MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 10, cena 9,- Kč

ŘÍJEN 2019

Podzim přišel na Lhenicko – ten meteorologický již 1.září, ten astronomický 22.září –
a počal vybarvovat naše sady do krásy….

ŘÍJEN
ŘÍJEN BARVÍ LISTÍ DO ZLATA.
NEVADÍ, ŽE OBČAS SPADNE DO BLÁTA,
KDYŽ HO VÍTR SFOUKNE ZE STROMU.
NEVIDÍM V TOM ŽÁDNOU POHROMU…

Z ŘÍJNOVÝCH PRANOSTIK
- Čím déle vlaštovky u nás v říjnu
prodlévají, tím déle pěkné
dny potrvají.
- V říjnu když se blýská, zima potom
plíská.

- Drží-li v říjnu na stromech pevně
listí, lidi poté zpravidla tuhou
zimu zjistí.
- V říjnu hojnost žaludů a bukvic, zimy
oznamuje víc.

- Svatý

František zahání lidi do
chýšek – 4.10.
- Den svaté Terezičky nebývá bez
vlažičky – 15.10.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
s příchodem podzimu bych vás chtěla pozvat na nejvýznamnější akci našeho
Mikroregionu Chelčicko-Lhenického, a to na Slavnosti plodů 2019, které se letos budou
konat v sobotu 19.10. v Truskovicích. Slavnosti plodů tak charakterizují náš ovocnářský
region a jsou oslavou nejen práce sadařů, letošní úrody, ale i dalších regionálních produktů.
Tak jako každý rok i letos se bude soutěžit a je vyhlášeno 5 kategorií soutěže, a to: Jablko
roku 2019, 2 kategorie pálenky – Slivovice a Ostatní ovocný destilát, 2 kategorie ovocná
dobrota – Pekařský výrobek a Cukrářský výrobek. Výsledky budou vyhlášeny na podiu na
slavnostech a vítězové budou oceněni. Pravidla soutěže jsou vyvěšena na webových
stránkách členských obcí Mikroregionu Chelčicko-Lhenického, u nás pak ještě ve vývěsních
skříňkách. Věřím, že si ovocnářský jarmark i připravený program letošních slavností užijete.
S podzimními dny nás také čeká zalesňování holin po vykácených stromech v našich lesích
v důsledku kůrovcové kalamity. Tady si dovolím Vás vyzvat k účasti na brigádě, která bude ve dnech 25.
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a 26. 10. 2019. V pátek 25.10. bude uzavřen úřad a všichni zaměstnanci půjdou sázet stromky,
samozřejmě se můžete také připojit. Pro ostatní veřejnost pak bude brigáda v sobotu 26.10. Pokud se
budete chtít zúčastnit brigády, ať v pátek nebo v sobotu, prosím, z organizačních důvodů se hlašte na
tel.: 775 321 293, 388 321 297 nebo na e-mailu: obec@lhenice.cz.
Všem, kteří přijdou pomoci vysazovat nové stromky, moc děkuji.
Práce na rekonstrukci Silnice II/122 – průtah Lhenice se také již blíží ke svému konci. Během října by
mělo dojít k pokládce finálního povrchu a ke kolaudaci stavby, a také se konečně ukončí objížďky Lhenic. Bylo
to pro nás všechny náročné období. Věřím, že se vše podaří dle předpokladů a Lhenice budou opět průjezdné.
Přeji Vám hezké podzimní dny.
Marie Kabátová, starostka

INFORMACE OBČANŮM
Sbírka na pomoc obětem exploze plynu v Lenoře

Díky nadaci ADRA se Lenorským podařilo v rekordním čase vytvořit účet se sbírkou pro občany, kteří
následkem exploze plynu přišli v Lenoře o domov. Všichni budou potřebovat pro překonání této těžké situace
mnoho věcí. Druhý účet založil Jihočeský kraj.
S finančním základem pro nový start vše jistě půjde o něco lépe.

Příspěvky je možné zasílat na č.ú. 66888866/0300 variabilní symbol 577,
nebo č.ú. 370707070/0300.
INFORMACE VLASTNÍKŮM LESA
Jihočeský kraj ve spolupráci s Krajským sdružením dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (KSH ČMS), s
podporou Ministerstva zemědělství ČR, nabízí všem vlastníkům lesa na území Jihočeského kraje k obnovení
lesního porostu využití pomoci dobrovolných hasičů při podzimní výsadbě nových dřevin v oblastech
postižených kůrovcovou kalamitou (říjen 2019) a následně v jarním období (březen-květen 2020).
•Pomoc při výsadbě nových stromů je určena především obcím a vlastníkům lesa, kteří z objektivních důvodů
mají se zajištěním výsadby problémy (např. starší lidé).
•Termíny pomoci při výsadbě jsou v prvním podzimním termínu pátek odpoledne – sobota ve dnech 18.19.10.2019, následné termíny budou přizpůsobeny dle dohody se zájemci.
•Předběžně je počítáno s výsadbou cca 100 000 ks dřevin.
V případě zájmu vlastníci lesa podají na obec nejpozději do 14.10.2019 žádost o pomoc při výsadbě lesa s
uvedením: - termínu a místa výsadby dřevin
- předpokládaného počtu osob na výsadbu
- čas a místo shromáždění
- jméno a spojení na organizátora výsadby.
Obec následně odešle tyto žádosti na krajský úřad, který zajistí jejich zkompletování a postoupení starostovi
KSH ČMS. Konkrétní organizace pomoci při zalesňování bude řešena zástupcem KSH ČMS s organizátorem
výsadby uvedeným na žádosti.

VÝSADBA NOVÝCH STROMKŮ VE LHENICÍCH - VÝZVA PRO VEŘEJNOST
Městys Lhenice si dovoluje požádat veřejnost o pomoc při výsadbě
nových stromků
ve dnech 25. a 26.10.2019 – obnova lesů po kůrovcové kalamitě.
Sraz účastníků bude v 8,00 hodin u Velké kaple v Brabcích.
Vhodné oblečení a popřípadě vlastní motyky s sebou.
Občerstvení bude zajištěno. Zájemci se mohou hlásit na telefonním
čísle 388 321 297, 775 321 293
nebo e-mail: obec@lhenice.cz.
V pátek 25.10.2019 bude uzavřen Úřad městyse Lhenice z důvodu
účasti všech zaměstnanců na této akci.

Důležité oznámení

Oznamujeme občanům, že v sobotu dne 12.října 2019 proběhne
v lese ve Stráži a kolem Kozího kamene společná myslivecká
akce MS Lhenice a MS Mičovice za účelem snížení stavů černé
zvěře. Z uvedeného důvodu žádáme občany, aby dbali zvýšené
opatrnosti a pokynů myslivců.
Za pochopení děkují lheničtí myslivci.
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Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky – ve Lhenicích
Měsíc září byl ve znamení velkých změn. Ať už v životě těch nejmenších, kteří přišli poprvé
do školky, tak těch starších, „ostřílených“ dětí, které si cestu ke své třídě našly pomocí
nalepených zvířátek na chodbě.
Do třídy nejmenších Motýlů „vlétly“ děti od 2 do 3 let. Do třídy Rybiček „dopluly“ a do třídy
Žabek „doskákaly“ děti věkově smíšené – heterogenní.
Nejmenší Motýlci si během září zvykali na nové prostředí, nové paní učitelky, chůvu, zaměstnance školky a
především na nové kamarády. I když slziček bylo zpočátku hodně, děti si brzy zvykly a v současné době není
po slzách ani vidu, ani slechu. Statečně zvládají zpívat nové písničky, hrát pohybové hry, tančit, učit se básničky
či chodit na vycházky s vodící housenkou Amálkou.
Ve třídě Žabek a ve třídě Rybiček se již pilně pracuje v centrech aktivit, která jsou součástí vzdělávacího
programu Začít spolu.
V Rybičkách již děti zkoušely malovat frotáž z listů, navlékaly korálky z šípků, povídaly si o plodech podzimu a
dělaly pokusy s nastrouhaným jablíčkem.
V Žabkách se děti věnovaly žabičkám, jejich výrobě z papíru, stavebnic, učily se o životě a vývoji žabek. Naučily
se píseň Žabí kalendář.
Všechny výtvory z činností si rodiče mohou prohlédnout na nástěnkách ve školce. Děti z Žabek a Rybiček mají i
letos k dispozici i tělocvičnu, kam chodí jednou v týdnu cvičit.
Motýlci mají své malé hřiště na chodbě vedle třídy, kde mohou lézt po žebřinách, klouzat po klouzačce nebo
chodit po lavičce. Tímto bychom rádi poděkovali všem rodičům, kteří nám donesli pěnové puzzle, abychom
mohli tělocvičný koutek dovybavit a udělat jej pestřejší a bezpečnější.
Poděkování patří i firmě Trnka /Štiftarů/ a panu Borovkovi za opravu a svaření fotbalové branky, která bude
sloužit našim dětem na zahradě.
Za MŠ Aneta Ševčíková

Fotokoláž z činnosti dětí z MŠ – fota nahoře ve lhenické mateřince – dole v mičovické

Zprávičky od třídy Broučků za kopcem – v Mičovicích
Uplakané září si pomalu „osušilo slzičky stýskání“ a rodiče i my, učitelé jsme si trochu oddechli. Nové
děti udělaly pomyslný krok do neznámého prostředí a již se v něm začínají pomalu orientovat. Víme, že jim to
bude ještě chvíli trvat, ale v postupném sžívání jim pomáháme nejen my, ale i starší děti. Ukazují, vysvětlují,
jsou nováčkům příkladem a přirozeným vzorem. Seznamují je s novými hračkami i hrami, učí je zastat se
druhého při bezpráví, ukazují jim, jak si o věc říci. Slovíčka „prosím a děkuji“ mnohdy vypadávají z běžné
komunikace, proto vítáme jejich zářný příklad. Bohužel je ale mnohdy musíme v jejich pomáhání krotit. To třeba
když si nováčci při oblékání sednou na lavičku a nechávají si sloužit přesně tak, jak jim v dobré víře slouží
každodenně jejich rodiče. To pak zasahujeme my, dospělí a vedeme „loudáčky“ k pomoci, k nácviku
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sebeobsluhy a motivujeme je, aby byli samostatní, nespoléhali jen na druhé. My můžeme pomoci, když pomoc
je i na druhé straně (…ať jsou to děti, které si samy snaží navléci kalhoty nebo si převléknout přes hlavu mikinu
nebo i rodiče, když na to „jdou“ stejně jako my). To jde pak všechno snáz.
Venku nebo na zahradě jsme ve svém živlu. Užíváme si procházky, hraní si na písku i přirozeného
pozorování přírody na podzim. A co sbírání ořechů při větrném počasí? To je krásná příležitost probrat s dětmi:“
Kdo ťuká podzimu „na vrata“?“ nebo „Co padá na zem?“ A že toho tento podzim na zem napadalo…. Doufáme,
že bude jen dobře a to co nás potká nebo co nám vítr do školky přifouká, bude jen pro naši radost i poučení……
Zuzana Bromová

Základní škola
Zářijové kalendárium
2.9. – 6.9. – v prvním zářijovém týdnu z důvodu rekonstrukce školní kuchyně bylo ředitelské
volno – v něm ale pedagogičtí pracovníci školy nezaháleli. Krom příprav na nový školní rok,
mimo jiné, absolvovali několik školení – na téma „Škola on line“ (k elektronizaci třídních knih,
školní matriky), a k „Dlouhodobé koncepci školy“, též „Pedagogickou radu“ a BOZP (bezpečnost
práce) atd., v provozu byla školní družina
7.9. – návštěva v německé partnerské obci Lalling v rámci projektu „Učíme se a rosteme
spolu“ – viz článek níže
9.9. – zahájení nového školního roku 2019/20 ve všech třídách s třídními učiteli, v první slavnostně za
přítomnosti vedení školy, rodičů a hostů. V prvním týdnu výuky za doprovodu prvňáčků deváťáky ze
šaten do jejich učebny zavedeném v rámci „Deváťák je kamarád“
10.9. – 11.9. – „Dny pro třídu“ – věnovány kontrole údajů o žácích, školnímu řádu a vnitřnímu řádu školy, plánu a
bezpečnosti práce, rozvrhu hodin, školním potřebám na vyučování atd. s třídními učiteli
12.9. - zahájena výuka podle rozvrhu hodin ve všech třídách
12.9. – 19.9. – třídní schůzky pro rodiče žáků postupně probíhající ve všech třídách (od 1. do 9.tř.)
25.9. – návštěva interaktivní výstavy „Objevárium – Leonardo“ v ČB – pro žáky 2.A třídy
25.9. – návštěva interaktivní expozice „Kláštery“ v Č.Krumlově – pro žáky 8.třídy
26.9. – beseda na téma „Kyberkriminalita“ s p.Piksou – ve spolupráci s Policií ČR – pro žáky 8.a 9.třídy
27.9. – návštěva interaktivní výstavy „Objevárium – Leonardo“ v ČB – pro žáky 2.B třídy
28.9. – volejbalový turnaj „Na Václava pro Václava“ v tělocvičně školy – k uctění památky pana učitele Mgr.V.Kubíka – blíže
viz článek v rubrice „Sport na Lhenicku“

Fota: vlevo – z návštěvy v partnerské německé obci Lalling (7.9.) – vpravo osmáci v interaktivní expozici „Kláštery“
v Č. Krumlově (25.9.)

ZÁJMOVÉ KROUŽKY při lhenické ZŠ ve šk.roce 2019/2020
Název kroužku
Pěvecký sbor SLAVÍČEK
Pěvecký sbor KRÁKORÁČEK
Kroužek NĚMČINY
Kroužek VOLEJBAL
FLORBAL
FLORBAL
Cvičení z matematiky
Cvičení z matematiky
Matematika - příprava na př.zk.
Čtenářský klub
Lidské tělo a zákl.první pomoci
Čtenářský klub II – šk.časopis
Badatelský klub – zákl.přír.věd
Klub zábavné logiky a desk.her

věk
1. - 2. třída
3. – 9. třída
3. – 4. třída
6. – 9. třída
1. stupeň
2. stupeň
8. ročník
9. ročník
9. ročník
2. – 4. třída
2. – 4. třída
5. – 9. třída
3. - 9. třída
2. – 4. třída

vedoucí kroužku
Mgr. Eva Sosnová
Mgr. Eva Sosnová
Mgr. Martina Stehlíková
Bc. Petra Krejčová
Mgr. Lenka Hromadová
Mgr. Lenka Hromadová
Mgr. Lenka Hromadová
Mgr. Lenka Hromadová
Mgr. Lenka Hromadová
Miroslava Jandová, DiS
Miroslava Jandová, DiS
Mgr. Tomáš Kimmel
Ing. Hana Paclíková
Šárka Amortová
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Čas konání
Čtvrtek 11.40 - 12.40hod.
Úterý 13.45 – 14.30 hod. (15.00 hod.)
Středa 14.00 – 15.30 hod.
Pondělí 15.15 – 16.15. hod.
Úterý 12.40 – 13.40 hod.
Úterý 14.00 – 15.00 hod.
Středa 6.50 – 7.50 hod.
Čtvrtek 6.50 – 7.50 hod.
Úterý 6.50 – 7.50 hod.
Pondělí 14.00 – 15.30 hod.
Středa 14.00 – 15.00 hod.
Čtvrtek 14.00 – 15.00 hod.
Čtvrtek 14.00 – 15.30 hod.
Pondělí 14.00 – 15.30 hod.

Vl.T

Další možnosti volnočasových aktivit pro lhenické děti

Krom výše uvedených kroužků při ZŠ se mohou organizovaně věnovat dalším zájmovým činnostem v místních
spolcích a organizacích – fotbalu v SK (sportovním klubu), hasičským dovednostem v SDH (sboru dobrovolných
hasičů), pohybovým a branným v Elite gym, myslivosti v MS (mysliveckém sdružení), dále ve skautském oddílu,
též v dalších zájmových kroužcích a útvarech neorganizovaných školou jako např. ve výtvarném, tanečním,
Rope skippingu (cvičení se švihadly), aerobiku, či v „Jazycích hrou“ nebo i „Hudba hrou“….
JB, JM

Návštěva v německé partnerské obci Lalling
V rámci společného projektu „Učíme se a rosteme spolu“, který probíhá za spolupráce ZŠ a MŠ Lhenice a GS
Lalling, jsme v sobotu 7. 9. 2019 navštívili partnerskou školu v Lallingu. Manželé Maria a Peter Gruber, kteří se
mimo jiné věnují ovocnářství v obci Lalling, nám poskytli celodenní zázemí u svého domu a na ovocné louce za
domem. I s dalšími místními občany, kteří při akci vypomáhali, se nám náležitě věnovali, zajistili občerstvení a
připravili pestrý program. Děti byly seznámeny nejen s pěstováním a zpracováním ovoce, ale dozvěděly se také
mnoho zajímavých informací od místního včelaře o chovu včel a stáčení medu. Jako dárek pak dostaly malou
skleničku medu. Po vydatném obědě v místní restauraci si každé dítě vyrobilo lapač snů podle svých představ a
odvezlo si ho domů. I když počasí moc nepřálo, strávili jsme krásný den u našich bavorských sousedů, kterým
patří veliké poděkování za jejich pohostinnost a krásný program, který nadchnul nejen děti. Martina Stehlíková

Foto vpravo – první slavnostní den prvňáčků ve škole (9.9.2019)

LHENICKÉ STŘÍPKY
Zlatý hlas z Prahy utichl
Nejznámější český zpěvák, Mistr Karel Gott zemřel v úterý
1.10.2019 ve věku 80 let. Kraloval žebříčkům popularity přes
půl století. Přestál změny režimů i hudebního vkusu, uspěl i
v mnoha evropských zemích. Pro někoho symbol
normalizační éry, pro jiné vzor talentu a píle.
(Podle Deníku z 3.10.2019)
I v našem městečku byla fanoušky uctěna jeho památka na
tradičním místě u sochy sv.Vojtěcha na náměstí zapálenými
svíčkami u jeho fotografie (viz foto). Jeho písně provázely
životem i u nás několik generací, v nich i vyznavače jiných
hudebních žánrů. Za to mu patří poděkování.
JB, JM

ČEST JEHO PAMÁTCE !

Netolická ulice v pokračující rekonstrukci, Krumlovská zbavena
elektrických drátů a osazena dopravním značením
V Netolické ulici nadále pokračují práce na zemních úpravách pod vozovkou před položením asfaltového povrchu a též
kolem ní vsazením chodníků za pokračujícího jejího uzavření a za platnosti stanovených objížďkových tras.
Z Krumlovské ulice v měsíci září zmizely elektrické drátové rozvody i s jejich konzolami na domech, když před tím byly
nahrazeny vloženými do země rozvody kabelovými i s přípojkami k příbytkům. Též byla Krumlovská opatřena značením na
asfaltovém koberci – plnou čarou v místě zákazu předjíždění, přechodem pro chodce – „zebrou“ před školou a vyznačením
„ostrůvků“ pro parkování, též byly vsazeny dosti početné dopravní značky a směrové ukazatele (ke zdravotnímu středisku a
JB, JM
ke hřbitovu).
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Fota: Netolická ulice ještě v pokračující rekonstrukci

Fota: z „Krumlovské“ zmizely elektrické dráty (vlevo) a její vozovka byla opatřena novým dopravním značením
(uprostřed a vpravo)

Milion chvilek pro demokracii
- setkání na sv.Václava 28.9. -

Den české státnosti si příznivci „Milionu
chvilek pro demokracii“ připomněli
setkáním na lhenickém náměstí a
následným
pěším
výletem
na
„Hradeček“. Do cíle dorazila sice jen
malá skupinka, odměnou jí na tomto
místě bylo setkání s netolickou skupinou
u ohně a občerstvení. Právě to bylo
hlavním, symbolickým smyslem akce ve
více než 130 obcích v naší zemi – vydat
se spolu na cestu, vyjít si naproti. Ten cíl
– svoboda, sebevědomá společnost se
jeví vzdáleně, ale jistě stojí za to…
Kateřina Vanková
Foto ze setkání příznivců „Milionu chvilek pro demokracii“ na lhenickém náměstí 28.9.2019

Chrastovácký srandamač

Na letošním dětském dnu na starém hřišti, pořádaném místními myslivci, byla po soutěži pro děti uspořádána
soutěž pro dospělé. Vzhledem k tomu, že toto klání mělo příznivou odezvu, rozhodli se nadšenci Pavel Krotký a
Fanda Pospíchal uspořádat pro všechny dospělé, ne jen z řad myslivců ze Lhenic a okolí, střeleckou soutěž
pod názvem Chrastovácký srandamač. Po pečlivých přípravách, běhání a shánění cen přišel den - sobota
14.9.2019. Přesto, že se předběžně přihlásilo dost zájemců,až byly obavy, že se soutěž nestihne během
odpoledne, skutečnost byla jiná. Sešlo se 27 soutěžících, 17 mužů a 10 žen. Samotná soutěž proběhla již bez
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problémů a byla velmi vyrovnána, kdy skutečně o prvních třech místech rozhodoval jen jeden bodík. Mezi
ženami zvítězila Veronika Plánská, druhá byla Milada Štenglová a třetí Hanka Matějková. U mužů vyhrál Jirka
Muška, druhý byl Petr Pořádek st. a třetí Pražák z Chrastovny Radko Kumhera. Všichni obdrželi kromě cen i
poháry…. Díky sponzorům Kájovi Gregorovi a Romanu Posekanému, kteří dodali ceny a prasátka na pečení,
proběhlo následné vyhodnocení a posezení,i díky pěknému počasí, v přátelské pohodě až do pozdních nočních
hodin.
Přes počáteční skepsi pořadatelů z malé účasti závodníků bylo domluveno, že se v příštím roce uskuteční další
kolo Chrastováckého srandamače.
Je ale k zamyšlení, že lidé si stěžují,
že se pro ně nic nedělá a když už
ano, tak stejně nepřijdou. Závěrem
bych chtěl poděkovat i ostatním, kdo
se na hladkém a v pohodě prožitém
dni podíleli.Nemám zapomenout na
Lukáše Müglů, Marka KrupičkůKroupu a Petru Pospíchalů za
vzornou obsluhu a občerstveni a
úřadu městyse za poskytnutí stanů
a stolů.
Petr Pořádek st.

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Pomoc výbuchem a požárem postiženým v Lenoře

Panelový dům se šesti byty zničil ve čtvrtek 3.10., pár minut po čtvrté hodině ranní, výbuch a požár. Jeden
člověk zemřel, devět lidí bylo zraněno, dva z nich těžce. Dle statika je dům nestabilní a je nutno jej zbourat.
Jeho obyvatelé z šesti rodin přišli tím tak o střechu nad hlavou, o vybavení bytů a vlastně o všechny osobní
věci. Dočasné velké problémy nastaly i obyvatelům sousedních poškozených domů.
(Podle Deníku z 4.10.2019)
Hned po této tragické události zvedla se solidarita lidí zblízka i daleka. Mezi nimi i těch z našeho
lhenického ELITE GYM, o čemž svědčí jejich okamžitá pomoc postiženým a i výzva k ní na facebooku tohoto
obsahu (kráceno – upraveno pro ML): „Zdravím všechny přátele a kamarády. Jistě se k vám dostala zpráva o
tom, jaká tragedie se stala v Lenoře. Obec Chroboly proto vyhlásila materiální sbírku, kam možno věnovat věci,
jako například oblečení, nádobí, ručníky….prostě cokoliv, co se lidem v takové tíživé situaci hodí. My už vše
potřebné k odvozu máme připraveno a budeme vypravovat velké auto s věcmi. Kdo můžete něčím přispět,
přivezte, prosím, během soboty (5.10.) do Elite Lhenice, nebo dejte vědět, přijedeme pro to. Vše najednou
převezeme v neděli (6.10.) do Chrobol. Pokud se toho sejde víc, tak přímo do Lenory.
Děkujeme za podporu – jménem Elite Lhenice M & J.“
Jistě to byl příkladný počin solidarity, vzešlý spontánně i z našeho městyse. DĚKUJEME !!!

Foto vlevo – okolí výbuchem zničeného domu o víkendu uklízeli dobrovolníci – uprostřed a vpravo – až po
střechu zaplněnou Caravellu od lhenických dárců odvezla Maruška Müllerová z Elite gym do Chrobol v neděli
večer 6.10.2019.

Vyjádření obce Lenora ze dne 7.10.
Dobrý den, rádi bychom poděkovali všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomáhají obětem čtvrtečního
výbuchu a požáru. V současné chvíli je nashromážděno dostatečné množství materiální pomoci, čili zatím
PROSÍME O ZASTAVENÍ SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLNÍCH DARŮ. Včera večer dorazila pomoc ve 3
dodávkách z CHROBOL, LHENIC (Elite Gym) a okolí a zaplnilo se tak i poslední volné místo v naší sokolovně,
kde se balíky budou dále třídit a pomoc vydávat. Vzhledem k množství dárců není v našich silách vyjmenovat
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všechny, kdo přiváželi během posledních dní balíky, nicméně všem děkujeme! FINANČNÍ SBÍRKA STÁLE BĚŽÍ
(www.sbirkalenora.cz), aktuálně je na kontě zřízeném ADRA o.p.s. částka přes 1 300 000 Kč !!! Souběžně je
možné přispívat i na bankovní účet zřízený Jihočeským krajem. Během dražby na Benefiční tancovačce ve
Vimperku pro Spolek Slunečnice se podařilo získat 70 000 Kč Kč, v Horní Vltavici se během Podzimního
koncertu dětí z Lenory v kostele Sv. Rodiny vybralo přes 7 000 Kč. Přispěvatelů je velká spousta, vč. těch, kdo
přispívají anonymně prostřednictvím bankovních účtů.
V sobotu proběhl úklid kolem i uvnitř bytových domů č. p. 32 a 33. Ačkoliv počasí příliš nepřálo, sešla se
přibližně stovka dobrovolníků, všem ještě jednou děkujeme za pomoc.
Stále k nám putují slova i činy podpory ze všech koutů země a my za ně ze srdce děkujeme!
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Jóga pro ženy
Jóga je synonymum pro sjednocení, spojení a rovnováhu, je známá po celém světě a užívá se v mnoha
významech. Rozumí se jí jako určitému způsobu života a jedním z jejích cílů je dosažení klidu mysli a
rovnováhy mezi myslí a tělem.
Jóga si našla své místo v srdcích nás, lhenických žen již v roce 2002 a letos, poslední den v říjnu, to bude
přesně sedmnáct let, co jógu cvičíme pravidelně každý pátek (vyjma letních prázdnin) od 18:00 hodin ve
druhém patře místní radnice.
Hodiny jógy vede paní lektorka, Mgr. Milada Rundová, která, jak s jejím souhlasem mohu sdělit, v letošním roce
oslaví krásné sedmdesáté deváté narozeniny a s občasným zastoupením mnou, Antónií Podlahovou.
Srdečně mezi sebe zveme dívky a ženy, ale samozřejmě i muže všech věkových kategorií. Za každého
nováčka i zkušeného jogína budeme velice rády.
Závěrem bychom chtěly velmi poděkovat paní ředitelce Základní školy ve Lhenicích, Mgr. Vladimíře Trnkové, za
poskytnutí prostor školní družiny na lekce jógy po dobu rekonstrukce lhenické radnice a zároveň děkujeme i
paní Ing. Marii Kabátové, že jsme se po rekonstrukci mohly opět vrátit do námi známých, větších a tedy i
komfortnějších prostor.
Antónia Podlahová

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

ke 110.výročí založení Sokola ve Lhenicích
1909 – 2019

Pod heslem „TUŽME SE“ – v zdravém těle zdravý duch,
v mysli vlast, v paži sílu !
Síla a mužnost, činnost, vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, dobrovolná
práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah – toť sokolské ušlechtilé zásady.

Založení Sokola – 16.února 1862

Miroslav Tyrš

V ten den se sešlo v pražském Malypetrově ústavu 75 vlastenců a
založilo Sokol. Antická idea rozvinutá Miroslavem Tyršem a jeho
následovníky dala základ společenskému hnutí, které se spojilo s osudy
českého národa. Sokol byl během 157 let tříkrát zakázán – v době válek
(1.světové 1915 – 1918), (2.světové1941 – 1945), komunistického
režimu (1948 – 1989 – kdy v r.1968 došlo k pokusu o jeho obnovu).
Tehdy přežíval v zahraničí, v komunitách krajanů na všech kontinentech

Jindřich Fügner

světa, aby 7.1.1990 byl znovuobnoven.

Jména spojená se Sokolem

Zakladatelé Sokola – Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner. Zavedení pojmenování Sokol – Emanuel Tonner.
Zavedení sokolského pojmenování „bratře, sestro“ – Jindřich Fügner. Návrh sokolského kroje, praporu – Josef
Mánes. Autor sokolských zásad a sokolské tělocvičné soustavy – Miroslav Tyrš. Zavedení sokolského pozdravu
„Nazdar!“ – Josef Barák.
Podle Wikipedie a dalších zdrojů.

Sokol ve Lhenicích založen o 47 let později
Tyršovy ušlechtilé myšlenky počaly pronikat i k nám. Jejich šiřitelé na Lhenicku se rekrutovali zejména z řad
studentů studujících v Praze. V počátku tomu bylo živelně. Až do roku 1909 došlo i tady k jejich
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organizovanému zakotvení. Našim prvním Sokolům sloužili k tělocvičení a osvětové činnosti sály místních
hostinců a též i získaná sokolská louka pod městečkem.
Dne 12.září 1909 sešlo se 28 místních občanů na informativní schůzce, aby jednali o založení Sokola ve
Lhenicích. Po úvodním proslovu studenta Karla Friedricha a po diskuzi byl zvolen přípravný výbor, v němž
v zápisu uváděni: Alois Pintr, Jakub Eremiáš a Jan Rosenfelder. O následující valné hromadě, konané
dne29.12.1909, přečteny stanovy schválené pražským místodržitelstvím výnosem z 29.11.1909 a za členy
přistoupilo dvacet přítomných, jimiž zvolen výbor v tomto složení: starostou bratr Tomáš Kolář – rolník
z Vadkova, jednatelem bratr Jakub Eremiáš – učitel, náčelníkem bratr Jaroslav Hansa – živnostník – tím tak
založena jednota sokolská ve Lhenicích.

Založení lhenického Sokola podle Kolářovy kroniky vadkovské

„Sokol u nás založen LP 1909. Jeho nejzapálenějším propagátorem Karel Friedrich, student Filozofické fakulty
Karlovy univerzity v Praze spolu s dalšími zdejšími studenty a učitelstvem místním s řídícím Fr.Jarošem v čele.
Prvním starostou zvolen byl jsem já, Tomáš Kolář z Vadkova, neb učitelé z obav nepřízně úřadu C.K.
zem.škol.inspektora neodvážili se postavit v čelo nové jednoty sokolské ve Lhenicích. Po I.světové válce, kdy
poměry se změnily a zavál duch republiky Československé, ustanoven starostou učitel Jakub Eremiáš, a to až
do náhlého úmrtí 21.4.1933. V náhradu za tohoto Arnošt Pintr.“
Další léta lhenické jednoty sokolské se osudově odvíjela s osudy celého Sokola i se všemi zákazy i rozkvěty.
Již k 1.1.1910 vzrostl počet o dalších 13 členů a ke konci tohoto roku čítá členská základna lhenické jednotky již
55 bratří. Ta v témže roce 1910 vstupuje do župního svazku sokolského, jenž následně povoluje lhenickým
sokolům nosit kroj i odznak, kteří počínají velice aktivně rozvíjet činnost schůzovní, tělocvičnou, kulturní i
osvětovou. K tomu jim slouží především sál místního hostince a též sokolská louka pod městečkem. V roce
1914 vstupují do řad členstva první ženy.

Na křídlech Sokola

v počátečních létech lhenické jednoty sokolské

- významné dějinné mezníky –
Velká válka a vznik Československé republiky
Období 1.světové války (1914 – 1918) ochromilo veškerou činnost jednoty. Z ní narukovalo a ve zbrani bylo 40
bratří, mnozí z nich na bojištích padli či byli nezvěstní a domů se již nenavrátili, ostatní zbylí válečná léta
prožívali za velkého strádání.
28.říjen 1918 – vznik republiky – postavil sokolstvo i u nás do předních řad budovatelů a i strážců a obránců
nového života v osvobozené vlasti. Deset členů lhenické jednoty se přihlásilo do strážní služby. V lednu 1919 se
i u nás ustavila ozbrojená branná četa, jejímž úkolem bylo, jakož i jinde, hájit bezpečnost a majetek občanstva,
též udržovat i pořádek před nepřáteli rodícího se nového státu.
Období první Československé republiky. Velkou měrou narůstající členská základna jednoty, v počátku pro
válečné ztráty mužů tvořená především z řad žen a mládeže, se s novou chutí, elánem a nadšením pustila
v nové republice do činnosti nejenom cvičební a sportovní, ale i do mnohé osvětové, kulturní a další
společensky potřebné a stává se významnou hybatelkou dění v místě, a to i v dalších prvorepublikových létech
– za cvičení žactva, dorostu, mužů a žen, nácviků na veřejná tělocvičná vystoupení, sokolských sletů, za
pořádání různých slavností či účasti na nich – např. k výročím republiky, T.G.Masaryka, legionářů atd., též plesů
a zábav, besed, přednášek, za provozování spolkové knihovny, kina, divadelního ochotničení, za budování a
údržby sokolského zařízení a majetku, rovněž za osamostatnění vyznavačů míče kopaného (fotbalu) z řad
členů organizovaně v sportovní klub SK Lhenice, založeném roku 1933.
Sen o vlastním sokolském domu naplněn. Psal se rok 1935, kdy v neděli, 18.srpna byla slavnostně otevřena
lhenická sokolovna, jež se po následující léta stala
hlavním tělocvičným, sportovním, kulturním a
společenským stánkem Lhenicka. Tomuto oslavnému
aktu předcházela o sobotním večeru (17.8.) okázalá
akademie. Kronika sokolská (zavedená u této
příležitosti) k této významné události uvádí: „Se
stavbou započato v podzimu 1933 a skončeno v srpnu
1935. Při stavbě hojně pomáhalo občanstvo ze Lhenic
i okolí, sokol nesokol, prací, surovinami, koňskými
potahy, za sbírky peněz i darů. Se vzácnou obětavostí
všech při svorné vůli, i přez mnohé potíže, podařilo se
sokolovnu vybudovati. Budova je dokladem, čeho
možno dokázati při svornosti sledující vznešený cíl.
Sokolovna odevzdána svému poslání slavnostním
způsobem dne 18.srpna LP 1935.“
Dobové foto nově otevřené sokolovny
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V Kolářově kronice vadkovské je o otevření lhenické sokolovny, mimo jiné, tento zápis (od kronikáře,
zakladatele a prvního starosty lhenického Sokola): „Bratřím a sestrám tolik očekávaný den nastal - 18.srpen
1935 – v něm slavnostně předána novostavba lhenické sokolovny. Vystavěna dle návrhů a plánů stavitele pana
Štochla z Netolic a zbudována za značných nákladů, jakož i potíží, prací i penězi nejenom obětavými zastánci
sokolských myšlenek. Pamětní list pro generace příští vložen do základů stavby při jejím zahájení za slavnosti
28.10.1933.“
O slavnostním otevření lhenické sokolovny byla tehdy ve věstníku Husovy župy sokolské uvedena zpráva
tohoto znění:
„Lheničtí si za velkého snažení vystavěli svoji tělocvičnu. Nápis „V NOVÝ ŽIVOT“ nad jejím jevištěm je výzvou
k další práci, volá k další činnosti, volá po rozvoji!“
Otevřená lhenická sokolovna se stala i novým domovem divadelního odboru Sokola, v níž ochotnický soubor
nacvičoval a uvedl řadu úspěšných divadelních představení (viz fota níže), našel zde domov i stálý biograf.
Bio – Sokol Lhenice
Přišla doba zavedení stálého zvukového biografu i v našem městečku. Zasloužili se o to Sokolové, kteří jej ve
svém novém sokolském domě zavedli. V knize „Lhenice – zahrada jižních Čech“ (Phdr.V.Starý a kol. – 1983) je
líčena tato událost následovně: „První biograf ve Lhenicích byl zřízen v nové sokolovně. V roce 1935 bylo
zakoupeno zvukové zařízení od formy Ing.Vavřína za 34.200 Kč a již první zvukové biografické představení se
konalo 25.srpna 1935. První promítnutý film se jmenoval „U svatého Antoníčka“. Do konce roku 1935 bylo ještě
uvedeno dalších 23 filmů.“ Pamětníci vzpomínají na plnou lhenickou sokolovnu při promítání filmů, na vzorně
srovnané nastavěné židličky a očíslované, na zřízence – promítače pana Václava Simotu, který měl na služební
čepici nápis „Bio Sokol Lhenice“ a našinci si k tomu dotvořili „rýmovačku“ – Vašek Vinců silnice (podle jeho
místa bydliště, dnes Netolická ulice – tak se tehdy tomuto místu říkávalo), na vyvádění nezletilců z pro ně
nepřístupných filmových představení, na nezapomenutelnou atmosféru při nich.

Fota: ochotníci divadelního odboru lhenického Sokola v kostýmech z uváděných her u zadního vchodu do
sokolovny, v níž nalezli nové působiště, a na pozemku k ní přináležejícím.
O dalších významných dějinných meznících lhenického Sokola v příštím vydání ML.

JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
POZVÁNKA DO KINA
NA STŘEŠE - 11. říjen – od 19.00 hod.
Drama / Komedie Česko, 2019, 97 min. - režie:
Jiří Mádl
AVENGERS: ENDGAME - 18. říjen – 16.00 hod.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy USA, 2019,
182 min.
CAPTAIN MARVEL - 1. listopad – 19.00 hod.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi USA, 2019, 124 min.
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KINO KLUB LHENICE
KOUŘ - Komedie /Muzikál - 19.10. od 19.00 hod.
Československo, 1991, 89 min
Režie: Tomáš Vorel st. Hrají: Jan Slovák, Lucie Bártová Zedníčková, Eva Holubová, David Vávra, Jaroslav
Dušek, Petr Čtvrtníček, Šimon Caban, Aleš Najbrt…...
"Muzikál totalitního věku" je podtitul snímku KOUŘ, ve kterém vycházel Tomáš Vorel ze svého druhého
pověstného školního filmu IING. (1985), jenž zde však doznal mnoha změn. Zůstala vlastně jen osa příběhu:
mladý inženýr přichází na své první působiště se záměrem pracovat, což se však v bizarních poměrech éry
posledních let totalitní křeče ukáže být šokujícím výstřelkem. Mirek svým neobvykle normálním postojem uvede
do chodu běh "místních" dějin, a tak společenské zlo (zosobněné nekompetentními šéfy) je aktuálně svrženo
spravedlivě rozhořčeným, probuzeným…
ZTRATILI JSME STALINA - Historick ý / Komedie / Drama – 16.11. od 19.00 hod.
Velká Británie / Francie / Belgie / Kanada / USA, 2017, 107 min
Režie: Armando Iannucci Hrají: Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Simon Russell Beale, Jason Isaacs, Andrea
Riseborough, Michael Palin, Olga Kurylenko, Rupert Friend, Paddy Considine, Adrian McLoughlin, Paul Chahidi
5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho skonu vypuká v řadách jeho nejbližších
naprostý zmatek a panika. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud báli jen pom yslet. Vždyť Lenin
byl, je a bude vždy živý. Proč by nemohl i Stalin? Během jeho života se soustředili především na to, jak jej
přežít. A teď se začnou naplno projevovat absurdní a pokřivené charaktery všech těchto Stalinových pohrobků.
Začíná boj o veškerou moc nad komunistickou říší, která do této chvíle patřila jen a pouze brutálnímu
diktátorovi.
PARAZIT - Drama / Komedie / Thriller - 28.12. od 19.00 hod.
Jižní Korea, 2019, 132 min
Režie: Pon Džun-ho Hrají: Kang-ho Song, Seon-gyoon Lee, Yeo-jeong Jo, Hye-jin Jang, Woo-shik Choi, Sodam Park, Myeong-hoon Park, Seung-min Hyeon …..
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou
rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když
se setkají dva tak odlišné světy? Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a
přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle mnohých
ohlasů se tak stal nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.
IR, JJ

POZVÁNKA DO DIVADLA
Městys Lhenice Vás zve

na divadelní představení, které se koná v sobotu 26.
října ve lhenickém kině - domácí@štěstí.hned
Komedie, která vychází ze seriálu Domácí štěstí s Ivou
Hüttnerovou.
Jiří Just napsal příběh manželského páru "v krizi". Ona se
věnuje naplno své manažerské práci, manžel skládá hudbu a
stará se o domácnost i o její pohodlí. Nefunguje to. Najmou si
hospodyni, která jim převrátí razancí kulometu domácnost
naruby a uvede je zpět do "štěstí manželského". Připomene jim,
jak si mají jeden druhého vážit a jak zafunguje "sporýš lékařský"
i celer v manželském loži. Kdo nakonec skutečně potřebuje
pomoci, se dozvíte v komedii plné mouder a rad našich babiček,
které ještě nic nepřekonalo.
Manželku - manažerku hraje Michaela Dolinová, jejího
bohémského muže - muzikanta David Suchařípa. Vilemínu
Gruntorádovou – z firmy Manželské štěstí - Iva Hüttnerová, pro
kterou je to po letech nová zajímavá role, která v mnohém
připomíná Hrabalova strýce Pepina.
Předprodej vstupenek v knihovně od 3. října 2019… IR
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AEROBIK - přijďte si zacvičit
Každý čtvrtek od 17.00 hodin v sokolovně ve
Lhenicích. Program – Low, high, impact aerobik,
posilování, strečink. S sebou podložky, pití,
kamarádku a dobrou náladu. Jednorázové
vstupné 70,-Kč. Těší se na vás Aneta Ševčíková –
instruktorka aerobiku fitness, osobní trenér a
trenér sportovní gymnastiky.
AEROBIK PRO DĚTI – každý čtvrtek od 16.00 do
16.45 hod. v sokolovně ve Lhenicích. Vhodné pro
děti z I.stupně ZŠ. Přihlašování zákonnými
zástupci dětí je možné pouze na e-mailu:
sevcikova.aneta@seznam.cz.
Cena za první pololetí je 500,-Kč.
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SPORT NA LHENICKU
Klub českých turistů informuje
V měsíci září pořádal KČT Lhenice dva turistické výlety do okolí Lhenic. První se uskutečnil
v neděli 15.9. Za krásného ještě letního počasí jsme se v jednu hodinu odpoledne vydali
směr Brusná. Kolem ubytovacího zařízení u Bezdrevského potoka jsme se dostali ke
Kototínskému rybníku. Za ním stará polní cesta skončila, a tak jsme odbočili doprava a přes
louku a les jsme došli nad Lužici k nouzové přistávací ploše pro letadla. Za Lužicí jsme se
napojili na silnici do Dolních Chrášťan. Naším cílem byl pivovar v Horních Chrášťanech, kde jsme chtěli zakončit
naše putování. Pivovar byl však zavřený, a protože už nám po 14 horkých kilometrech nezbývali žádné zásoby
tekutin, nechali jsme se odvézt zpět do Lhenic.
Druhý výlet byla tradiční vycházka do Kralovic. V neděli 29. září, ve stejný čas a opět za krásného počasí,
jsme vyrazili přes Sedýlko do Ratiborovy Lhoty. Kolem Pumpařů jsme došli nad Hoříkovice. Protože bylo dost
času, odbočili jsme ještě na Pizel. Rozbitá asfaltka nás pak dovedla do Kralovic. V kralovické hospůdce jsme se
občerstvili, a protože zde bylo příjemně, zdrželi jsme se asi hodinu. Po čtvrté odpolední nezbývalo než se vydat
na zpáteční cestu. Vraceli jsme se kolem Zeleného vrchu a Vysokého kamene. Čas nás teď už tlačil, bez
zastávky jsme pokračovali po modré turistické značce přes Klenovice a Mičovice zpět do Lhenic, kam jme se
dostali po 18 hodině. K. Majer

Volejbalisté, učitelé a žáci si přišli zahrát volejbal,
aby uctili památku učitele Václava Kubíka
Společné foto účastníků turnaje

Tradičně vždy na svátek sv.
Václava se ve Lhenicích koná
memoriál „Na Václava pro
Václava“, který se zrodil již před několika lety v
hlavách všech příznivců volejbalového sportu s
cílem uctít památku učitele tělocviku Václava
Kubíka. Na lhenické škole se stal propagátorem
volejbalu a jeho pílí se z mnoha žáků stali
volejbalisté, i když jen amatérští.
Je to již pátý rok, kdy se potkali učitelé, žáci a
volejbalová veřejnost na jednom hřišti. Ne jinak
tomu bylo i v letošním roce, kdy memoriál vyšel
přímo na svátek sv. Václava. Oproti minulým
letům si přišlo zahrát volejbal mnohem více lidí, a
proto bylo možné postavit pět týmů, kde vždy byli
zástupci volejbalistů z VK Hogo Fogo Lhenice, kteří turnaj pořádají společně se základní školou, která vyslala
své učitele a přišlo i mnoho žáků, kteří buď už hrají volejbal, nebo by chtěli začít a přišli si ho vyzkoušet.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat, podpořit volejbal ve Lhenicích a zahrát si pro radost.
Tým VK

Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Nová mistrovská sezóna zahájena
Celkem pět družstev lhenického Sokola vstoupilo v novém sout.roč.2019/20
do výkonnostně odstupňovaných soutěží ve stolním tenisu – tým hráček do
divize žen, A tým do krajské soutěže skupiny A, do soutěží na Prachaticku –
B a C tým do RP-I (regionálního přeboru), D tým do RP-II.
Foto - dne5.10.2019 se konal první turnaj nejmladšího žactva ve Velešíně.
Lhenice mají v této kategorii jednoho zástupce - Lucii Novotnou, která
navázala na předchozí sezónu a prvenství obhájila. BLAHOPŘEJEME !
Vstupní zápasy do soutěží k 30.září 2019
Družstvo hráček v divizi žen – za tří účastenských týmů - z jeho soupisky
k utkáním: A Dubravcová, I.Fišerová, E.Dubravcová, T.Novotná,
J.Březinová, J.Novotná, K.Fišerová – zatím bez odehraného zápasu.
A týmu v krajské soutěži ve skupině A – za 10 účastníků – z jeho soupisky
k utkáním: A Dubravcová, I.Fišerová, M.Halabrín st., Vl.Filip, R.Sivera st.,
F.Traxler, V.Hůrský, E.Dubravcová, J.Pavlič, T.Novotná, M.Fišer – zatím
odehrán jeden zápas
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1.kolo 19.9. – Sokol Lhenice A – Sokol Křemže B 10:2 – body za Lh.: čtyřhry 2:0 – R.Sivera 1:1, A.Dubravcová
2:0, M.Halabrín st. 2:1, I.Fišerová 3:0
B týmu v RP-I – za 10 účastníků – z jeho soupisky k utkáním: M.Špán, F.Traxler, P.Petrovka, V.Špán,
J.Březinová, K.Fišerová, J.Novotná, E.Dubravcová, J.Pavlič – zatím odehrán jeden zápas
1.kolo 28.9. – Sokol Lhenice B – Sokol Lhenice C 7:11 – čtyřhry 1:1 – body za B tým – T.Traxler 3:1, J.Pavlič
2:2, E.Dubravcová 1:3, M.Špán 0:4 – body za C tým – R.Sivera st.2:2, V.Hůrský 3:1, M.Fišer 3:1, I.Kanaloš 2:2
C týmu v RP-I – za 10 účastníků – z jeho soupisky k utkáním: V.Hůrský, R.Sivera st., I.Kanaloš, L.Vondrák,
Z.Luxová, M.Fišer – zatím odehrán jeden zápas
1.kolo 28.9. – viz vzájemný zápas B a C týmu lhenického Sokola výše
D tým v RP-II – za 10 účastníků – z jeho soupisky k utkáním: J.Březinová, K.Fišerová, J.Novotná, T.Novotná,
Z.Luxová, S.Březinová, L.Novotná, M.Fišer – zatím bez odehraného zápasu.
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
U A týmu v I.A třídě ve skupině A – (za 14 účastníků) – i v měsíci září a v samotném počátku října zatím nadále hledal
výbornou jarní formu, a to především střeleckou, ač kádr nedoznal změn (přišli pouze K.Ryšánek a góman T.Plojhar). Vždyť
jako nováček se v loňské sezóně rovněž v I.A ve skupině A umístil na krásném konečném třetím místě, patřil k překvapením
soutěže a jeho dva hráči (R.Iliev, P.Prenner) patřili v ní mezi nejlepší střelce. V letošním soutěž. ročníku je po polovině
mistrovského podzimu na chvostu tabulky. Čím to? Platívá prý, že na nováčka v druhé sezóně v získané vyšší soutěži
dopadává herní útlum. Faktem je, že za vcelku dobré hry v poli lhenického týmu a za poměrně kvalitní jeho defenzivy, o
čemž svědčí k 6.10. jen 14 obdržených branek v osmi zatím odehraných utkáních (průměr 1,75 branky na zápas je pátý
nejnižší ze 14 týmů v I.A ve sk.A), aby méně uspokojivé to již bylo s finálním řešením útočných akcí a především
s proměňováním gólových možností za malé produktivity. Počet pouze osmi dosažených branek v osmi utkáních
(s průměrem 1,00 vstřelené branky na zápas) je ze 14 týmů v I.A ve sk.A nejhorším. Při šesti zatím získaných bodů v osmi
zápasech mrzí především jejich ztráta na domácím hřišti, a to za prohry v 7.kole s poslední Olešnicí 1:3 a remíz ve 3.kole se
Čtyřmi Dvory 2:2 a v 9.kole se Sousedovicemi 1:1. Do konce mistrovského podzimu po 9.kole zbývá ještě odehrát pět
zápasů a ještě třináct pak na mistrovském jaře. Věříme, že v nich A tým opět nalezne především přesnou střeleckou mušku
a potřebné body k udržení A třídy získá.
Postavení SK Lhenice A v I.A třídě ve skupině A (za 14 účastníků) k 6.10.
- 12 místo – 8 zápasů – 1 výhra, 3 remízy, 4 prohry – skóre 8:14 – 6 bodů.
U B týmu v OP Prachaticka ve skupině A (za 8 účastníků). Ani rezervě se zatím nedaří tak, jako v loňské sezóně, kdy
v OP obsadila konečné třetí místo a kdy zápasy v něm převážně ještě hrála na menším hřišti ve Ktiši. Zbytečná její bodová
ztráta se odehrála za pozoruhodných čtyř remíz v řadě v jejím již domovském lhenickém fotbalovém stánku (ve 4.kole
s Netolicemi B 2:2, v 5.kole s Nebahovy 2:2, v 7.kole s Vitějovicemi 0:0 a v 8.kole se Strunkovicemi B 2:2), čímž si tak
zkomplikovala boj o postup do jarní nadstavbové „elitní“ skupiny OP, kam ze skupiny A i B po mistrovském podzimu
postoupí z každé čtyři nejlepší týmy. Zatím je lhenický záložní tým po 9.kole na nepostupovém 5.místě. Do konce podzimní
části OP, hrané v obou skupinách dvoukolově, zbývá (po 6.10.) ještě sehrát pět kol a v nich zůstává pro rezervu stále šance
probojovat se do vzpomínané nadstavby OP. Ve hře je ještě celkem 15 bodů!
Postavení SK Lhenice B v OP Prachaticka ve skupině A (za 8 účastníků) k 6.10.)
– 5.místo – 9 zápasů – 3 výhry, 4 remízy, 2 prohry – skóre 26:11 – 13 bodů.
U starší přípravky v OP Prachaticka (za 9 účastníků). Naši fotbaloví benjamínci startují mezi přípravkami staršími v této
sezóně jako nováčci, kam, oproti té loňské, věkově postoupili a v této soutěži sbírají zkušenosti pod trenéry a vedoucími,
bývalými našimi hráči, Karlem Muškou, Petrem Trnkou a Oldou Jaklem, kteří je i při pravidelných trénincích zasvěcují do
abecedy fotbalu. Jejich malí svěřenci se v šesti odehraných kolech dočkali prvního vítězství, a to v utkání doma se
Strunkovicemi s výsledkem 10:9.

Mistrovská utkání lhenického SK v měsíci září a v samém počátku října
A týmu v I.A třídě ve skupině A
5.kolo – so 7.9. – Lhenice A – Planá u ČB 1:0 (1:0) – br.za Lh.: T Balica 1
6.kolo – ne 15.9. – Kaplice – Lhenice A 2:1 (1:0) – br.za Lh.: T.Balica 1
7.kolo – so 21.9. – Lhenice A – Olešnice 1:3 (1:0) – br.za Lh.: R.Iliev 1
8.kolo – so 28.9. - Vimperk – Lhenice A 1:1 (1:0) – br.za Lh.: R.Iliev 1
9.kolo – so 5.10. – Lhenice A – Sousedovice 1:1 (0:0) – br.za Lh.: M.Mahák 1
B týmu v OP Prachaticka ve skupině A
4.kolo – ne 1.9. – Lhenice B – Netolice B 2:2 (2:1) – br.za Lh.: M.Mahák 1, P.Vincik 1
5.kolo – ne 8.9. – Lhenice B – Nebahovy 2:2 (2:2) – br.za Lh.: Vl.Burda 2
6.kolo – ne 15.9. – Vlachovo Březí – Lhenice B 2:1 (1:1) – br.za Lh.: J.Pokorný 1
7.kolo – ne 22.9. - Lhenice B – Vitějovice 0:0
8.kolo – ne 22.9. – Lhenice B – Strunkovice B 2:2 (1:1) – br.za Lh.: J.Pokorný 2
9.kolo – so 5.10. – Dub – Lhenice B 0:6 (0:4) – br.za Lh.: P.Vincik 2 (1x z 11), V.Wimberský 1, J.Pokorný 1,
R.Sura 1, D.Lukač 1
Týmu st.přípravky v OP Prachaticka
1.kolo – čt 5.9. – Lhenice – Zdíkov/Stachy 2:4 (1:2) – br.za Lh.: K.Muška, T.Trnka
2.kolo – so 7.9. – Vacov – Lhenice 13:6 (6:2) – br.za Lh.: M.Schwinger 3, K.Muška 2, M.Dolák 1
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3.kolo – čt 12.9. – Lhenice – Vimperk B 5:21 (1:13) – br.za Lh.: E.Hůrský 2, T.Trnka 1, K.Trnka 1, K.Muška 1
4.kolo – volné
5.kolo – čt 26.9. – Lhenice – Strunkovice 10:9 (6:2) – br.za Lh.:M.Schwinger 4,T.Trnka 3,K.Muška 2,M.Dolák 1
6.kolo – čt 3.10. – Lhenice – Vlachovo Březí 9:12 (6:8) – br.za Lh.: T.Trnka 5, M.Schwinger 3, K.Muška 1

Fota: z domácích utkání lhenického A týmu v I.A třídě ve sk.A – vlevo z prohry se Sokolem Olešnice 1:3 (25.9.)
- vpravo z remízy s Westrou Sousedovice 1:1 (5.10.).
Zbývající fotbalový program mistrovského podzimu A i B týmu a i přípravky starší lhenického SK možno nalézt
v klubové vitríně SK na náměstí, na webových stránkách SK a na nástěnce v hospůdce v sokolovně, též ve
skříňce na hřišti.
JB, JM

INZERCE
PRACOVNÍ NABÍDKA
Zeelandia rozšiřuje výrobu! Do naší provozovny v Chelčicích u Vodňan, kde vyrábíme vařené ovocné a zeleninové náplně,
proto hledáme nové kolegy a kolegyně
· na dělnické pozice: OPERÁTOR VÝROBY, VAŘIČ, PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY;
· na vedoucí a specializované pozice: VEDOUCÍ ÚDRŽBY, ÚDRŽBÁŘ – ELEKTRIKÁŘ, PROVOZNÍ KVALITÁŘ.
Pro získání bližších informací o podmínkách se obracejte na personální oddělení: Ing. Michala Raganová,
prace@zeelandia.cz / +420 381 791 824
Informace o zpracování osobních údajů kandidátů naleznete na našich webových stránkách www.zeelandia.cz.

• 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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PROPOZICE
pro soutěže na Slavnosti plodů v Truskovicích
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