála necelých
pětadvacet milionů korun také s přispěním dotací Národního programu Životního prostředí prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí České republiky.
„V této chvíli musí firma zlikvidovat asi pět a půl tisíce tun kontaminované zeminy, odpadní vody v nádržích a rybníček, kde
je voda kontaminovaná. Zbyly také sudy s neidentifikovanými látkami,“ upřesnila lhenická starostka.
Ve středu Lheničtí předali firmě staveniště. „S likvidací odpadu začneme po novém roce. Letos ještě provedeme průzkum a
inventury odpadů,“ upřesnil Petr Šmákal z firmy FCC Česká republika, která se o odstranění postará.
Skládka více než 750 tun nebezpečných odpadů a 5500 tun kontaminované zeminy se pro obec staly hrozbou ekologické
katastrofy. Bývalý majitel tam odpady navezl v 90. letech minulého století za účelem likvidace. Firma zkrachovala a tuny
nebezpečných látek zůstaly bez majitele.
Lheničtí plánují, co s areálem bude dál. Variantou může být
rozšíření kompostárny a zázemí by tam mohly najít Technické
služby. „Ale to musí rozhodnout zastupitelé,“ uzavřela Marie
Kabátová.
Likvidace
Celkové náklady na dvě etapy se vyšplhají na částku téměř
38 mil. Kč (37 555 202,58 Kč). Dotace činí 85 % celkových
nákladů, tedy téměř 32 mil. Kč. Zbývající část nákladů ve
výši 5,6 milionu Kč bude hradit městys Lhenice ze svého
rozpočtu. Pomoc slíbil i ve 2. etapě Jihočeský kraj, a to ve
výši 2,5 milionu Kč. Sanace potrvá do října roku 2020.
Sanaci provádí firma FCC Česká republika.

Na toto téma též vyšel obsáhlý článek v týdeníku „5plus 2“ – dne 16.11.2018.
Reportáž též vysílala ČT – události v regionech a JTv – 28.11.2018
Možno vyhledat na adrese:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000141128-udalosti-vregionech/?fbclid=IwAR3zoKSboUxEt5tMgqu3dJxaCDnrzSR3QiaTP-livMcriLuFQkeoQsXGGFw

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

o dalším výročí vztahujícímu se
k našemu Lhenicku v „osmičkovém“ roce 2018

60 let od založení Jednotného zemědělského družstva ve Lhenicích

Bylo založeno jako jedno z posledních v našem regionu. V místě, až na pár výjimek, nebylo zastara velkých hospodářů,
spíše drobných rolníků vlastnících třešnice, které byly důležitou součástí jejich obživy se specifickým místním „peckařením“
i za výjezdů za sklizní ovoce po celém kraji, doplněným především přes zimu drobnými řemesly jako kartáčnictvím,
košíkářstvím, tkalcovstvím apod. I v novějších časech, za nastalých změněných životních podmínek, byli mnozí místní
nadále závislí na svých třešnicích, nechtěli o ně přijít, a to byl jeden z pádných důvodů, proč někteří z nich zpočátku odmítali
vstup do družstva.
Založení JZD, jeho první funkcionáři, počátek společného hospodaření
V roce 1958 vyjížděli do Lhenic agitátoři a ve vytvořených agitačních skupinách za doprovodu i místních (jako např. učitelů
„dobrovolně povinně“) přesvědčovali i po staveních ke vstupu do družstva. Na podzim tohoto roku to přeci jen nabralo na
účinnosti a 25. září 1958 bylo JZD na ustavující schůzi založeno. Sdruženo bylo 122 hospodářství se 180 členy ze Lhenic a
Brusné. Prvním předsedou byl zvolen Martin Trnka (počáteční těžkosti, kterými JZD procházelo, popisuje v knize Adolfa
Branalda „Ztráty a nálezy“, v části „Jedenáct míšenských jablíček“ - rok vydání 1961), aby dalšími prvními funkcionáři
družstva se stali: Václav Vincik – rostlinář, Jan Šíma - zootechnik, Miroslav Beneš – účetní, Antonín Zemek – předseda
revizní komise – další její členové pak Bohuslav Kuneš, Marie Jarošová, Ludvík Pintr, Václav Stehlík.
Výměra zemědělské půdy JZD činila 586 hektarů, z toho orné 333 ha. Podzimní práce v tomto počátečním roce byly
provedeny povětšinou kravskými potahy zdarma, když hned 20.11. téhož roku 1958 započaly i úpravy terénu pro výstavbu
velkokapacitního kravína pro dvěstě dojnic.
První pracovní jednotka tehdy byla 12 Kčs a zhruba v této výši zůstávala až do roku 1963. V roce 1960 byly nakoupeny
nové stroje v hodnotě 372 tisíc korun. Hodnota majetku včetně staveb dosáhla 3,5 milionu korun.
Na výroční schůzi 24.2. 1961 byl zvolen do funkce předsedy František Kvasnička, pracovník krajského národního výboru. V
témže roce byla zahájena výstavba teletníku, byl zakoupen první kombajn a 13. a 14. dubna tohoto roku byl sveden dobytek
do nového kravína (105 krav a 60 jalovic), družstvo se započalo orientovat na ovocnářství s navázanou spoluprací s
akademií věd a odborníky z výzkumného ústavu v Holešovicích za kácení starých třešňovek a výsadby nových.
Toliko z počátků lhenického JZD…
Jeho zakladatelé tehdy určitě netušili, jakým vývojem a obrovským rozvojem bude v následujících létech jejich družstvo
procházet, a to postupným slučováním s družstvy z celého okolí v jeden velký zemědělský podnik JZD Lhenice se
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zaměřením především na pěstování ovoce. (v roce 1962 sloučením s JZD Hrbovem, Vodicí a Vadkovem s farmou Tř.
Újezdcem, v roce 1974 s JZD „Pošumaví“ Mičovice s farmami Jámou, Klenovicemi a Ratiborovou Lhotou, v roce 1978
i s farmou Třebanice, včetně Hoříkovic, oborového podniku STS „Šumava“ – závodu Ktiš), jakož v počátcích společného
hospodaření nemohli předvídat, že po roce 1979, v rámci kooperace s JZD Rábín, s JZD Chelčice, ale i s Jihočeskou
Frutou, „Zeleninou“ a „Mrazírnami“, bude při vytýčené koncepci rozvoje ovocnářství v Jihočeském kraji i výhledově
zajišťovat zásobování konzumním ovocem pro celý tento kraj na jihu Čech, z rozsáhlých výsadeb třešnic, krskoven jabloní,
ale i z plantáží rybízu, zahradních jahod či malin.
Zakladatelé lhenického družstva i jejich následovníci nepředpokládali, že po zásadních politických, společenských i
hospodářských změnách po „sametové revoluci“ v roce 1989 dojde na počátku 90.let k postupnému rozpadu tohoto
zemědělského družstevního kolosu, nejprve za transformace na ZD Lhenice při znovu osamostatnění ZD Mičovice se
zahájenými restitucemi (navracením vloženého majetku a majetkovým či finančním vyrovnáváním) a poté i s počátkem jeho
likvidace s následným jeho zánikem a s jen nakrátko vzniknuvším „Agrotem s.r.o.“
To ale je již z jiné kapitoly novodobé historie zemědělství na našem Lhenicku.
Volně podle knihy „Lhenice – zahrada jižních Čech“ (V. Starý a kolektiv) a dalších zdrojů.
Snímky z počátků lhenického JZD

Fota - vlevo a uprostřed z výstavby velkokapacitního kravína,vpravo jeden z prvních kombajnů ve vlastnictví JZD (rok na
fotech není uveden)
Z výroční schůze JZD Lhenice (také jinak dobírky) v sokolovně

Vlevo první předseda JZD Martin Trnka (na fotu vlevo) - zvolen v roce 1958, uprostřed dlouholetý předseda Jan Štrobl – ve
funkci od roku 1963, vpravo – záběr z jednacího sálu (rok na fotech není neuveden).
Foto – propagandistický leták z roku 1954
Kolektivizace zemědělství – složité a obtížné to období pro náš venkov
Před 70 lety, po únoru roku 1948 – dalším významným „osmičkovým“ pro náš národ,
převzala plnou moc ve státě komunistická strana. Tím tak, mimo jiné, byla zahájena i
kolektivizace zemědělství – zakládání jednotných zemědělských družstev, a to v té době
i za donucovacích prostředků třeba v určených, velice obtížně splnitelných dodávkách
zemědělských produktů státu pro zemědělce, kteří se kolektivizaci nepodrobovali. Byly
tak velké, že jim někdy nezbývalo ani na vlastní živobytí. Tak tomu bylo i na našem
Lhenicku, jak dokazuje dobový propagandistický leták z roku 1954 (viz foto), otištěný v
publikaci „100 let sboru dobrovolných hasičů ve Vadkově (rok vydání 2010). Ve zkrácené
jeho verzi, vzhledem k obsáhlosti, možno si udělat představu, jak s režimem
nepohodlnými soukromě hospodařícími rolníky bylo tehdy zacházeno:

Kulak je všude stejný – nepřítel lidu
V něm mimo jiné uvedeno:
I na Prachaticku jsou kulaci – zapřísáhlí nepřátelé lidově demokratického zřízení, kteří
skládali před lidovým soudem účty ze své záškodnické činnosti. Proto byli po zásluze
potrestáni, tak jako budou napříště potrestáni všichni, kdo by chtěli okrádat pracující a
mařit naše mírové budování.
Jan Kuneš ze Lhoty Ratiborovy čp.5 – hospodařící na výměře 27,6 ha
Neplněním dodávek okradl naše pracující o: zde vyjmenováno, jaké nesplnil a o kolik a jakých dalších sabotáží se měl
dopustit.
Lidový soud v Prachaticích jej potrestal odnětím svobody na 5 měsíců, 5000 Kčs peněžitého trestu a ke ztrátě čestných práv
občanských na 5 let.

11

Stanislav Sluka z Horních Chrášťan čp.3 – hospodařící na výměře 26 ha
Neplněním dodávek okradl naše pracující o: zde jsou opět vyjmenovány jaké nesplnil a o kolik a jakých dalších sabotáží se
měl dopustit.
I on byl po „zásluze“ potrestán odnětím svobody na 4 měsíce, 4000 Kčs pokuty a ztrátou čestných práv občanských na 5 let.
František Hamberger z Vadkova z čp.11 – hospodařící na výměře 23 ha
neplněním dodávek okradl naše pracující o: zde opět uvedeno, jaké nesplnil a o kolik a jakých.
Trestající spravedlnost odměnila i tohoto neplniče odnětím svobody na 3 měsíce a peněžním trestem 3000 Kčs
Z případů kulaků Kuneše, Sluky a Hambergera je vidět, že všichni tři byli poslušní přisluhovači balonkářů, jejichž jediným
cílem bylo dodat na stůl našich pracujících co nejméně, řídíce se heslem: „Čím hůře pro lid, tím lépe pro nás!“ Není proto
divu, že hněv lidu dopadl na jejich hlavy!
Do boje za splnění všech dodávkových úkolů!
Tolik pokrácený dobový propagandistický leták k zastrašování ostatních nepoddajných hospodářů.
Počátkem 50.let též začaly vznikat pomocné technické prapory (PTP).
Do těchto vojenských pracovních útvarů beze zbraně byli povoláni občané, kteří byli označeni jako nepřátelé lidu a
komunistického zřízení. Této službě například neušel ani Jan Šnajdr – Klečka ze zemědělské usedlosti ve Vadkově čp.7.
Volně zpracováno podle publikace „100 let sboru dobrovolných hasičů ve Vadkově – historie sboru 1910 – 2010“
a dalších zdrojů.
Povětšinou obecně platilo, že zemědělci se společnému hospodaření v družstvech podřídili, smířili se s ním, přivykli mu a
v nastalé době, kdy se mohli opět navrátit k soukromému hospodaření, ač některá JZD zanikala, většina z nich již tak
neučinila. Vazby na rodinné grunty byly za ta léta zpřetrhány.
JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Pět jeho družstev pokračovalo ve svých dlouhodobých mistrovských soutěžích
výkonnostně odstupňovaných s oddílovým trenérem Milanem Halabrínem st.
A tým hrající v krajské soutěži ve skupině A
V něm podle schválené soupisky startují tito hráči: M.Halabrín ml., V.Špán, F.Traxler, A. Dubravcová, E.Dubravcová ,
J.Pavlič, J.Houška, - vedoucí družstva M.Halabrín st.
Listopadové zápasy A týmu
- doma v 9. kole (24.11.) s SK Pedagogem ČB-B 3:10 a v 10.kole (19.11.) s Křemží/Holubovem také 3:10 v předehrávce.
Postavení Sokola Lhenice A v tabulce krajské soutěže sk.A (za 10 účastníků) k 30.11.: 10. místo – 8 zápasů – 0 výher,
0 remíz, 8 proher – skóre 27:80 – 8 bodů
B tým hrající v RP -I (regionálním přeboru) Prachaticka
- v něm podle schválené soupisky startují: M.Halabrín st., M.Špán, I.Fišerová. P.Petrovka, J.Pavlič – vedoucí družstva
M.Halabrín st.
Listopadové zápasy B týmu
doma: v 5. kole (10.11.) se Slávií PT-A 14:4 a v 6. kole (17.11.) se Šumavanem Vimperk B 10:8
Postavení Sokola Lhenice B v neúplné tabulce RP -I (za 10 účastníků) k 30.11.: 1. místo – 7. zápasů – 6 výher, 0 remíz,
1 prohra – skóre 74:52 – 19 bodů
C tým hrající rovněž v RP-I Prachaticka
- v něm podle schválené soupisky startují: V.Hůrský, I.Kanaloš, R.Sivera st., L.Ondrák, J.Březinová, V.Filip, - vedoucí
družstva V.Hůrský
Listopadové zápasy C týmu
venku: v 5. kole (10.11.) s Netolicemi A 14:4 a v 6. kole (17.11.) se Zálezly 9:9
Postavení Sokola Lhenice C v neúplné tabulce RP-I (za účasti 10 účastníků) k 30.11.: 6. místo – 6 zápasů – 2 výhry,
1 remíza 3 prohry – skóre 54:54 – 11 bodů
D tým hrající v RP – II Prachaticka
V něm podle schválené soupisky startují: A.Dubravcová, E.Dubravcová, J.Pavlič. T.Novotná, J.Novotná, K.Fišerová –
vedoucí družstva M.Halabrín st.
Listopadové zápasy D týmu
venku: ve 4. kole (3.11.) se Šumavanem Vimperk C 13:5 a v 5. kole (17.11.) s Libínem PT-D 12:6
Postavení Sokola Lhenice D v neúplné tabulce RP-II (za 9 účastníků) k 30.11.:8. místo – 5 zápasů – 1 výhra, 0 remíz,
4 prohry – skóre 36:54 – 7 bodů
E tým hrající v RP – III Prachaticka
- v něm podle schválené soupisky startují: J.Březinová, K.Fišerová, J.Novotná, G.Siverová, T.Novotná, L.Novotná, Z.Luxová
– vedoucí družstva K.Fišerová
Listopadové zápasy E týmu
doma – ve 4.kole (3.11.) se Strunkovicemi A 7:11 a v 6.kole (24.11.) s Libínem PT-E 17:1
Postavení Sokola Lhenice E v neúplné tabulce RP-III (za 9 účastníků) k 30.11.: 2. místo - 5 zápasů – 4 výhry, 0 remíz,
1 prohra – skóre 63:27 – 13 bodů
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Krom hráčů uváděných na soupiskách pěti družstev lhenického Sokola (A,B,C,D, a E) a hrajících v těchto příslušných
soutěžích, byl na přestup umožněn start několika kmenovým hráčům na jednu mistrovskou sezónu 2018/19 ve vyšších
soutěžích, a to v prachatickém Libínu Radku Siverovi, Richardu Győri a na hostování benjamínkovi Milanu Halabrínovi
v divizi a Adamu Siverovi i ve třetí lize.

Mladí stolní tenisté Sokola tentokrát úspěšní na druhém krajském bodovacím turnaji v Kaplici

První adventní neděli jsme zahájili sportovně a s velmi dobrými výsledky!!!
Milan Halabrín se probojoval do finále, kde svedl velký souboj s Péťou Hodinou. Rozhodl 5. set, velké drama až do konce
bohužel pro nás nedopadlo dobře. Ale Milda podával takové výkony, že se nemá za co stydět a od trenéra si zaslouží velkou
pochvalu.
V dívčím souboji jsme měli tři hráčky: Terezu Novotnou, Lucii Novotnou a Simonu Březinovou. Každá si odváží ocenění.
Terka se probojovala až do finále, které si rozdala s Bárou Malou z Kaplice. Lucka postoupila ze skupiny,ale v prvním kole
podlehla Aničce Jarošové z Vyššího Brodu. Ale boj to byl pěkný, Lucka jí nadělila
jeden set. Simča
v challengi neměla přemožitelku a vybojovala si 1.místo.
Dnešní souboje nám zvedaly tepovou frekvenci, ale stálo to za to…
Singly:
2. místo: Milan Halabrín; 1. místo: Tereza Novotná; 5.-6. místo: Lucie Novotná;
1.místo: Simona Březinová
Čtyřhry:
3. místo: Milan Halabrín + Ondra Levai; 2. místo: Tereza Novotná + Lucie
Novotná; 3. místo: Simona Březinová + Gabriela Hynková.
Text i foto - Jarka Novotná

Co nového ve lhenickém SK
Po patnácti letech byla opět pod lhenickou svatojakubskou věží
rozehrána I.A třída
Jak si lheničtí fotbalisté po znovu vybojovaném postupu z 2.místa z I.B třídy ze skupiny B v druhé nejvyšší krajské soutěži
vedli, dokazují níže uvedené údaje.
Statistické ohlédnutí za mistrovským podzimem A týmu v I.A třídě ve skupině A soutěžního ročníku 2018/19:
„Statistika nuda je , má však cenné údaje…“
Trenéři – do počátku října Václav Mareš, poté Mgr.Ivo Čech – vedoucí družstva Pavel Boška – kapitán týmu Tomáš Tůma.
Konečné umístění v tabulce I.A třídy sk.A (za 14 účastníků) po mistrovském podzimu:
5.místo – 13 zápasů – 6 výher, 2 remízy, 5 proher – skóre 34:30 – 20 bodů
Konečné umístění v tabulce ze zápasů odehraných na podzim doma:
4.místo – 6 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 1 prohra – skóre 20:9 – 13 bodů
- ve 2.kole s Větřním 5:3 (1:2), ve 4.kole s Loko ČB 3:1 (2:0), v 6.kole s Bavorovicemi 4:1 (2:0), v 8.kole s Vimperkem 6:0
(3:0), v 10.kole s Prachaticemi 2:2 (0:0), ve 13.kole se Strakonicemi 0:2 (0:1)
Konečné umístění v tabulce ze zápasů odehraných na podzim venku:
7.místo – 7 zápasů – 2 výhry, 1 remíza, 4 prohry – skóre 14:21 – 7 bodů
- ve 3.kole na Slávii ČB 5:2 (2:1), v 5.kole v Nové Vsi u ČB 0:0, v 7.kole v Lažištích 4:0 (4:0), v 9.kole v Semicích 2:3 (1:2),
v 11.kole v Plané u ČB 2:3 (2:2), ve 12.kole v Trhových Svinech 6:5 (2:3), v 1.kole ve Vodňanech 2:1 (1:1).
Nejpřesvědčivější výhra: v 8.kole 29.9. doma s Vimperkem 6:0 (3:0)
Největší prohra: v 7.kole 22.9. v Lažištích 4:0 (4:0)
Zápasy bez obdržených branek: dva – v 8.kole 29.9. doma s Vimperkem 6:0 (3:0) – v 5.kole v Nové Vsi u ČB 0:0
Zápasy bez vstřelených branek: tři – v 5.kole v Nové Vsi 0:0, v 7.kole v Lažištích 4:0 (4:0), ve 13.kole doma se Strakonicemi
0:2 (0:1)
Zápas nejbohatší na branky: ve 12.kole v Trhových Svinech 6:5 (2:3)
Nastřílené a obdržené branky ve 13.mistrovských zápasech podzimu v aktivním poměru 34:30 – z toho v jejich 1.poločasech
v poměru 17:15, ve 2.poločasech rovněž 17:15
v zápasech doma - v poměru 20:9 – z toho v 1.poločasech 8:3, ve 2.poločasech 12:6
v zápasech venku – v poměru 14:21 – z toho v 1.poločasech 9:12, ve 2.poločasech 5:9.
Průměr vstřelených branek na zápas: 2,6 – doma 3,3 – venku 2,0
Průměr obdržených branek na zápas: 2,3 – doma 1,5 – venku 3,0
Střelci 34 branek ve 13 zápasech mistrovského podzimu: R.Iliev 10 (2.-3. nejlepší střelec v I.A tř.sk.A), P.Prenner 7,
R.Pořádek 6 (2x z 11), M.Mahák 3, T.Balica 2, T.Tůma 2, J.Beran 1,, Dom.Kiš 1, J.Málek 1, J.Mrkvička 1 – celkem
10 střelců.
Počet startů jednotlivých hráčů ve 13 zápasech mistr.podzimu (v závorce z toho v základní sestavě) – P.Prenner 13 (12),
Dav.Kiš 13 (11), J.Beran 12 (12), M.Mahák 12 (12), T.Tůma 12 (12), D.Trojan 12 (10), J.Málek 12 (9), Dom.Kiš 12 (5),
J.Dvořák 11 (11), R.Iliev 11 (11), R.Pořádek 11 (11), T.Balica 11 (8), D.Lukač 11(4), L.Kopf 9 (9), R.Sura 6 (2), J.Mrkvička 5
(1), J.Pokorný 5 (1), D.Kolář 5 (0), P.Dušek 2 (2), Vl.Burda 1 (0), K.Muška 1 (0) – celkem 21 hráčů.
Sestava mistrovského podzimu
I.A třída sk.A soutěž.ročník 2018/19
v rozestavení 4 – 4 - 2
(poskládaná na základě počtu startů ve 13 zápasech v jejich základních sestavách)
J.Dvořák 11x
D.Trojan 10x
T.Tůma (K) 12x
L.Kopf 9x
Dav.Kiš 11x
J.Málek 9x
P.Prenner 12x
J.Beran 12x
M.Mahák 12x
(T.Balica 8x)
R.Iliev 11x
R.Pořádek 11x
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Další hráči podle startů v základní sestavě: Dom.Kiš 5x, D.Lukač 4x, P.Dušek – gólman 2x, R.Sura 2x, J.Mrkvička 1x,
J.Pokorný 1x
Podzimní derniéry a konečné tabulky po mistr.podzimu sout.roč.2018/19
A týmu v I.A třídě ve skupině A – derniéra
1.kolo – 10.11. – FK Vodňany – SK Lhenice A 2:1 (1:1) – branka za Lh.: P.Prenner
B týmu v OP Prachaticka – derniéra
15.kolo 17.11. – 1.FC Netolice B – SK Lhenice B 2:4 (1:2) – br.za Lh.: Vl.Burda, T.Balica, J.Mrkvička, P.Prenner ml.
OP přípravky ml. v OP Prachaticka – derniéra
9.kolo 31.10. – SK Lhenice – Šumavan Vimperk B 1:12 (0:6) – br.za Lh.: K.Trnka
A týmu v I.A tř.sk. A
1. N.Ves u ČB
2. Lažiště
3. Strakonice
4. Vimperk
5. Lhenice A
6. Trh.Sviny
7. Semice
8. Slávia ČB
9. Planá
10. Vodňany
11. Bavorovice
12. Prachatice
13. Loko ČB
14. Větřní
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B týmu v OP Prachaticka
1. Vacov B
13 2 0 80:17
2. Husinec
11 2 2 52:19
3. Čkyně B
9 1 5 50:16
4. Borová Lada
9 1 5 48:28
5. Lhenice B
9 1 5 52:34
6. Netolice B
8 1 6 33:35
7. Vitějovice
7 3 5 47:27
8. Strunkovice B 8 0 7 57:38
9. Šum.Hoštice
7 1 7 37:31
10. Volary
7 0 8 49:37
11. Nebahovy
6 2 7 26:37
12. Zdíkov
6 1 8 28:33
13. Sv. Maří
3 3 9 19:50
14. Dub
4 0 11 14:57
15. Zbytiny
3 1 11 20:71
16. Hor.Vltavice 0 1 14 15:97
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K „pětaosmdesátinám“ lhenického SK
1933 – 2018
Do nového milénia a století v roce 2000

Na společném fotu: tehdy s právě navrátivším se A týmem do I.A třídy, s rezervou startující v OP Prachaticka a
s fotbalovými elévy – družstvem žáků hrajících v I.A třídě, hned následně v OP a přípravky rovněž v OP.

Příjemné prožití svátků vánočních
a pevné zdraví,
mnoho štěstí a úspěchů v novém
roce 2019
nejen na fotbalovém kolbišti
přeje svým členům i příznivcům
výbor SK Lhenice
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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, čímž tak podpoříte
i naši klubovou činnost.

JB, JM
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INZERCE
Nabízíme k prodeji ovocnou zahradu ve Lhenicích. Zahrada je osázena 40 rodícími stromy /letní i zimní
odrůdy jabloní, hrušek, broskví, mirabelek a žlutých slív/. Na zahradě je umístněn kompost. Součástí zahrady je
i plechová bouda na uskladnění nářadí.
2
Velikost zahrady je 464 m , dobrý travnatý povrch vhodný i pro chov králíků.
K prodeji je zahrada nabízena ihned.
Pro bližší informace se prosím obraťte na email monika.maj@seznam.cz.
Odborný odhad zahrady je již zpracován.
• Nabízím k pronájmu byt 3+1 v přízemí ve Lhenicích. Volný od 1.1. 2019 –
Bližší INFO 603 518 087
• 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,Š.Jaroš,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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