MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVIII, číslo 1, cena 9,- Kč

LEDEN 2020

Lhenice z „Vyhlídky“ při novoročním jubilejním XX.výstupu na horu Stráže 1.1.2020
(více uvnitř listu)

LEDEN
LEDEN MÁ BÝT BÍLO BÍLÝ,
STAČÍ NEDÍVAT SE CHVÍLI,
PÁR VTEŘIN SPUSTIT VÍČKA,
TU VRÁZ KRAJ SI UŽ LEDEN HÝČKÁ.

TIŠÍ VODU, AŤ JE NĚMÁ,
POTOK V LEDNU ZPÍVAT NEMÁ,
TIŠÍ KROKY, SNĚŽÍ RÁD
DO POLÍ I DO ZAHRAD…

Data z našeho Lhenicka vztahující se k měsíci lednu
21.1. – roku 1544 – český král Ferdinand I. povyšuje vesnici Lhenice na městys a uděluje jim znak, právo pečetit zeleným
voskem a právo trhu s výročním v den svátku sv.Jiljí (1.9.)
23.1. - roku 1972 – požár lhenické sokolovny při „Hasičském bále“ – zcela vyhořelá vbrzku zrekonstruována
a zprovozněna
25.1. – roku 1974 – stavebně dokončena a slavnostně otevřena nová lhenická pavilónová škola
1.1. - roku 1985 – MNV Lhenice a MNV Mičovice (s osadami Jámou, Frantoly, Klenovicemi, Ratiborovou Lhotou)
sloučeny ve střediskovou obec Lhenice – v roce 1990 (k 1.9.) obec Mičovice se spádovými osadami opět
osamostatněna

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2020, který je přestupný. Únor tak bude mít 29 dní. V současné
chvíli se dokončuje návrh rozpočtu na letošní rok a asi nejdůležitější položkou bude nákup stromků a
zalesňování holin po kůrovci. Jen bychom potřebovali více vláhy, aby stromky neuschly, ale té je zatím
poskromnu. Změna, se kterou bych Vás chtěla seznámit, je platnost nové OZV 1/2019 o místních
poplatcích. Nová OZV zvyšuje poplatky pro držitele psů, bylo zrušeno osvobození od poplatků ze
vstupného při pořádání sportovních i kulturních akcí pro místní spolky a organizace z důvodu možné
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diskriminace ostatních pořadatelů. Zcela nově se zavádí poplatek z ubytování, který platí pro všechny ubytovatele, tj. i pro ty
z vás, kteří za úplatu ubytujete někoho ve Vaší provozovně nebo doma. Prosím, přečtěte si OZV 1/2019, která je platná od
1.1.2020. Zavedené místní poplatky se řídí daňovým řádem a stejně tak musí být i vymáhány.
K nové vyhlášce jsme museli přistoupit z důvodu změny zákona o místních poplatcích, protože stávající OZV
o místních poplatcích by byla v rozporu s novelou tohoto zákona.
Ke zvýšení poplatků pro držitele psů jsme přistoupili i z důvodů zvýšených nákladů spojených s odchytem volně
pobíhajících psů bez majitele. Jsou mezi námi držitelé, kteří buď nezvládají své psy, nebo jim je jedno, že jejich pes utíká,
nemají ho zabezpečeného, ohrožuje ostatní obyvatele a znečišťuje veřejné prostranství. Stále častěji pak musíme řešit
volně pobíhající psy, dokonce i v sobotu a v neděli nebo večer, kdy zaměstnanci nejsou v práci. Odchytová služba je
nejblíže v Českých Budějovicích a stojí nemalé finance a ne vždy je volná. Je pro nás velmi náročné zajistit, aby volně
pobíhající pes bez majitele byl včas odchycen a další náročná práce je vypátrat jeho majitele. Někdy se to nedaří a pak
musíme na naše náklady psa zavřít do kotce, krmit
ho, venčit atd., než se majitel najde nebo si psa
někdo vezme. Od letošního roku je také povinnost
čipování psů a tak bych vás chtěla vyzvat, abyste
správci poplatku na podatelně nahlašovali i údaje o
čipu svého psa. Doufám, že nám to ulehčí práci při
pátrání po majiteli. Snad bude někdy i centrální
registr a budeme tak snadněji dohledávat ztracené
či volně pobíhající psy. Přeji nám všem, aby volně
pobíhajících pejsků bylo co nejméně.
Přeji Vám úspěšný rok 2020, mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti Vám i Vašim rodinám.
Marie Kabátová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 14

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 12.12.2019
(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.
Ing.J.Janota, Ing.M.Kabátová, Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Zapisovatelka: O. Ambrožová

Přijatá usnesení:

Ad 1) Usnesení č. 176/14/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
11 PRO
Ad 3) Usnesení č. 177/14/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místních
poplatcích.
11 PRO

Výpis ze zápisu č. 15
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 19.12.2019
(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., , Ing. M. Hölcl, Ing., Ing.J.Janota, Ing.M.Kabátová,
Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Omluveni: P. Boška, Mgr. M. Grillová
Zapisovatelka: O. Ambrožová

Přijatá usnesení:

Ad 1) Usnesení č. 178/15/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
9 PRO
Ad 3) Usnesení č. 179/15/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové provizorium na měsíc leden r. 2020
ve výši 1/12 schváleného rozpočtu r. 2019.
9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 180/15/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 10 v položkách 1 – 9.
9 PRO
Ad 7) Usnesení č. 182/15/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
ORP Prachatice na období 2020 – 2022.
9 PRO

Nepřijatá usnesení:

Ad 5) Usnesení č. 181/15/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice stanovuje v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městyse Lhenice s platností od
01.01.2020 pro jednotlivé funkce takto:
- místostarosta 18.225,--Kč měsíčně
- předseda výboru a člen zastupitelstva (souběh funkcí) 2.026,--Kč měsíčně
- člen výboru a člen zastupitelstva (souběh funkcí) 1.689,--Kč měsíčně
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.014,--Kč měsíčně
- člen výboru nebo komise, který není členem zastupitelstva 825,--Kč za jednání
- předseda výboru nebo komise, člen zastupitelstva, člen další komise (souběh max. 3 funkcí) 2.851,--Kč měsíčně
- člen výboru nebo komise, člen zastupitelstva, člen další komise (souběh max. 3 funkcí) 2.514,--Kč měsíčně
- předseda komise, který není členem zastupitelstva 1.100,--Kč za jednání
4 PRO, 0 PROTI, 5 ZDRŽEL SE (Hölcl, Pavličová, Janota, Trnka, Pořádek)
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INFORMACE OBČANŮM
KALENDÁŘE PRO ROK 2020

Občané, kteří si kupují kupony na vývoz popelnic, si mohou
na podatelně ÚM Lhenice (v prostorách Pošty
Partner) vyzvednout zdarma kalendář na r. 2020.

Roční předplatné měsíčníku „MOJE LHENICKO“
Nutno uhradit rovněž na podatelně ÚM Lhenice, a to do konce ledna. Předplatitelé za loňský rok ještě obdrží
letošní lednové vydání, únorové bez předplatného na rok 2020 již nikoliv.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky – ve Lhenicích
Adventní čas v MŠ Lhenice - třídy Motýlků, Žabek a Rybiček
Advent jsme všichni společně přivítali rozsvícením vánočního stromu na náměstí, kde děti z naší MŠ
zarecitovaly a zazpívaly vánoční písně. Dalším krůčkem k Vánocům bylo představení Víti Marčíka o
narození Ježíška. Navštívily nás také Barborky ze základní školy, které rozsvítily třídy bílou barvou a
písničkou. Zanechaly nám ve školce třešňové větvičky a děti pozorovaly, jak se s blížícími Vánocemi
chystaly rozkvést. S dětmi jsme si také vyprávěli o svatém Mikuláši. Jaká byla jejich radost, když k
nám opravdický Mikuláš s čerty, andělem a nadílkou dorazili. Děti byly moc šikovné, Mikuláš
každému podal ruku a popovídal si s ním. Kdo měl dost odvahy, mohl si sáhnout i na čerta. Protože děti z naší školky ví, že
o Vánocích má každý někoho a nikdo nebude sám, proto také přišly do sokolovny zazpívat našim důchodcům k jejich
posezení. A také každá třída připravila vánoční posezení pro rodiče a přátele. Po malém vystoupení si mohli všichni
popovídat u stolů plných dobrot a pohrát si. V každé třídě byl také již ozdobený stromeček a děti čekaly, jestli Ježíšek přiletí i
do jejich třídy. Do školky za námi přišla Markéta Grillová a pozvala děti na cestu andělů a pastýřů. Ta je zavedla do kostela k
jesličkám, kde jim Markéta vyprávěla příběh narození. Možná jste pak i Vy slyšeli vydatné zvonění před kostelem. To děti
zvonily na Ježíška. A jaké překvapení na ně pak čekalo ve třídách pod stromečkem? To už se zeptejte dětí.
Milí rodiče a další příbuzní. Přejeme Vám a Vašim dětem hodně zdraví, pohody, klidu a štěstí. Přejeme Vám také, abyste si
našli vždy na děti čas a trpělivost, protože čas dětství je velice krásný, intenzivní, ale i krátký. Děkujeme vám za spolupráci a
těšíme se na vás i v novém roce. A nám - všem zaměstnancům MŠ a ZŠ přeji pevné zdraví, hodně entuziasmu a radosti v
práci i v osobním životě.
Eva Rajtmajerová

Fota – vlevo „Zvonění na Ježíška“ – vpravo z „Mikulášské nadílky“

Zprávičky od třídy Broučků za kopcem – v Mičovicích
Prosinec započatý rozsvěcením světýlek na vánočním stromečku nám pomohl navodit adventní atmosféru a
svátečně začít toto období. Vánoční příběh nás provázel v podobě postupného sestavování papírového betléma a poklidně
v každém „bublal“. Během měsíce k nám zavítalo hned několik návštěv. Nejdřív přišla jedna prazvláštní provázená
Mikulášem. Ten ale nepřišel sám. Vzal s sebou zástupce andělské a pekelné říše. Hodného čerta a mírumilovného anděla.
Zlé čerty nechal raději před školkou, aby neplašili děti. Jenže jeden z nich to nakonec nevydržel a přiletěl nám alespoň
čertovskou metlou zabouchat na dveře. To byla mela! Než bys řekl „švec“, byly všechny děti seřazené v zástupu za sebou.
Nikdy dřív se jim to takhle rychle nepodařilo!? Děti jsme nakonec ubránili, čertovi nikoho nedali a tak jsme mohli pokračovat
v našem vánočním těšení. Školku jsme si „navoněli“ při pečení vanilkových rohlíčků, které jsme připravili jako pohoštění pro
rodiče, prarodiče, paní učitelky i sourozence, kteří se na nás přišli podívat. Abychom jen nemlsali, naučili jsme se pár nových
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básní a koled, které jsme si společně zazpívali u vánočního stromečku. Alespoň na chvíli jsme se zastavili při společném
povídání a sdílení zážitků z uplynulého podzimu, který nám protekl mezi prsty jako voda. Děti si společně s rodiči vyrobily
vánočního ježka z jablka, sušeného ovoce či bonbónů na vánoční stůl domů. Některé si ho ale ani nedonesly domů. Hned
po nazdobení ho snědly. Ale to nikomu nevadilo…., hlavně když vládla dobrá nálada.
Poslední den ve školce byl opět pohádkový. Vyrazili jsme za lhenickými kamarády do školky a společně (s
ostatními třídami) se odsud vypravili na Andělskou cestu. Začala biblickým příběhem zvěstování o narození Ježíše, kterým
nás jako v loni provázela paní Markéta Grillová. Zvonečky, v rukou dětí, zněly při putování po Andělské cestě a jejich zvuk
ustal až v kostele sv. Jakuba Většího, kam nás příběh zavedl a kde i skončil. Ježíšek nás určitě slyšel a brzy nato nás
navštívil i v naší třídě, kde pro děti zanechal několik dárků. Ty se s nimi učily hrát i se o ně podělit. Poslední oběd u svátečně
prostřených stolečků byl příjemnou tečkou před vánočními svátky.
Zuzana Bromová

Fota – advent u mičovických „Broučků“

Základní škola
Prosincové kalendárium
2.12. – Zeměpisná olympiáda kat.C – školní kolo – pro žáky 8. a 9. třídy – viz článek níže
3.12. – beseda pro rodiče žáků na téma „Virtuální svět“ – s Ing. P.Šmídem
4.12. – divadelní představení „Vánoční příběh“ – ve dvou provedeních „Divadla V.Marčíka“ v sále
lhenického kina – pro 1. a 2.stupeň ZŠ
5.12. – Zeměpisná olympiáda kat.B – školní kolo – pro žáky 6.třídy – viz článek níže
5.12. – „Mikuláš a Barborky ve škole“ – dětmi ostatním spolužákům představeny adventní zvyky – při
nichž Mikuláš se svou družinou (anděly a čerty), stejně tak jako i početné Barborky, oblečeny
v bílém, prošli všemi třídami
9.12. – programy primární prevence ve spolupráci s českobudějovickým „Sananimem z.u.“ – pro čáky 6.třídy na téma
„Alkohol“ – pro žáky 7.třídy na téma „Poruchy příjmu potravin“
10.12. – předvánoční setkání současných a bývalých (již ve výslužbě) zaměstnanců školy (pedagogických i provozních)
v „Penzionu Ingrid“
11.12. –„Česko zpívá koledy“ - v podání školního pěveckého sboru a dětí z výuky náboženství v kostele sv.Jakuba a na
lhenickém náměstí (více v rubrice „Lhenické střípky“)
13.12. – „Lucie ve škole“ – děvčaty, tentokrát oděnými v černém, ostatním žákům připomenut další z předvánočních zvyků dohlédly na to, zda-li je ve všech učebnách na svátky řádně poklizeno, jak káže tento obyčej
16.12. – návštěva Prachatického muzea – expozice „Svět kostiček – z Lega“ – spojena s interaktivitou – výrobou vánočních
ozdob – pro žáky 5.třídy
17.12. – vánoční besídka pro rodiče žáků ve 2.třídě
18.12. – návštěva psího útulku v Prachaticích žáky 8.třídy s předáním sponzorského daru
18.12. – koncert žáků místní „ZUŠky“ – v sále lhenického kina – pro všechny třídy ZŠ a předškoláky z MŠ
19.12. – „Vánoční noc ve školce“ – pro žáky 7.třídy
20.12. – „Vánoční besídky“ ve třídách – též „třeťáky“ ozdobení vánočního stromku pro zvířátka v lese a „sedmáky“
navštívení vánočního trhu v Českých Budějovicích a tamtéž i psího útulku s předáním sponzorského daru
23.12. až 4.1. – Vánoční prázdniny

Z prosincových školních akcí

Fota: vlevo beseda pro rodiče na téma „Virtuální svět“ (3.12.) – vpravo z předání daru v psím útulku v Prachaticích
našimi „osmáky“
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ADVENT NA ŠKOLE

Fota: zleva „Mikuláš“ (5.12.), „Lucie“ (13.12.) a „Barborky“ (5.12.) při obchůzkách po třídách

Z vědomostních soutěží našich žáků

Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Kategorie C - 2. 12. 2019
soutěže se účastnilo 6 žáků 8. a 9. ročníku (bez postupu do okresního kola)
Kategorie B - 5. 12. 2019
soutěže se účastnily 3 žákyně 7. ročníku
postup do okresního kola: A. Mikešová, T. Kolářová
Kategorie A - 5. 12. 2019
soutěže se účastnilo 8 soutěžících ze 6. ročníku
postup do okresního kola: P. Bláha, A. Pöschlová

JB, JM

LHENICKĚ STŘÍPKY
Jak šel adventní a novoroční čas naším Lhenickem
To, že nastal, dala na vědomí vánoční výzdoba v ulicích našeho městečka, též vánoční strom slavnostně rozsvícen na
náměstí o nedělním podvečeru 1.12. (podrobně popsáno v minulém prosincovém vydání ML) a figurální Betlém umístěný
tamtéž, v předstihu (28.11.) i „Vánoční školní jarmark“ v pořadí již třináctý (rovněž již popsán v prosincovém vydání ML).
Co nám advent nadělil
5.12. – Mikulášskou nadílku v sokolovně – v podvečer do tamního sálu přišel mezi děti se svoji družinou (andělem
a čerty) Mikuláš, aby je obdaroval drobnými dárky a čerti vyhrozili nezbedům. Mikuláš rovněž zavítal i do mateřské i základní
školy (více v rubrice „Z našich škol“)
11.12. – Česko zpívá koledy – celostátně proběhlo v podvečer tohoto dne, u nás rovněž tak, a to v podání pěveckého
sboru a dětí z výuky náboženství – v první části v kostele sv.Jakuba, kde vystupující obohatili zpívání doporučených koled o
zjištěná poznání jejich vzniku a původu a též i pro přítomné o malý „poznávací kvíz“ koled, spočívající v určení jejich názvů
podle zde vystavených namalovaných obrázků – v druhé části pak již na náměstí před sv.Jakubem pokračujícím zpěvem
vybraných koled, vyhodnocením jejich „poznávacího kvízu“ a malým občerstvením pro přítomné
12.12. – Předvánoční posezení pro seniory – ti se za podvečera sešli v sále sokolovny, družně si za malého pohoštění
popovídali, zhlédli vystoupení dětí z naší MŠ, společně si zazpívali s malou muzikou - „Veselou harmonikou Honzy Neužila“
a vyslechli popřání hezkých a poklidných svátků, jakož i pevného zdraví a všeho dobrého do nového roku – tentokrát
namísto paní starostky pro pracovní vytížení (zasedáním zastupitelstva městyse) od kulturní pracovnice Ivany Ragačové
18.12. – Vánoční koncert lhenické ZUŠky – malí muzikanti při něm ve svých vystoupeních dokazovali, jak již pokročili ve
hře na zvolené hudební nástroje a předvedenými skladbičkami a koledami přítomným navodili atmosféru již brzkých Vánoc
23.12. – Pošumavský betlém ve Vadkově s rozdáváním „Betlémského světla“ – tady, na návsi vesničky, za doprovodného
programu pro příchozí ze širokého okolí, obsahujícím čtení z evangelia akolytou RNDr. Ladislavem Čandou a koledy
v podání „Doubravanky“, již panovala pravá vánoční pohoda, která se poté přenesla i do místa přátelského posezení
s „Doubravankou“, do klubu místních hasičů. Z Vadkova si přítomní mohli odnést do svých domovů Betlémské světlo
24.12. – Štědrý večer s „půlnočkou“ – nastal podvečerním vánočním a novoročním přáním starostky našim občanům za
koled v místním rozhlase, též návštěvami svíčkami ozářeného našeho hřbitova s neopomenutím tak vzpomínky svých
blízkých zemřelých v tento den, se svátečním prožitím večera za štědrovečeření v kruhu nejbližších a poté s možností
návštěvy „půlnočky“ v našem sv.Jakubovi, za troubení koled před jejím zahájením u kostela na náměstí, jak káže tradice –
i když dříve tomu bývalo z věže
25.a 26.12. – Boží hod vánoční a „Štěpána“ – v oba sváteční dny byly v chrámu Páně sv.Jakuba celebrovány mše svaté a
na Štěpána mohli našinci upřednostnit před vánočním hodováním a televizními pohádkami protáhnutí těla na turnaji ve
stolním tenisu v sokolovně (blíže v rubrice „Sport na Lhenicku“)
31.12. – Uvítání nového roku 2020 – Silvestr byl u nás prožíván a Nový rok uvítán buď mezi blízkými a přáteli
v domácnostech nebo v našich místních hospůdkách či spolkových klubovnách, a to za pyrotechnických efektů na noční
obloze, osvětlujících naše městečko a burácejících v něm
1.1. 2018 – Nový rok – byl přivítán mší svatou v našem lhenickém kostele a odpoledne, jak jinak, novoročním výšlapem na
horu Stráže (viz článek na str.6)
JB, JM
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Jubilejní XX.ročník novoročního výstupu na horu “Stráže” se opět vydařil
Deset kilometrů vzdušnou čarou jsou vzdáleny od sebe dva vrcholy v Pošumaví. Prachatický Libín 1096 n.m. a
lhenická hora Stráže 742 n.m. Jedno měly ale společné. Na Nový rok oba vrcholy přivítaly jubilejní tradiční výstupy
účastníků. Na Libín vystoupili šlapající již po čtyřicáté, na vrchol Stráže po dvacáté. Krásná jubilea. Počasí jako malované.
Ranní azůr vydržel až do pozdních odpoledních hodin, čímž přispěl k dobré atmosféře. Prvopočátky výstupu na vrchol
Stráže začaly již v roce 2000, kdy si parta nadšenců, později Sdružení GRATIS, vyšlápla opékat na Nový rok na vrchol
Stráže vuřty, což se stalo tradicí až po letošní výstup. Že lhenický výšlap získává na popularitě, svědčí rostoucí počet
účastníků nejen z okolí, ale i z různých částí republiky. Letošní účast byla opět vynikající, na seznamu registrovaných se
vyšplhala k číslu 238. K registraci mám malou prosbu. Účastníci, kteří pokračujete při výstupu rovnou ke stožáru a pak zpět
a nemáte zájem se občerstvit či popovídat si navzájem, přijďte se alespoň zaregistrovat.
Nyní několik nej.... Přestože rekord v náštěvnosti nepadl, jeden jsme zaznamenali. Oproti dřívějšku přibyli „levičáci,“
rozuměj podepsaní levou rukou při prezenci (celkem devět). Letos jako nejstarší vyšlápl Stráže Jiří Barták ze Lhenic,
nejmladší účastnicí pak byla Adélka Krotká, narozená 17.1.2018, s maminkou Petrou též ze Lhenic. Gratulujeme, Adélko, za
rok či dva již budeš cupitat po boku maminky po svých. Odkud vážili cestu účastnici na výšlap? Kromě domácích a z
přilehlých obcí a osad vážili cestu ještě z těchto míst - Hluboké nad Vlt., Č.Budějovic, Chvalšin, Vitějovic, Jankova, Nové Vsi,
Podeřiště, Netolic, Kožlan, Včelné, Prachatic, Kaplice, Myšlance a další dvě bydliště byla nečitelná. Nejdelší vzdálenost
absolvovali účastníci z Brna a Rychnova u Jablonce. Děkujeme za účast. V bufetu Vás rádi obsloužili Jan Dobiášek, Hana
Rundová, Jiřina Bečvářová, Karel Majer, Jan a Jana Müglovi z Netolic, všichni z KČT Lhenice. V nabídce: svařák, grog,
káva, čaj, limo, tatranky. „Vatru“ pro opékání vuřtů připravil tradičně Jenda Veselý, pamětní kartičky zhotovila Ivana
Ragáčová z ÚM Lhenice, dík patří i za instalování stánku bufetu. Ještě jednou vřelé díky. Za již zmíněné vynikající počasí
posíláme poděkování „nahoru“ sv. Petrovi.
Jan Machart

Obrázky z adventu a Nového roku na Lhenicku LP 2020

Fota výše - z akce „Česko zpívá koledy“ – 11.12.2019

Foto vlevo nahoře – „Vadkovský pošumavský betlém“ 23.12. – uprostřed zpívání koled na hrbovské návsi
s Nezmary 24..12. – vpravo „Zlatí trubači“ při hraní koled před sv.Jakubem před „půlnočkou“ 24.12.
– fota dole z XX.ročníku výstupu na Stráž 1.1.2020
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Najezdil milion kilometrů bez nehody. Ocenila ho Policie

PRACHATICE – 20. prosince 2019 – 17:12 – Dvaadvacet let za volantem linkového autobusu, milion kilometrů
a to vše bez nehod. To je něco, co se povedlo Josefu Neužilovi.
Text: KATEŘINA PŘIBYLOVÁ, foto poskytla POLICIE ČR
Dvaasedmdesátiletý Josef Neužil jezdí pro ČSAD České Budějovice hlavně na Prachaticku od roku 1997.
Nejčastěji na něj cestující narazí na lince Prachatice – Lhenice – Miletínky. Jeho zaměstnavatelé o něm říkají, že svou práci
dělá srdcem a je pro něj víc koníčkem, než zaměstnáním. Svědčí o tom i to, že profesionálně řídí, i když už je osm let
v důchodovém věku. Najel přitom neuvěřitelný jeden milion kilometrů bez nehody.
Ocenění se za to dočkal jak od svého zaměstnavatele, tak i od Policie ČR. „Díky němu se jedna cestující shledala
se sumou 30 000 korun, které vytrousila bez dokladů v jeho autobuse. Přesto si Josef Neužil dal práci s tím, že ji dohledal
a peníze, které prý měla na zubařský zákrok, jí předal,“ uvedla prachatická policejní mluvčí Martina Joklová pro novináře.
Josef Neužil chce jezdit i v příštím roce. Už ne na plný úvazek, ale jako brigádník. Jeho zaměstnavatelé na něj
prozradili, že si zahrál i ve filmu Babovřesky. Ztvárnil v něm řidiče autobusu a na natáčení rád vzpomíná. Svou práci by ale
za hereckou kariéru, ani nic jiného, nevyměnil.

Vyhlášení ankety o nejhezčí vánoční strom 2019
na jihočeském venkově
Podle facebookové stránky „Jihočeský venkov – Podkletí“ – 27.12.2019
Nejvíce „lajků“ získaly na prvním místě Netolice,
těsně za nimi na druhém Lhenice a na třetím Zliv.
Další pořadí: 4. Dubné, 5. Třísov, 6. Vodňany a Čakov, 7. Dobčice, 8. Dříteň, 9. Olešník a
Chvalešovice, 10. Pištín, 11. Boršov, Jankov a Záboří, 12. Bavorov, 13. Mahouš a Sedlec.

JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Informace ze lhenického Klubu českých turistů

Poslední den v roce 2019 pořádal KČT Lhenice tradiční silvestrovský výstup. Tentokrát jsme se rozhodli
vystoupat na Chlum (1191m), který leží nedaleko Ktiše na okraji Vojenského újezdu Boletice. V deset
dopoledne jsme vyrazili z lhenického náměstí a kousek za Tisovkou jsme zaparkovali svá auta na okraji
lesa.Zajímavostí je, že zdejší lesní cesty mají svá jména. Za krásného počasí začalo 23 turistů své
putování na Pekelné cestě. Ta nás dovedla kolem Kamenného vrchu(893m) na žlutou turistickou značku a z ní jsme po
chvíli odbočili na Dolní Chlumskou cestu. Ta vedla dále vzhůru kolem Chlumku ( 1025m) až na Horní Chlumskou cestu
obcházející Chlum. Strmým úžlabím a částečně i terénem jsme vystoupali na Chlum. Zdejší kopce jsou sice zalesněné, ale
přes různé průseky a mýtiny, které vznikly při těžbě dřeva, se nám při stoupání na vrchol otvíraly krásné výhledy do krajiny.
Od Libína, přes Malonínský kopec, Vrata nad Příslopem, Blanský les s Kletí a Novohradské hory jsme dohlédli až na
rakouské větrníky vyčnívající z kopců za Vyšším Brodem. Po krátkém odpočinku jsme sestoupili z vrcholu Chlumu a u
bývalé Chlumské hájovny se napojili na Horní Chlumskou cestu. Ta nás dovedla zpátky na žlutou turistickou značku a po ní
jsme se vrátili na Pekelnou cestu. Tím jsme uzavřeli 11 kilometrový turistický okruh. Zbývalo už jen dojít k zaparkovaným
autům. Jak už bývá posledních několik let zvykem, naše silvestrovské putování jsme zakončili v Březovíku. Ve zdejší
hospůdce na nás čekala kouřící se mísa plná zelnice, domácí klobásky a k tomu dobré pivo. Nakonec jsme si popřáli štěstí
a zdraví do nového roku a vyrazili k domovům.
Další informace: Na Nový rok jsme spolupořádali výstup na lhenickou Stráž. Viz jiný článek.
V sobotu 18.ledna od 18 hodin proběhne v klubovně KČT výroční členská schůze.
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Český svaz žen informuje
Ve středu 11.prosince se sešly ženy v keramické dílně na tradičním vánočním „Dámském
klubu“.Společně, při lahodném čaji a sváteční pohodě, vyráběly vánoční dekorace pod vedením
šikovné a obětavé Ivety Pavličové, která s nimi pravidelně spolupracuje, za což jí patří velký dík.
Odnášely si pak velmi pěkné výrobky, aby si vyzdobily své domovy. Dámské kluby jsou mezi ženami
velmi oblíbené, rády se při nich několikrát do roka setkávají a věří, že se budou konat i v letech
příštích. Rády také mezi sebou přivítají i ostatní ženy a dívky.
I v letošním roce pokračují členky ČSŽ v pravidelném cvičení jógy pro ženy, a to každý pátek od 18,00 hod. v budově
úřadu městyse, v bývalé velké zasedací síni...Na cvičení jógy mohou přijít i „nečlenky“ svazu žen, i tady budou vítány.
ČSŽ Lhenice přeje všem ženám a jejich rodinám do nového roku 2020 jen to dobré - pohodu, lásku, štěstí a hlavně
pevné zdraví.
M.Schacherlová

Fota z vánočního „Dámského klubu“ ČSŽ

Z REDAKČNÍ POŠTY
Vážení,
dne 25.1.2020 by oslavila své 100.narozeniny slečna Mařenka Schneedorferová ze Lhenic.
Profesně bývala pražskou zpěvačkou, sboristkou, která s pěveckými sbory procestovala lán
světa. Paní Mařenka zemřela 3.10.2019 a hned následující den byla zpopelněna. Místem
jejího posledního odpočinku se stal nově upravený rodinný hrob na lhenickém hřbitově.
Chcete li, vzpomeňte na tuto dobrou bytost.
Připomínám datum 25.1.2020.
Požehnaný nový rok všem – J.Vaněčková

světa
jejího

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
POZVÁNKA DO KINA

SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA
10.1. od 19:00, délka 140 minut

IR
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PLESOVÁ SEZÓNA 2020
10.1. – MYSLIVECKÝ PLES – (MS Lhenice) – v Hotelu pod Stráží Lhenice
24.1. – BABSKÝ BÁL – (Spolek hezkých holek pro Jámu a okolí) – v Jámě
25.1. – OBECNÍ PLES – (Městys Lhenice) – v sokolovně ve Lhenicích
15.2. – HASIČSKÝ BÁL – (SDH Jáma) – v Jámě
22.2. – COUNTRY BÁL – (KČT Lhenice) – sokolovna ve Lhenicích
25.2. – MASOPUST – v Jámě
7.3. – SPORTOVNÍ PLES – (SK Lhenice) – v Hotelu pod Stráží Lhenice
14.3. – HASIČSKÝ PLES – (SDH Lhenice) – v Hotelu pod Stráží Lhenice

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

Jak Lhenicko nastávající milénium a století
oslavně uvítalo
- ke dvěma uplynulým desetiletím od oné události LP 2000 - 2020

Ne každému pokolení jest dáno, aby uvítalo nové století, natož i nové milénium. To naše bylo u toho, u vstupu do
třetího tisíciletí a jednadvacátého století…

Když jsme u nás u této vzácné příležitosti nový zvon „Jana Křtitele“ posvětili, do svatojakubské věže
vsadili, sraz všech dobrých rodáků a přátel Lhenicka uspořádali – při slavnostech 12.5. až 14.5. LP 2000
Průběh oslav
Foto – nový zvon „Jan“ pozvolna stoupá k uložení do svatojakubské věže
O pátečním podvečeru (12.5.) slavnosti zahájeny
Oslavný maratón je odstartován o 16.hodině 30.minutě ve lhenickém kině
vernisáží výstavy obrazů a grafik absolventky pražské DAMU a lhenické
chalupářky Xénie Hoffmeisterové (20 let již s manželem mají vedle Prahy
druhý domov ve Vodici), jež obohacuje svou lhenickou vernisáž účastí
známého pražského písničkáře a básníka Jiřího Dědečka a při které
v samém úvodu přijímá květiny od lhenického starosty pana Vl.Čecha. Hned
poté, v témže kulturním stánku, nastává premiéra školní akademie nesoucí
název „Jak šel čas naším Lhenickem“, aby o 20.hodině měla svou reprízu.
V ní ve scénáři a režii místního učitele Mgr.Jana Bumby procházejí její účastníci lhenickou historií od dob nejstarších až po
současnost, aby je nejvýznamnějšími lhenickými historickými událostmi provedly děti ze lhenické ZŠ, MŠ, ZUŠ spolu
s jejich hosty, vesměs bývalými lhenickými žáky a též i se školáky ze ktišské malotřídky a s místní country skupinou
„Vodáci“. Dle ohlasů byla akademie diváky přijata velice příznivě a kdyby prý byla reprízována ještě vícekrát, znovu a znovu
by naplňovala sál. Po akademii nejenom hosté ze spřátelených obcí ze Švýcarska a Slovenska, ale i ostatní oslavám
přítomní přidávají se k bavícím třeba v sokolovně, kde o výbornou náladu se starají chlapci ze Šumavanky, že se ani k ránu
domů nechce, nebo k těm ve lhenických hospůdkách, kde si mají rodáci s místními tolik toho říci, že je i zde zastihuje
svítání, stejně jako milovníky diska „Na boudě“.
Sobota (13.5.) především patří „Dnu otevřených dveří“ ve lhenických školách, setkání rodáků na hřišti SK
a koncertu ve sv.Jakubovi
Prosluněné sobotní ráno přivádí účastníky oslav především do areálu lhenické školy, kde na nádvoří již od 8.hodin 30.minut
koncertuje krojovaný soubor „Soumrak“, aby tak za pozornosti přicházejících konal až do jedenácté hodiny a aby již před
tím, zároveň se školním zvonkem oznamujícím osmou, otevřely se dveře školy a školky. Do jejich „útrob“ pronikají první
návštěvníci lačnící především po své „identifikaci“ a identifikaci svých blízkých, kamarádů, přátel na vystavených školních
fotografiích, uspořádaných po třídách po jednotlivých ročnících. Na výstavě nechybí ani obrazová příloha ke školní akademii
„Jak šel čas naším Lhenickem“, v níž možno spatřit fotodokumentaci z neblahé letecké události na Lhenicku v únoru 1944
spolu s „vykopávkami“ z místa dopadu Liberátoru, získané průzkumem provedeným v říjnu 1999 a též i fota z osvobození
Lhenic „v pětačtyřicátém“. Výstavu dokresluje celkově vkusně vyzdobený interiér školy dětskými pracemi. To vše
návštěvníky okouzluje a nešetří slovem chvály. Autorkou návrhu i aranžmá výstavy je místní učitelka – výtvarnice Mgr.Věra
Dytrychová, jež za pomoci dětí a spolupracovníků své nápady realizovala. I nahlédnutí do MŠ stojí za to. Zde vystavené
fotografie, dětské práce či celková výzdoba působí především svou roztomilostí, aby tak přítomným otvíraly dětský svět. I
učitelky MŠ se „vytáhly“. V dalším průběhu oslav možno slyšet po městečku dosti hlasitě, že školní výstava měla probíhat
déle, než pouze o sobotním dopoledni. Kdo nestačil zhlédnout dvě páteční představení školní akademie, má možnost v
10.00 zajít do kina na její derniéru, která opět probíhá před přeplněným hledištěm. Přibližně v týž čas (v 9.30 hod.) přijímá
v obřadní síni lhenické radnice starosta pan Vl.Čech oficielně hosty oslav ze Švýcarska a Slovenska a též lhenického rodáka
pana Jaroslava Hájka, člena holandské filharmonie. Nemožno zapomenout na numerologické a psychotronické okénko paní
Růženky Šamanové, lhenické rodačky, otevřené na staré radnici za značného zájmu našich lidí. Po hodince volna k obědu a
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k občerstvení doma, ve lhenických hospůdkách či Třešňovém květu, kde i nejeden rodák pobývá a k jeho spokojenosti je
zde i ku stravě, začíná sobotní odpolední program. Již ve 13.00 hod. lhenický starosta zahajuje setkání rodáků
v rekonstruovaném fotbalovém stánku místního SK. Nemožno si zde nepovšimnout, jakou péči fotbalisté, i za pomoci obce,
svému sportovnímu areálku věnovali a jak zkrásněl. To již na pódiu před tribunami vítá starosta „Moravěnku“ s Jiřím
Helánem a zpěvačkami Květou Navrátilovou a Jarkou Kachyňovou, aby až do patnácti hodin hráli, zpívali a vyprávěli
k dobré pohodě a aby poté byli vystřídáni velkou dechovou hudbou ZUŠ Vimperk a atraktivními mažoretkami. Sluníčko pálí,
pěnivého chladivého moku je dostatek, kuřátka se na grilu točí, klobásky pronikavě voní. Na hřišti je skvělá nálada. O něco
níže, na asfaltovém hřišti, možno slyšet veselý dětský povyk a vřískání muziky z amplionu – to i pouť přijela do Lhenic
v podobě autodromu, horské dráhy a dalších atrakcí. To Třískovi po všechny tři dny nachystali lidovou zábavu hlavně pro ty
naše nejmenší. Nejeden účastník oslav o 17.hodině nachází cestu do příjemně chladivého svatého Jakuba, by zde vyslechl
koncert duchovní hudby v provedení Jihočeského pěveckého sdružení, komorního orchestru „Collegium musicum
Budvicense“ za řízení dirigenta Karla Fráni, aby si odnášel nevšední zážitek. Sobotní podvečer náhle a nečekaně obohacují
fotbalisté lhenického SK. Lheničáci, jakož i všichni dobří rodáci a účastníci oslav, jsou tak náhle svědky jejich „postupové
koupele“ v kašně na náměstí. Děje se tak na základě potvrzené zprávy o jejich již jistém postupu do I.A třídy. A sobotní
večer a noc ? Všechny prostory k posezení a k tanci jsou ve Lhenicích k dispozici a posléze i beznadějně obsazeny. Krom
posezení a poklábosení v hospůdkách tančí a veselí se v sokolovně s Babouky, v Hotelu pod Stráží s Vodáky a jejich
hostem Pavlem Bobkem a zpěvačkou Lídou Noppovou s klávesistou Milošem Noppem, aby se navíc na obou
vzpomínaných sálech představil i taneční kroužek společenského tance „Efekt“ Mirovice. V klubu „Na boudě“ je znovu
diskotéka, ve Vadkově „Na Šanci“ vyhrává Lesanka a i zde všude vládne pohoda. Náš lid se baví. Nad bezpečností bdí
policie a bezpečnostní agentura, na lhenickém náměstí jest možno po celou noc zakoupit si výborné klobásky, to díky téměř
nepřetržitému prodeji lhenické firmy „Bekr“… Nejednoho našince, v dobrém rozmaru, opět překvapuje svítání – tentokráte již
nedělní.
Neděle (14.5.) ve znamení svěcení zvonu a jeho vyzdvižení do svatojakubské věže.
Opět sluncem zalité nedělní ráno vítá probouzející
se Lhenice. Bavorovská ulice pod náměstím se hemží
stánkaři staročeského jarmarku, mezi nimiž jsou k vidění
krojované perníkářky, krajkářky, ale také umělečtí kováři,
řezbáři, košíkáři, keramici a další umělečtí řemeslníci, kteří
své zboží nejen nabízejí k prodeji, ale i předvádějí jejich
výrobu. Již „na osmou“ také směřují, především věřící, do
sv.Jakuba na ranní mši, aby v 9.00 hodin náměstí před ním
ožilo koncertem velké dechové hudby prachatické ZUŠ pod
taktovkou „Lheničáka“, ředitele tamní ZUŠ, pana Jana
Markovce st., v jejímž provedení zaznívají aplaudované
skladby a poté toto místo, o hodině desáté, roztančil a
rozezpíval krojovaný prachatický folklorní soubor „Libín“ a
těsně před obědem se
náměstí rozeznělo písněmi
prachatického pěveckého sboru „Česká píseň“. Přes
nedělní oběd se naše městečko poněkud zklidňuje. Ne však
nadlouho. Ve 13.30 hodin, za tónů české státní hymny
v přednesu dechovek Lesanky a prachatické ZUŠ, jsou
vynášeny historické prapory za účasti hasičů z celého
okrsku, a to již opět před naplněným náměstím. Jak káže
lhenická „jánská“ tradice, je za ustálených poct a salv
položen věnec k pomníku padlých v I.světové válce, by poté
všichni účastníci pietního aktu odpochodovali na seřadiště
ke zdravotnímu středisku. To již davy přeplněné Lhenice
očekávají finále oslav. O čtrnácté hodině se početný průvod
dává do pohybu za pochodu Krumlovskou ulicí k náměstí.
Tvoří jej krojované družiny, místní spolky – drezovaní
fotbalisté, myslivci a hasiči v uniformách, družičky, dechové
hudby, atd. - ti všichni doprovázejí květinami vyzdobený vůz
se zvonem „Janem“, tažený vyparáděným koňským
potahem, kočírovaným známým lhenickým „koňákem“,
panem Františkem Schönem (Jedličkou). Ozdobený vůz se
zvonem a doprovodem dostává se na určené místo na
náměstí před pódium, kde dojde k vlastnímu svěcení zvonu.
Před křtícím a světícím aktem je přečteno poselství
lhenickým generacím příštím moderátory Monikou
Šimonovou a Martinem Grillem, provázené písněmi
v podání lhenické country skupiny „Vodáci“ a básněmi
přednesenými recitátory Marií Pelikánovou, Růženou
Hošnovou a Janem Trnkou - to vše ve scénáři Mgr.Jana
Bumby. Chvilku čekání na příjezd otce biskupa, jenž je
ohlášen na patnáctou hodinu, vyplňuje sbor Česká píseň a
dechová hudba Lesanka. Ve 14.55 přijíždí na lhenické
náměstí diecézní biskup Antonín Liška. Starostou obce
panem Vlastimilem Čechem je uveden a přivítán květinami,
aby po uvítání panem RNDr.Ladislavem Čandou za
lhenickou farnost pozdravil všechny přítomné, jakož i
kněžstvo a ministranty. Účastni světícímu aktu jsou : vikáři

– netolický P.Sláčil, horažďovický P.Nekola a faráři
z okolních farností – strýčické P.Kaniš, vlachovobřezské
P.Haase, prachatické P.Antoš, z nedaleké Hůrky – bývalý
lhenický farář V.Klíma (jak dojemné bylo pro mnohé
Lheničáky setkání s ním po létech), též i biskupův sekretář,
jáhen J.Hes, a samozřejmě současný lhenický duchovní
pastýř J.Tampír. Obřad svěcení zvonu je zahájen. Uvádí jej
Markéta Zámečníková, aby poté se svého poslání ujal sám
Mns. ThDr. Antonín Liška. Ke slovu se posléze dostávají
kněží a kmotři zvonu, co ozdobným kladívkem symbolicky
„rozezněli“ zvon poklepem a někteří své konání doprovodili i
pozdravným slovem. Kmotři a kmotřenky přicházejí ke
zvonu jako zástupci jednotlivých farních osad: za
Hoříkovice pan Jan Machart, za Třebanice paní Božena
Čarková, za Brusnou pan Ladislav Ludačka, za Chrášťany
paní Růžena Babůrková, za Vodici pan František Strnad, za
Tř.Újezdec paní Alžběta Vinciková, za Vadkov paní Marie
Hambergerová, za Mičovice pan František Šanda, za Jámu
pan Tomáš Štrobl, za Lhotu Ratiborovu paní Růžena
Jounová a za Lhenice paní Božena Krotká a pan František
Šístek. Světící akt končí. Květinami ozdobený zvon ocitá
se za potlesku ba i dojetí, blesků fotoaparátů i kamer nad
hlavami přítomných. Za oslavné svatojánské písně
„Vroucně vzýván budiž, svatý Jane“, stoupá zvon „Jan“
vzhůru k otvoru ve svatojakubské věži, aby po chvíli zmizel
v jejím nitru. Bravurně provedená technická záležitost,
vyzdvižení zvonu, je nejedním z přihlížejících obdivována.
To již ale pan biskup s kněžími a doprovodem vstupuje do
chrámu Páně a je zahájena oslavná mše svatá,
celebrována Mns.Antonínem Liškou, jež je obohacena
vystoupením pana Jaroslava Hájka, violoncellisty holandské
filharmonie za doprovodu varhaníka pana Jelínka, s Largem
z Dvořákovy „Novosvětské“. Slavnostní mše svatá končí.
V tu chvíli, kdy „Jeho Excelence“ a kněží opouštějí lhenický
kostel, rozezní se na svatojakubské věži nový zvon „Jan“.
Posléze se k němu přidává i lhenický „starousedlík“, zvon
„Jakub“, vyčištěný a zrestaurovaný, takže se představuje
v původní své znějící kráse. Stojíce před lhenickým svatým
Jakubem nasloucháme té nádheře. Stálo to zato.
Lhenickým generacím příštím zanecháváme hodnotný
odkaz…
Již v poklidnějším nedělním podvečeru dávají
někteří naši přednost procházce městečkem, jiní možná
zacházejí ještě s hasiči a Lesankou „k Vaškům“, či
na heligónkáře k „Tomášovi“, nebo upřednostňují fotbalový
zápas lhenické rezervy se Svatou Maří na hřišti místního
SK, kde možno zajít i na pivečko do sokolovny. Slunce již
dávno zmizelo „za horou“, když se oslavy nachýlily ke
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svému závěru. Dobří rodáci, příbuzní, známí se loučí. „Bylo
nám mezi Vámi dobře, Lheničáci…“ Městečko se pozvolna
navrací do všedních dnů. Bylo požehnáno tomuto
ušlechtilému konání. Alespoň krásné slunné počasí po celý
čas oslav a důstojný a pokojný jejich průběh tomu dávaly za
pravdu…..

Velký podíl, mimo jiných, na programově a
organizačně velice zdařilém průběhu třídenních slavností
měla především kulturní pracovnice lhenického Obecního
úřadu, paní Marie Jarošová.

Fota z vyvrcholení oslav: ze svěcení a křtu nového zvonu „Jana Křtitele“ a jeho vyzdvižení do nitra věže lhenického svatého
Jakuba – 14.5. LP 2000 vlevo – zvon „Jan“ v průvodu na vyzdobeném vozu při vjezdu na lhenické náměstí – vpravo –
Mns.biskup Antonín Liška při svěcení nového zvonu „sv.Jana Křtitele“ spolu s jedním z hlavních iniciátorů jeho pořízení a
organizátorů jeho vložení do svatojakubské věže, Janem Machartem.
Tak jsme u nás, na Lhenicku v předstihu oslavili příchod nového milénia a století, neboť ten nastal až s příchodem „Nového
roku 2001“. Uložením nového zvonu „Jana“ do svatojakubské věže bylo námi vysláno poselství lhenickým generacím
příštím. Ať vyzvání jen v časech dobrých a pokojných!
Čerpáno z dobových vydání tehdejšího „Lhenického zpravodaje“ (ročníku 2000), místních kronik a dalších zdrojů.

JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Volejbalisté z VK Hogo Fogo Lhenice nezaháleli
ani v předvánočním čase

Prosinec, doba, kdy lidé řeší spíše vánoční dárky a
chodí na vánoční večírky, tak si hráči amatérského
volejbalu najdou čas se potkat a dát si do těla.
Další z řady našich volejbalových „parťáků“
uspořádal 7. prosince již tradiční utkání smíšených volejbalových
družstev, a to v Bavorově, kam přijelo pět týmů se utkat o putovní
pohár.
VK Hogo Fogo Lhenice přijelo připravené si odvést ta nejvyšší ocenění.
Od začátku se jednalo o vyrovnaná utkání a díky odhodlání celého týmu
jsme si zahráli duel o první a druhé místo. Nakonec po těsné prohře si
odvážíme 2. místo, kterého si moc vážíme a je to pro nás výzva do
dalšího roku.
Nezaháleli jsme ale i v měsíci listopadu (16.11.), kdy se odehrál v
Netolicích ženský turnaj, na kterém jsme měli své zastoupení. I když
turnaj nedopadl podle našich očekávání a skončili jsme na 4. místě,
jsme rádi, že na takové akce můžeme jezdit a zdokonalovat naši hru.
VK Hogo Fogo Lhenice Vám přeje krásný a pohodový rok 2020
a nám volejbalistům hodně volejbalových úspěchů. Tým VK

Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
za pokračování jeho pěti družstev ve výkonnostně odstupňovaných dlouhodobých soutěžích
ve složeních dle příslušných soupisek hráčů a hráček (uveřejněných v této rubrice ML v zářijovém čísle, roč.2019).
V divizi žen – při účasti tří družstev – Sokola Lhenice, Sokola ČB a KST ZŠ Vyšší Brod –
zatím hráčkami lhenického Sokola odehrána pouze dvě utkání, a to turnajově 10.11. v tělocvičně ve Vyšším Brodě s těmito
výsledky: se Sokolem ČB 6:4, se KST ZŠ V. Brod 10:0
Postavení Sokola Lhenice v divizi žen k 31.12.
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1.místo – 2 zápasy – 2 výhry, 0 remíz, 0 proher – skóre 16:4 – 6 bodů

Přehled prosincových zápasů družstev Sokola Lhenice v soutěžích i s umístěními v tabulkách

A družstva v krajské soutěži skupiny A ( za 10 účastníků)
10. kolo – 2.12. – Sokol Lhenice A – KST Orel ČB – D 5:10
11. kolo – 4.12. – SK Lhenice A – SK Maryna Malovice A 5:10
Postavení A družstva v tabulce krajské soutěže sk. A k 31.12.
6. místo – 9 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 4 prohry – skóre 68:67 – 18 bodů
B a C družstva v RP – I ( regionálním přeboru ) Prachaticka ( za 10 účastníků )
B družstva
7. kolo – 7.12. – Křišťál Lenora A – Sokol Lhenice B 10:8
C družstva
7. kolo – 13.12. – Sokol Lhenice C – Ederstav PT 9:9
Postavení B a C družstva v tabulce RP - I k 31.12.

B družstva
9.místo – 7 zápasů, 1 výhra, 0 temíz, 6 proher – skóre 48:78 – 9 bodů
C družstva
2.místo – 8 zápasů – 6 výher, 1 remíza, 1 prohra – skóre 84:60 – 21 bodů
D družstva v RP – II Prachaticka (za 10 účastníků)
7.kolo – 7.12. – Tatran Volary A – Sokol Lhenice D 10:8
Postavení D družstva v RP – II k 31.12.
9.místo - 7 zápasů – 1 výhra, 1 remíza, 5 proher – skóre 50:76 – 10 bodů

Zápasy ve všech soutěžích pokračují po vánoční přestávce (po uzávěrce ML)

Lheničtí vítězi turnaje o „Zlatou vánočku“
Prachatický deník – 17.12.2019 – text a fota redaktor Vladimír Klíma
Vimperk – Osmnáctý ročník turnaje tříčlenných týmů o Zlatou Vánočku je historií. Prvenství tentokrát putuje do Lhenic.
Dvanáct tříčlenných týmů stolních tenistů rozehrálo tradiční turnaj ve čtyřech tříčlenných skupinách. V těch se hrálo
systémem každý s každým do pěti vítězných bodů. Do čela skupin byla nalosována aktuálně čtyři nejlepší mužstva podle
tabulek regionálních soutěží. Z posledního koše byl losován tým Mostových jeřábů Prachatice, který již dlouhodobé soutěže
nehraje a byl pozván jako družstvo s nejvíce výhrami v turnaji.
Tentokrát postoupily ze skupin všechny čtyři nasazené týmy. Ve skupině A Slávia Prachatice porazila jak Netolice,
tak Vimperk C. Ze druhého místa šly dál Netolice. V béčku zvládlo domácí béčko duel s Libínem Prachatice 5:4 a šlo z
prvního místa, ze druhého Libín a ze třetího Zdíkov. Ve skupině C si to o postup rozdali loňští finalisté Lenora a Mostové
jeřáby. I tentokrát byli úspěšnější Lenorští výsledkem 5:4. Ze třetího místa šel Vimperk C. Skupinu D vyhrál celek Lhenic C,
který porazil jak Rohanov, tak Zálezly. Ze druhého místa šli dál hráči Rohanova.
V bojích o příčky nejvyšší se strhla velká bitva mezi Slávií Prachatice a Lenorou. Z výhry 5:4 a postupu do finále se
nakonec radovali Prachatičtí. Ve druhém semifinálovém duelu Vimperk B prohrál se Lhenicemi C 2:5. V boji o místo třetí pak
vimperské béčko přehrálo Lenoru 5:4.
Finálový duel mezi prachatickou Slávií a Lhenicemi C přinesl dramatické zápasy. Nakonec slavila úspěch lhenická
„defenziva“. Celek složený ze tří obranářů nakonec zvítězil 5:3 a odvezl si hlavní cenu turnaje. Ty spolu s ředitelem turnaje
Jiřím Hykou předali starostka Vimperka Jaroslava Martanová a předseda TJ Šumavan Vimperk Libor Kudláč.
Konečné pořadí: 1. Lhenice C (Sivera, Fišer, Kanaloš), 2. Slávia Prachatice (Horčica, Kocourek, Stolz), 3. Vimperk B
(Kortus, Icha, Fuchs), 4. Lenora (Blaško, Vostřez, Hlouška, Filuš), 5. Libín PT, 6. Mostové jeřáby PT, 7. Netolice, 8.
Rohanov, 9. Vimperk D, 10. Zdíkov, 11. Vimperk C, 12. Zálezly.

Foto vlevo – vítězové turnaje – zleva Fišer, Sivera st., Kanaloš – foto vpravo – lhenický celek s poháry pro vítěze

Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise
- na Štěpána (26.12.) ve lhenické sokolovně
Proběhl ve dvouhrách za 16 účastníků ve dvou skupinách, aby následně postupující z nich se podle stanoveného „klíče“
poměřili ve vyřazovacích zápasech a dva nejúspěšnější bez prohry se probojovali až do finále.
V něm se utkali Milan Halabrín ml. a Adam Sivera. Z jejich vzájemného souboje vzešel jako vítěz, a i celého turnaje, Adam
Sivera – domácí odchovanec, působící v současné době v tréninkovém středisku mládeže tenisových nadějí v Havlíčkově
Brodě.
JB, JM
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Co nového ve lhenickém SK
B tým na jaře v OP Prachaticka jen ve skupině o umístění
Očekávání – probojovat se v podzimních zápasech ze skupiny A do „ elitní skupiny“ OP - B tým nenaplnil. V ní totiž mezi
„osmičkou“ týmu skončil na pátém nepostupovém místě, aby tak zůstal dlužen loňskému konečnému umístění, kdy v OP
mezi šestnácti účastníky, za jednokolového systému jaro – podzim, tehdy skončil na 3.místě! O jeho startu v letošním
nevydařeném podzimu vypovídá statistika.

Statistické ohlédnutí za mistrovským podzimem B týmu ve skupině A
OP Prachaticka v sout.roč.2019/20

„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“
- kouč Pavel Prenner st., vedoucí družstva Jan Sura, kapitán týmu David Lukač
Konečné umístění B týmu v tabulce OP ve sk.A (za 8 účastníků) po podzimu
5.místo – 5 výher, 5 remíz, 4 prohry – skóre 37:17 – 20 bodů

dvojzápasy
1. s Dubem
2. se Zbytinami
3. s Netolicemi B
4. s Vitějovicemi
5. se Strunkovicemi B
6. s Nebahovami
7. s Vlach.Březím
body celkem
skóre celkem

Minitabulka sestavená ze zápasů se soupeři ve sk.A hrané dvoukolově
– jejich výsledky uváděny z pohledu rezervy lhenického SK

doma

venku

skóre

body

tabulka sk.A – konečná po podzimu

8:0
7:1
2:2
0:0
2:2
2:2
0:1
10
21:28

6:0
3:0
3:0
1:1
2:3
0:3
1:2
10
16:9

14:0
10:1
5:2
1:1
4:5
2:5
1:3
37:17

6
6
4
2
1
1
0
20
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vl.Březí
14
Netolice B
14
Vitějovice
14
Dub
14
LHENICE B 14
Strunkovice B 14
Nebahovy
14
Zbytiny
14

11
7
7
7
5
5
5
0

1
4
3
2
5
2
1
0

2
3
4
5
4
7
8
14

54:19
55:28
41:25
35:40
37:17
33:43
32:44
11:82

34
25
24
23
20
17
16
0

průměr vstřelených branek na zápas: 2,64 br. – doma 3,0 br. – venku 2,2 br.
průměr obdržených branek na zápas: 1,21 br. – doma 1,14 br. – venku 1,28 br.
Střelci 37 branek ve 14 podzimních mistrovských zápasech
Nejlepší střelec – P.Vincik 9 br. – další střelci: Vl.Burda 6, D.Lukač 4, J.Pokorný 4, P.Starý 3, R.Sura 3, P.Lukšovský 2,
V.Pilát 2, V.Wimberský 2, M.Mahák 1, vlastní 1 (s Dubem).
Počet startů jednotlivých hráčů ve 14 podzimních zápasech (v závorce z toho v základní sestavě)
- celkem 35 hráčů (dle abc při shodném počtu startů):
R.Sura 13 (13), Vl.Burda 12 (11), D.Lukač 11 (11), P.Vincik 11 (11), J.Exner 10 (9), P.Lukšovský 10 (4), R.Houška 9 (9),
L.Lamač 9 (6), D.Kolář 8 (6), V.Pilát 8 (8), J.Krotký 7 (5), J.Pokorný 7 (7), S.Bečvář 6 (5), T.Plojhar 6 (6), D.Rapčan 6 (6),
P.Sládek 6 (5), P.Starý 6 (5), M.Pořádek 5 (2), V.Wimberský 5 (2),
J.Beran 4 (3), P.Pořádek 4 (1), T.Balica 3 (3), P.Šíma 3 (1), Dom.Kiš 2 (2), M.Mahák 2 (2), D.Mašek 2 (0), K.Muška 2 (2),
J.Prenner 2 (2), P.Prenner st. 2 (2), D.Trojan 2 (2), P.Boška 1 (1), J.Dvořák 1 (1),
M.Chromý 1 (1), J.Málek 1 (1), P.Prenner ml. 1 (1).
Sestava podzimu B týmu - soutěž.roč. 2019/20
(poskládaná na základě startů ve 14 zápasech v jejich základních sestavách)
- v rozestavení 4 – 4 – 2 –
T.Plojhar 6x
(D.Rapčan 6x)
L.Lamač 6x
D.Lukač (K) 11x
R.Houška 9x
J.Exner 9x
R.Sura 13x
V.Pilát 8x
J.Pokorný 7x
D.Kolář 6x
P.Vincik 11x
Vl.Burda 11x
Jací soupeři na jaře v OP čekají na lhenickou rezervu
Okresní přebor Prachaticka (za 16 účastníků) bude i v jeho jarní části rozdělen do dvou skupin, tentokrát výkonnostně.
Do skupiny C – o postup do I.B třídy (o 8 účastnících) – v ní postoupily týmy umístivší se v podzimních skupinách A a B na
prvních až čtvrtých místech
- ze skupiny A – z 1.místa Vlachovo Březí, z 2. Netolice B, z 3. Vitějovice, z 4. Dub.
- ze skupiny B – z 1.místa Vacov B, z 2. Šum.Hoštice, z 3. Volary, z 4. Čkyně B ? (či Borová Lada ?) – při
shodnosti bodů
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Do skupiny D – jen o konečné umístění (o 8 účastnících) – v níž jsou zařazeny týmy umístivší se v podzimních skupinách A
a B na pátých až osmých místech
ze skupiny A – z 5.místa Lhenice B, z 6. Strunkovice B, z 7. Nebahovy, z 8. Zbytiny
ze skupiny B – z 5.místa Čkyně B ? ( či Borová Lada ?), z 6. Zdíkov, z 7. Svatá Maří, z 8. Horní Vltavice
B tým lhenického SK se v OP na mistrovském jaře ve sk.D utká s těmito soupeři: se Strunkovicemi B, Nebahovy,
Zbytinami, Čkyní B ? (či Borovou Ladou ?), Zdíkovem, Svatou Maří a Horní Vltavice.
Rovněž i další loňský nováček I.A se na podzim ocitl v nesnázích, obdobně jako náš lhenický.
Vybráno z odkazu na článek na webu „Fotbal u nás“ – „Druhá sezóna je pro nováčka většinou složitější,
poznávají v Nové Vsi“ - (upraveno, kráceno)
- zařazen do této rubriky proto, že jeho obsah má v mnohém platnost i pro náš lhenický tým.
S fotbalisty Nové Vsi u ČB se letos v I.A všeobecně počítalo do popředí tabulky. Opravňovalo je k tomu loňské
druhé místo v roli nováčka (Lhenické 3.místo – poznámka redakce ML). Novoveský trenér Radomil Procházka má
momentálně ke spokojenosti daleko (obdobně jako lhenický trenér Ivo Čech – poznámka redakce ML), jeho tým po podzimu
dělí z 10.místa v tabulce od předposlední sestupové příčky pouhé čtyři body (lhenický tým z 11.místa jen jeden bod –
poznámka redakce ML).
V čem trenér Nové Vsi Procházka vidí příčiny poklesu podzimní formy
„Oproti loňské sezóně došlo k jakému si uspokojení hráčů s poklesem jejich tréninkové morálky. V zápasech jsme
neproměňovali šance, neskórovali. Chybělo nám někdy i trochu štěstíčka. Přidalo se i několik zranění. Začali jsme
prohrávat, úplně jsme se psychicky sesypali. Kádr nemáme široký, nemáme dorost, nebylo kam sáhnout. Zkoušeli jsme
změny v systému hry, stavěli jsme hráče na různých postech, nic to ale nepřinášelo. Těžko to do dneška koušu, nechápu.
Ukázalo se, že druhá sezóna po postupu je nejtěžší, Jsme rádi, že podzim skončil.“¨
Jak z herní podzimní krize?
„Recept je jediný – ta se dá zlomit jen a jen tréninkem, přístupem a v zimní přípravě dřít a dřít“, je přesvědčen novoveský
trenér. „Hráče na to máme! Ti si musí ale uvědomit, že jinak to nejde. Dokážeme pochopit jejich pracovní a rodinné
povinnosti, avšak bez kvalitní přípravy se tak těžká soutěž, jako je I.A třída, hrát nedá! Čeká nás v zimě hodně práce,
abychom se na klíčové zápasy v jarní odvetné části soutěže dobře připravili.“
Jaká podobnost se současnou situací u týmu našeho lhenického SK! Mnohé z výše uvedeného by lhenický
trenér zajisté podepsal.
Redakční dovětek k článku:
Lhenickým se na Novoveské v I.A třídě ve skupině A zatím daří. V loňské vydařené sezóně 2018/19 v obou utkáních
bodovali – na podzim v 5.kole u nich remizovali 0:0, na jaře v 18.kole doma zvítězili 4:2 (1:2) – o letošním mistrovském
podzimu soutěžního ročníku 2019/20 v 10.kole vyhráli v Nové Vsi 0:1 (0:0).
Hráčský kádr lhenického A týmu čeká „zbrojení“ na nelehké jaro v A skupině I.A
– s náročnou zimní přípravou - se zahájením v úterý 4.února – se dvěma tréninky v týdnu (se čtvrtečním na
prachatické UMT)
s přípravnými zápasy s kvalitními soupeři
– v neděli 16.2. od 11.00 hod. – s TJ Jiskrou Třeboň – účastníkem KP – na UMT v Třeboni
– v sobotu 22.2. od 12.30 hod. s SK Jankov – účastníkem KP – na UMT v PT
– v sobotu 7.3. od 12.30 hod. – s FK lažiště – účastníkem KP – na UMT v PT
– v sobotu 14.3. – v generálce na mistr.jaro – s TJ Hluboká – účastníkem I.A tř. sk.B - místo a čas –
bude upřesněno

Za Pepou Johnem

(jak jsme mu u nás říkávali)

S hlubokým zármutkem přijali jsme v našem klubu zprávu o jeho náhlém úmrtí
v nedožitých sedmdesáti čtyřech letech o letošních Vánocích. Naposledy jsme se
s ním rozloučili v pátek, 3. ledna 2020 ve smuteční síni českobudějovického
krematoria.
V našich vzpomínkách zůstane dál jako výborný hráč, trenér i kamarád s velkým
fotbalovým srdcem a především jako dobrý, skromný člověk.
Pepo, děkujeme !
Čest Tvé památce !

Fotbalový gentleman JOSEF JOHN
- internacionál Dynama Č.Budějovice – od roku 1956 po rok 1973 (od žáků, přes dorost, po A tým, krom fotbalové vojny
v Báňské Bystrici,Olomouci, Slaném, Tachově), věren jeho černobílým barvám. Po skončení kariéry v Dynamu se na 18
sezón (od sout.roč.1973/74 po sout.roč.1990/91) upsal našemu lhenickému SK nejprve jako hrající trenér, poté trenér! Jen
málo je takových venkovských fotbalových klubů, do kterých přišedší hráč z velkého fotbalu by jim tak dlouhodobě poctivě
sloužil, aniž by byl jejich odchovancem, či měl k onomu místu již před tím nějaký bližší vztah. Lhenickému fotbalu dal řád –
tréninkový i zápasový a položil tak základy následujícím největším klubovým úspěchům (pravidelným startům v I.A třídě
v 90.létech minulého století a v samém počátku století nového). Pod jeho vedením prošlo týmem několik fotbalových
generací.
V SK Lhenice se na Pepu Johna (jak mu tady všichni říkali) ani po létech nezapomínalo, právě tak, jako on nezapomínal na
své Lhenické (viz přání k letošním Vánocům a novému roku 2020).
Sedmdesátiny Josefa Johna vzpomněl v Deníku 27.1.2016 (v den jeho narozenin), ve sportovní rubrice „Ze společnosti“
také redaktor Míla Ortman, ve které o něm mimo jiné napsal: „Ve své době patřil v žácích a dorostu českobudějovického
Dynama mezi největší talenty klubu. Po ukončení kariéry v A týmu Dynama spojil další fotbalová léta se Lhenicemi (1974 až
1991) nejprve jako hrající trenér, poté trenér. Píše se o něm v knize „Jihočeské fotbalové kluby“. Autor těchto řádků měl tu
čest s ním v žácích a dorostu Dynama v jednom týmu nastupovat. (ort)
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Snímky z dlouholeté lhenické fotbalové éry Josefa Johna

Foto vlevo: J.John co hrající trenér v roce 1974 –
v podřepu druhý zprava; foto vpravo: J.John co trenér v roce 1980 – stojící třetí zleva
Foto vlevo: J.John co trenér v roce 1987 – stojící první zprava; foto vpravo: J.John co hráč v německém Haidmühle v roce
1990 – stojící první zprava – Lheničtí v červenobílých dresech (na snímku vpravo).

INZERCE
Myslivecký spolek Lhenice realizuje prodej srnčí a černé zvěře přímo spotřebitelům.
Aktuální nabídka zvěřiny (celé kusy v kůži) je k dispozici u hospodáře sdružení
Ing. Vladimíra Michálka, tel. 724166165.
• Přijmeme uklízečku na dohodu o provedení práce pro bytový dům ve Lhenicích. Úklid 1x týdně za 2.000,- Kč měsíčně.
Více informací na tel. Čísle 603 518 087
• 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.
● 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

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
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PO UZÁVĚRCE ML
XX. ROČNÍK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020
Skupiny koledníků navštívily v sobotu 4.6. domácnosti na celém Lhenicku
Vzhledem k tomu, že sbírka stále pokračuje - podrobněji v příštím únorovém vydání

„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba.
Fota – není-li uvedeno jinak – J.Bumba, M.Jarošová, 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

PŘEDPLATNÉ ML PRO ROK 2020 U HRAĎTE V LEDNU NA PODATELNĚ OÚ – CENA NEZMĚNĚNA.
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