MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 12, cena 9,- Kč

PROSINEC 2019

Foto Šarlotka Šístková – uvítání adventu na Lhenicko rozsvícením vánočního stromu na náměstí našeho městečka
s programem a s možností občerstvení – 1.12.2019 – více uvnitř listu

PROSINEC
Vánoční píseň

Rolničky slyším, slyším hlasy,
Rolničky slýchám v tento čas,
myslím si: Kdo to přijel asi?
okna mi květy rozkvétají
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a s nebe slýchám krásný hlas.
a proto toužím dychtivě
Ne obyčejný, ale svatý,
podívat se zas někdy na ně,
když do tmy ráno vyjdu vraty
pohladit koně po hřívě.
a spěchám sněhem na roráty.
Úryvek z básně Jaroslava Seiferta

-

Z prosincových pranostik

Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený - Když v prosinci hrom ještě hučí, v roce příštím stále vítr
fučí - Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší (6.12.) - Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá
(13.12.) - Zelené Vánoce – bílé Velikonoce - Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky
– či je-li Štědrý večer hvězdný, bude nastávající rok úrodný (24.12.) - Na Adama a Evu čekejte oblevu (24.12.)
- Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok špatně se urodí (26.12.)

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
letošní rok se vyznačoval velkými investicemi. Dokončila se náročná akce opravy krajské
silnice II/122, která komplikovala dopravu ve Lhenicích více než rok. Při této akci byla obnovena
vodohospodářská infrastruktura, vybudovány nové chodníky, a také nové veřejné osvětlení. Opravili
jsme místní komunikaci Na Chrastovně, kompletně byla zrekonstruovaná školní kuchyně včetně
gastronomického vybavení, dokončili jsme také náročnou kompletní rekonstrukci vnitřních prostor
úřadu městyse. Také pokračovala 2. etapa sanace areálu bývalého chemického střediska. S velkou
radostí Vám mohu oznámit, že nebezpečný odpad je již minulostí, z areálu byly odvezeny zbytky
chemických látek, a také 5,5 tisíce tun zeminy, která zde byla více než 20 let. V příštím roce se bude
ještě čistit rybníček a kanalizace v areálu. Velké sousto z rozpočtu si v letošním roce ukrojily práce
spojené s kůrovcovou kalamitou. Příští rok bude v lesním hospodářství také náročný a počítáme s výsadbou nových
stromků, abychom obnovili náš les.
Příští rok přinese po mnoha letech změnu v sazbách místních poplatků. S novelou zákona o místních poplatcích je
potřeba schválit novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místních poplatcích. Mění se sazby poplatků pro držitele
psů, a to poměrně výrazně. Zavádíme také nový poplatek ubytovatele, tzv. poplatek z pobytu, který je v zákoně o místních
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poplatcích nový. Jde o poplatek zejména pro penziony, ubytovny, hotely a další subjekty, které poskytují krátkodobé
ubytování za úplatu. S místními poplatky je spojena i ohlašovací povinnost, a tak se, prosím, dobře s novou obecně
závaznou vyhláškou seznamte. Pro příští rok se zvyšuje i cena vodného a stočného. Zvýšení ovlivňuje zejména zvýšení
surové vody, zvyšování mezd a energií a Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury.
Vážení spoluobčané, konec roku 2019 je již za dveřmi, začíná čas příprav na vánoční svátky. Na první adventní
neděli (1.12.) jsme společně rozsvítili vánoční stromeček na náměstí. Slavnostní náladu nám připravily děti z naší ZŠ a MŠ
a dále pak country skupina Vodáci. Spolu s dětmi jsme poslali naše tajná přání balónkem přímo do nebe. Moc nám všem
přeji, aby byla většina z nich splněna.
Užívejte adventní čas, čas příprav na Vánoce, spokojeně a bez stresu. Vánoční svátky prožijte v klidu
a pohodě se svými blízkými a přáteli. Do nového roku 2020 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Ing.Marie Kabátová, starostka
JB, JM

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 13

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 28.11.2019
(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.
M. Kabátová, Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Omluveni: Ing. J. Janota
Hosté: Ing. Ježík, Ing. Součková – zástupci firmy ČEVAK, a.s.
Zapisovatelka: O. Ambrožová

Přijatá usnesení:
Ad 1) Usnesení č. 161/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
10 PRO
Ad 3) Usnesení č. 162/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje pro rok 2020 cenu vody jako dvousložkovou:
vodné 41,19 Kč bez DPH, stočné 34,07 Kč bez DPH + pevná složka dle skupiny vodoměru: kategorie A (do 3,5 m3/h) –
800,--Kč bez DPH, kategorie B (do 10 m3/h) – 2.983,--Kč bez DPH, kategorie C (do 15 m3/h) – 6.430,--Kč bez DPH,
kategorie D (do 40 m3/h) – 11.832,--Kč bez DPH. K uvedeným cenám bude připočtena platná sazba DPH.
9 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE (Pořádek)
Ad 4a) Usnesení č. 163/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozpočtové opatření ze dne 07.11.2019.
10 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 164/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 9 v položkách 1 – 10.
10 PRO
Ad 5) Usnesení č. 165/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí informaci o zahájení inventarizace majetku
městyse Lhenice.
10 PRO
Ad 6a) Usnesení č. 166/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej pozemku parc.č. 1203 o výměře 2.228
m2, k.ú. Dolní Chrášťany p. O. H., Dolní Chrášťany za cenu 40,--Kč/m2 + náklady s tím spojené.
9 PRO, 1 PROTI (Trnka)
Ad 6b) Usnesení č. 167/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pacht pozemku parc.č. 1101 o výměře 318
m2, k.ú. Dolní Chrášťany p. J. M., Dolní Chrášťany za údržbu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
10 PRO
Ad 6c) Usnesení č. 168/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem pozemku parc.č. 117 o výměře 213
m2, k.ú. Lhenice p. L. M., Lhenice za údržbu rybníka a veřejné zeleně v okolí na pozemku parc.č. 1414/11, k.ú. Lhenice
včetně parčíku v křižovatce na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
10 PRO
Ad 6d) Usnesení č. 169/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem části pozemku parc.č. 288 o výměře
140 m2, k.ú. Hoříkovice p. P. F., Lhenice za cenu 250,--Kč/rok na dobu určitou do 31.12.2021.
10 PRO
Ad 6e) Usnesení č. 170/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pacht pozemků parc.č. 1212 o výměře 1.813
m2 a parc.č. 1262 o výměře 3.966 m2, k.ú. Dolní Chrášťany EkoFarmě Horní Chrášťany, s.r.o., Horní Chrášťany za
pachtovné ve výši 3.500,--/ha/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ke konci hospodářského roku.
10 PRO
Ad 6f) Usnesení č. 171/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku
parc.č. 140/1 o výměře 300 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
10 PRO
Jednání opustil Ing. Hölcl.
Ad 8) Usnesení č. 172/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí návrh seznamu oprav, investic a příspěvků v r. 2020
b) ukládá starostce a finančnímu výboru dopracovat a předložit rozpočet na rok 2020 v položkovém znění
9 PRO
Ad 9) Usnesení č. 173/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice jmenuje Mgr. Markétu Grillovou do školské rady za Městys
Lhenice jako zřizovatele Základní školy a Mateřské školy Lhenice z důvodu odstoupení člena Mgr. Karla Bicana.
8 PRO, 1 ZDRŽEL SE (Grillová)
Ad 10) Usnesení č. 174/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu ze 4. jednání kontrolního výboru
ze dne 25.11.2019.
9 PRO
Ad 11b) Usnesení č. 175/13/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne
01.07.2008, ve znění Dodatku č. 1 z 08.07.2019 s Římskokatolickou farností Lhenice, Netolice.
9 PRO
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INFORMACE OBČANŮM
OZNÁMENÍ OBČANŮM
Městys Lhenice ve spolupráci se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) dokončil projekt
„Domácí kompostéry II.“. V loňském roce proběhl průzkum reálných potřeb v naší obci, kdy se do projektu hlásili žadatelé
o výpůjčku domácího kompostéru. Nyní jsou kompostéry připraveny k vyzvednutí ve sběrném dvoře ve Lhenicích.

Žádáme přihlášené zájemce o domácí kompostéry, aby se co nejdříve osobně dostavili na úřad městyse
(podatelna v přízemí úřadu) k podepsání smlouvy o výpůjčce. K sepsání smlouvy je potřeba vzít
s sebou občanský průkaz a potřebnou finanční částku, která činí 523,-- Kč za malý kompostér nebo
599,-- Kč za velký kompostér. Po úhradě příslušné částky obdrží zájemce doklad o zaplacení a smlouvu, na
základě kterých mu bude fyzicky kompostér vydán ve sběrném dvoře v pracovní době
PO, ČT, SO 13,00 – 17,00 hod.
Bližší informace budou poskytnuty na č. tel. 388 321 497 nebo na podatelně úřadu.

PRACOVNÍ DOBA ÚŘADU MĚSTYSE LHENICE O SVÁTCÍCH
Pondělí 23.12. – od 8:00 do 12:00
Pátek 27.12., pondělí 30.12. a úterý 31.12. – ZAVŘENO
RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
MNOHO ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE 2020
PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI ÚŘADU MĚSTYSE LHENICE

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky – ve Lhenicích
Začátek měsíce listopadu se nesl v duchu strašidýlek, světel a dušiček. Pro děti, které byly ve
strašidelných kostýmech, byla připravena stezka odvahy v suterénu školky, na jejímž konci se měly
podepsat či zanechat otisk prstu. To vše pod bedlivým dohledem strašidelného dědečka.
Následovala sladká odměna a strašidelná diskotéka ve třídě s bohatým rautem. Za všechny
přinesené, napečené a dokonale nazdobené dobrůtky mockrát děkujeme všem maminkám, které nás
ani letos nezklamaly a ujaly se pečení. Děti tak měly možnost ochutnat strašidelné prsty, krásně
nazdobené perníčky, muffiny, slané šnečky a plno dalších lahůdek, nad kterými přecházel zrak.
V tomto měsíci jsme shlédli divadelní představení Slávka Kejklíře, který nám zahrál pohádku „Kašpárek a dřevěný koník“.
Na svatého Martina čekal děti příběh o tomto dobrotivém rytíři, který neváhal podělit se s žebrákem o polovinu svého pláště.
Dramatického ztvárnění se ujaly paní učitelky a došlo i na sníh – i když zatím jen papírový. Celý tento týden děti pracovaly
v centrech aktivit na téma „Svatý Martin“.
V dalším týdnu proběhlo vánoční focení, jehož kladnou stránkou byly nejen krásné fotky, kde to dětem moc slušelo,
ale i rychlost zpracování fotografií. Rodiče si je odnesli ještě týž den.
V průběhu listopadu jsme se společně s dětmi chystali na vánoční jarmark. Tvořily se originální dekorace
či výborné sladkosti - hlavně dětmi z Rybiček a Žabek. Malincí Motýlci vykrájeli z jedlého těsta závěsné dekorace na
pověšení. Finanční částka z jarmarku bude použita na mikulášské balíčky pro děti a část bude věnovaná Hospici sv. Jana N.
Neumanna v Prachaticích jako každý rok.
Listopad je za námi a již teď se těšíme na adventní čas, který nastává a který s sebou přinese plno pěkných akcí,
divadelních představení a vánočních besídek. O těch Vás budeme informovat opět za měsíc.
Za MŠ Aneta Ševčíková

Fota: vlevo pokusy o výrobky z těsta – uprostřed ze strašidelné diskotéky – vpravo napečené dobroty
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Zprávičky od třídy Broučků za kopcem – v Mičovicích
K prosinci už jenom krok a už končí další rok. Letošní listopad nás dlouho nechával v domnění, že podzim svou
vládu zimě asi nepředá. Ale jak se zdá, je tady. Naštěstí nás provedl svým královstvím pomalu a pozorně. Hned na začátku
měsíce vykouzlil „babí léto“ a tak byla cesta z keramické dílny v Klenovicích do Mičovic opravdu za odměnu. Slunce
příjemně hřálo, stromy hrály všemi barvami a údolí jsme měli jako na dlani. Z Klenovic je to po louce dolů do Mičovic pěkně
příkré. A co pak teprve, když se rozběhneme? To to letí! Ano, letí, ale naštěstí můžeme padat do měkké trávy jako do peřiny
a užít i u toho pěknou legraci. Pak už jen přechod silnice a návsi a jsme ve školce. A co jsme vyráběli? Malé dárky pro naše
rodiče, které si zkusíme zabalit do vyrobené krabičky, a poneseme je jako vánoční překvapení domů.
Když jsme se tak pěkně rozhýbali, tak jsme se hned druhý den vydali pěšky přes kopec za pohádkou do lhenického
kina. Cesta nás příjemně unavila, ale odměnou nám bylo setkání s dětmi z ostatních tříd naší školky a pohádka kejklíře
Slávka „ Kašpárek a houpací koník“. Děti radily koníkovi, jak se vrátit zpět na pouť a dělat ostatním nezištnou radost.
A nakonec se jim to i přes úklady principála společně podařilo.
Podzimní větrné počasí přímo vybízelo k pouštění draka a tak jsme tuto šanci patřičně využili. Sice nám drak
několikrát spadl, ale to nás neodradilo a snažili jsme se ho pouštět dál.
Druhá polovina a konec měsíce se nesly v duchu „světýlek“. S lampiony jsme se vydali přes les tam i zpět. Na
cestu nám svítila světýlka, ale ne vždy. Vítr nám cestu hatil a mnohá z nich zhasnul, ale i tak jsme dorazili na lhenické hřiště
u lesa včas. Cestou se někteří z nás možná i báli divokých prasat a podivných zvuků lesa, ale vše nakonec dobře dopadlo.
U ohně jsme se zahřáli, opekli si buřty i další dobroty a s písničkou nám bylo příjemně.
Poslední listopadový den nám „světýlka“ nezhasla ani náhodou, naopak potěšila nás a možná i zahřála „na duši“.
Pohádkou „O stromečku“ jsme pomohli rozsvítit náš adventní strom v Mičovicích. A nebyli jsme to jen my, kdo s tím
pomáhal. Živý betlém, zpěv koled, dobré pohoštění a následné posezení v mičovickém klubu v nás tuto událost jen
umocnily. Advent tedy začal….
Vám všem přejeme krásný pohodový čas a klid – Broučci za kopcem.
Za MŠ Zuzana Bromová

Fota: výtvory z listí – uprostřed v keramické dílně – vpravo pouštění draka

Základní škola

Listopadové kalendárium
1. – 8.11. – testování SCIO – matematické a čtenářské gramotnosti – pro žáky 8. třídy
4. – 22.11. – testování SCIO – z M, Čj a OSP ( obecních studijních předpokladů) – pro žáky 9. třídy
7.11. – 8.11. – návštěva výstaviště v ČB – na prezentaci středních škol – pro žáky 9. třídy (7.11.), pro
žáky 8. třídy (8.11.)
8.11. – „Projektový den s rodilým mluvčím – Američanem“ – v angličtině – ve spolupráci s MAS
„Šumavsko“ – pro žáky 9. třídy
8.11. – beseda na téma „Přísloví v Bibli“ s Mgr. M. Grillovou – pro žáky 7. třídy
11.11. – „Dopravní výchova“ na dopravním hřišti v PT – pro žáky 4.třídy
11.11. – návštěva „Objevária“ v ČB – s programem „Leonardo da Vinci“ – pro žáky 2.B třídy
11.11. – 15.11. – celoškolní projekt „Sametová revoluce – 30.výročí“ – v rámci výuky prvouky, vlastivědy, dějepisu,
občanské výchovy – ve všech třídách
12.11. – „Pedagogická rada“ – hodnocení prvního čtvrtletí školního roku 2019/20 na škole
13.11. – účast na turnaji ve florbalu škol Prachaticka v PT – družstev st.žáků (8.-9.tř.) – viz článek níže
14.11. – konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd s vyučujícími i ostatními pedagogickými pracovníky
17.11. – účast školního družstva na velkém turnaji ve florbalu v Netolicích – pro družstva ml.žáků (5.-6.tř.)
18.11. - návštěva „Malého divadla“ v ČB – na představení „Nuda“ – pro žáky 2.A třídy
18.11. – pečení perníčků na uvítání adventu – rozsvícení vánočního stromu na lhenickém náměstí – ve školní kuchyňce
žáky 9.třídy
19.11. - návštěva „Malého divadla“ v ČB – na představení „Nuda“ – pro žáky 2.B třídy
19.11. – návštěva „Burzy škol“ v Národním domě v PT – pořádanou Jihočeskou hospodářskou komorou – pro žáky 7.a 8.tř.
20.11. – program „Sex faktor“ – ve spolupráci s prachatickým Phenixem – pro žáky 9.třídy
20.11. – „Dějepisná olympiáda“ – školní kolo – viz článek níže
21.11. – „Školní dílna“ – za zdobení perníčků a výroby dárků z papíru na rozsvícení vánočního stromu na lhenickém
náměstí – ve školní kuchyňce a v učebně Vv
21.11. - 27.11. – předvánoční „Školní dílny“ – společné s rodiči žáků – s tvorbou výrobků na Vánoční školní jarmark –
21.11. pro 2.B a 5.třídu, 25.11. pro 6.třídu, 27.11. pro 2.A třídu
25.11. – „Olympiáda v českém jazyce“ – školní kolo – pro soutěžící žáky z 8.a 9.třídy
27.11. – beseda na téma „Posvátná místa“ – s Mgr.M.Grillovou – pro žáky 9.třídy
28.11. - „Vánoční školní jarmark“ na nádvoří školy – viz článek níže a v rubrice „Lhenické střípky“
29.11. – besedy na téma „Advent“ – s Mgr.M.Grillovou – postupně pro žáky 1., 2.A i B a 4.třídy
29.11. – beseda na téma „Běh na krátkou trať – drogy“ – ve spolupráci s prachatickým Phenixem – pro žáky 8.třídy
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Fota: vlevo z výtvarné dílny (příprava na Vánoční školní jarmark), vpravo z „Projektového dne s rodilým mluvčím –
Američanem“ v angličtině (8.11.)

Vánoční školní jarmark již potřinácté
Stalo se už tradicí, že před naší základní a mateřskou školou se každoročně pořádá vánoční jarmark.
Tentokrát se konal ve čtvrtek 28. 11. 2019, ještě před adventní nedělí. A tak měli návštěvníci možnost si zakoupit drobné
vánoční výrobky, občerstvit se, setkat se a popovídat se svými přáteli.
Stejně jako každý rok bude část výdělku zaslána do Hospice sv. Jana Neumanna v Prachaticích, kam žáci osobně
dovezou své dárky. Radost chceme udělat připravenými dárky i důchodcům ve Lhenicích.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s přípravou a organizací vánočního jarmarku.
Mgr, Zdeňka Petrášková, zástupkyně ředitelky

Z dovednostních a vědomostních soutěží našich žáků

Turnaj škol ve florbalu v Prachaticích – okresní kolo – 13.11.2019 – kategorie IV (8.a 9.roč.)
Školní družstvo ZŠ Lhenice – umístění – 6.místo
„Dějepisná olympiáda“ – školní kolo – 20.11.2019 – za 12 soutěžících z 8.a 9.roč.
Nejlepší řešitelé:
1.místo – Z.Šejnohová (9.roč.) – postup do okresního kola
2.místo – R.Klimešová (9.roč.) – postup do okresního kola
„Olympiáda v českém jazyce“ – školní kolo – 25.11.2019 – za účasti 10 soutěžících
Nejlepší řešitelé:
1.místo – Z.Šejnohová (9.roč.) – postup do okresního kola
2.místo – D.Mustacová (9.roč.) – postup do okresního kola

Naši žáci oceněni v anketě

„Talent okresu Prachatice 2019“
- za slavnostního vyhlášení 20.11.2019 ve Vimperku – viz fota níže
kategorie sportovní:
kategorie umělecká
Milan Halabrín (6. roč.) - stolní tenis
Ema Radová (8. roč.) - výtvarné soutěže
Aneta Dubravcová (9. roč.) - stolní tenis
Zuzana Šejnohová (9. roč.) - výtvarné soutěže
BLAHOPŘEJEME !

Oznámení pro rodiče a zákonné zástupce dětí v MŠ
Vážení rodiče, zákonní zástupci, oznamujeme Vám, že ve dnech
Vánočních prázdnin 23.12.2019 – 3.1.2020 nebude mateřská škola v provozu.
Toto rozhodnutí bylo projednáno se zřizovatelem.
Mgr.Vladimíra Trnková – ředitelka ZŠ a MŠ Lhenice

JB, JM
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Jak jsme u nás přivítali advent
Že je již advent za dveřmi ,bylo patrno z vánoční výzdoby v ulicích městečka a z umístěného figurálního betlému na
náměstí. Jeho brzký příchod ohlásil i hojně navštívený, již v pořadí třináctý, „Vánoční školní jarmark“ na nádvoří školy o
čtvrtečním podvečeru, 28.listopadu.
Po jeho zahájení paní ředitelkou ZŠ a MŠ Mgr. Vl.Trnkovou, i s popřáním pěkného prožití předvánočního a vánočního času,
zde připravené stánky všemi třídami a také mateřskou školou a SRPŠ nabízely pestrý výběr tovaru, povětšinou vyrobený
dětmi i jejich rodiči, a to též za možnosti občerstvení stánkovými dobrotami a punčem, ovšem nealkoholickým, který
připravily a prodávaly paní učitelky. Část finančního výtěžku z jarmarku jde na charitu, jako tradičně do prachatického
Hospice sv.Jana Neumana.

Poté již očekávaný advent nastal za jeho uvítání rozsvícením vánočního stromu na náměstí
Byl podvečer první adventní neděle (1.12.), kdy se krásně rostlý poprvé rozzářil, a to za úvodního slova paní starostky
Ing.Marie Kabátové, v němž zaznělo i přání přítomným pokojných a příjemných přicházejících adventních dnů, jakož
i vánočních svátků, aby hned poté se na její pokyn vánoční strom rozsvítil a následně z rukou těch nejmenších vzlétly
balónky s přáníčky Ježíškovi, s následným vystoupením děti z mateřské školy a školní družiny s pásmem písniček a
básniček o zimě a Vánocích. Pravou předvánoční atmosféru koledami a vánočními písněmi navodila místní country skupina
Vodáci, ke které se zpěvem přidávali mnozí z příchozích, i tady za možnosti občerstvení punčem a sýrovými plackami.
Pamatováno bylo i na charitu sbírkou na finanční podporu vodících psů pro nevidomé, na niž směřoval výdělek z prodeje
punče a na kterou během celého podvečera mohli návštěvníci rovněž přispívat do k tomu zde umístěné pokladničky.
Tak jsme v našem městečku přivítali advent roku 2019.

Foto koláž z příchodu adventu k nám
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Týden oslav svobody a demokracie
- k 30.výročí pádu totality –

PRŮBĚH :
13. – 20.11. – možnost zapojení se do interaktivní hry pro rodinné týmy i jednotlivce pod názvem
„Už se nechceme nikdy vrátit“
16.11. – promítání filmu „Ztratili jsme Stalina“ ve lhenickém kině
17.11. – „Chvilka pro demokracii“ – otevřené shromáždění v podvečer na lhenickém náměstí – za reflexe pro všechny,
kterým záleží na demokracii, za podpory požadavků „Milionu chvilek pro demokracii“, podpořených také již den
před tím (16.11.) na čtvrt milionové demonstraci na zaplněné pražské „Letné“ (požadavky shrnuty na rozdávaných
letácích v bodech „Co chceme“ a „Co nechceme“
- poté „Slavnost světel“ s lampiónovým průvodem ze lhenického náměstí na staré hřiště v lese, v jeho cíli s posezením
u ohně a opékáním vuřtů
- večer ve lhenickém kině s komponovaným programem – v jeho foyer se zahájením výstavky dobových materiálů
z totality a sametové revoluce, s úvodním slovem paní starostky Ing.Marie Kabátové a následným promítáním
v sále filmu „PF 77“ – v hlavní roli s Vlastou Chramostovou a v předsálí se závěrečnou „Afterparty“ - s Karlem
Krylem, Vladimírem Mišíkem a Jaroslavem Hutkou na vinylových deskách s možností občerstvení
19.11. – zakončení týdne oslav svobody a demokracie večerním koncertem „Tria Ivana Hlase“ v sále lhenického kina.

Týden oslav v obrázcích

z otevřeného shromáždění „Chvilky pro demokracii“ na lhenickém náměstí (17.11.)

vlevo ze zaplněné Letné, kde byli i Lheničtí (16.11.) – vpravo ze slavnosti světel – z cíle lampiónového průvodu na starém
hřišti (17.11.)

vlevo ze zahájení výstavky ve vestibulu kina (17.11.) – vpravo z koncertu Ivana Hlase v kině (19.11.)
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Nejlepší „tipligáři“ mezi čtenáři PT deníku převzali ceny

podle Prachatického deníku – jeho přílohy, Prachatický týden ze 4.12.2019
Podzimní TIP liga fotbalových zápasů týmů z Prachaticka, hrajících v soutěžích I.A, I.B třídy a OP, skončila vyhlášením a
posezením nejlepší desítky tiperů v prachatickém „Baru v koutě“, v níž za prvenství převzali třicetilitrový soudek
Gambrinusu 10° :
V jednotlivcích – Pavel Hodina z Prachatic – před nedávnem trenér A týmu lhenického SK
V družstvech – „Chrastovna“ Lhenice – družstvo tvořeno kvartetem Šístkových – Františkem, Zdeňkem, Miroslavem a jeho
synem Mirkem.
Vítězové TIP ligy – podzimní části
Fota z vyhlášení poskytl PT Deník – Leona Frölichová, Vladimír Klíma

Fota: sportovní redaktor PT Deníku předává výhry – vlevo Pavlu Hodinovi, vpravo „Chrastovákům“ – třem Šístkům
JB, JM

STÍNY LHENICKA
S končícími prázdninami jsme si v naší obci a okolí, například na stromech, balících sena nebo
i pozemní komunikaci, mohli povšimnout sprejem namalovaných srdíček a dívčího jména. Stejné nápisy
se objevily i na jednom z historických mostů v Netolicích. Evidovali jsme trestný čin poškození cizí věci
(sprejerství) a v průběhu prověřování zjistili mladou ženu, která vzala celou odpovědnost na sebe,
včetně náhrady škody majiteli, kterým je v případě mostu Město Netolice. V uplynulých třech
měsících jsme také prověřovali jednání muže, který si již pět let neplní zákonnou vyživovací povinnost
na svého syna a dluží tak 70 tis. Korun.
K projednání na Městský úřad do Prachatic jsme oznámili sousedské spory mezi majiteli nemovitostí a jejich
příbuznými v ulici Krumlovská, kteří se vzájemně slovně napadali. Stejnému úřadu jsme postoupili i věc kouření na
autobusové zastávce, čímž dvě mladé dívky porušily příslušný právní předpis a také poškození kapoty osobního vozidla, ke
kterému došlo u fotbalového hřiště. Dvě nezletilé slečny se přiznaly, že si hrály s kameny tak nešťastně, že došlo
k poškrábání auta. Dosud nezjištěný pachatel způsobil škodu ve výši téměř 3 tis. Korun Římskokatolické farnosti Lhenice
tím, že při přelézání zídky na zahradu, kde poházel nalezené věci, poškodil prejzovou krytinu. Jako přestupky proti
občanskému soužití jsme kvalifikovali neshody při předávání bytu mezi majiteli a končícími nájemníky, kdy došlo jak ke
slovním urážkám, tak i k menšímu napadení fyzickému.
Pravidelně se věnujeme dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, kontrole rekreačních
objektů i pátrání po osobách a věcech.
Spolupracujeme i s dalšími orgány činnými v trestním řízení, takže jsme např. dodávali do výkonu trestu odnětí
svobody muže, který v termínu určeném Okresním soudem trest nenastoupil, doručujeme písemnosti, nebo také
předvádíme osoby na základě žádosti zmíněných orgánů apod.
Závěrem bych chtěl za naše oddělení všem popřát příjemné a klidné prožití blížících se svátků, v novém roce
hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.
Npor. Mgr. Bc. Čech Ivo, ZV oddělení

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

ke třiceti letům získané svobody
1989 – 2019
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Jak přicházela listopadová „SAMETOVÁ“ k nám, na Lhenicko
30 let již tomu, co i na naše Lhenicko počaly pronikat touhy po svobodě,
demokracii, po společenské změně, i když na počátku nesměle a opožděně.
To proto, že informace o pražských událostech, o studentském masakru na
Národní třídě 17.11., o následné široké diskusi stávkujících studentů a herců
s veřejností v divadlech, o jejich vyjednáváních spolu se vzniknuvším
Občanským fórem s vládnoucí mocí a o jejich požadavcích, o postupně
narůstající všelidové jejich masové podpoře při shromážděních na
přeplněných náměstích, podávaly prorežimní cenzurované sdělovací
prostředky nepravdivě a zkresleně.
Ilustrační foto: svatý Václav je opět svědkem probuzení národa
Václavské náměstí 23.11.1989
Jak tomu bylo u nás?
Zprvu snad jen ti, co poslouchali zahraniční rozhlas (Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, atd.) a ti, co přijížděli
z centra dění či z dalších velkých měst, počali být v „obraze“. Až když studenti s herci začali buditelsky vyjíždět na
neinformovaný český venkov a v médiích byla prolomena censura, mohli se i tady lidé dozvědět, o co vlastně jde. Zejména
zahájené a již nepřerušované přímé přenosy ČS. televize a ČS. rozhlasu z mnoha tisícových shromážděních na pražském
„Václaváku“ a z kanonizace Anežky České ve Svatovítské katedrále (v sobotu 25.11.), na kterou se sjeli věřící z celé naší
země a z následného odpoledního tři čtvrtě miliónového shromáždění lidu na pražské Letné a toho dalšího, nedělního
(26.11.) na stejném místě za obdobné početné účasti, kterých někteří Lheničtí byli účastni, a kde byla i vyhlášena na pondělí
(27.11.) generální stávka, přesvědčily o masové touze většiny našich občanů po svobodném životě v demokratickém státě.
Tuto touhu pondělní generální stávka celostátně podpořila a po následných vyjednáváních OF a zástupců studentů
s vládnoucí mocí byl pokojný dějinný převrat nabíledni….
I u nás se v to pondělí (27.11.) o 12. hodině shromáždili naši lidé z JZD, z Fruty, pletárny a i jiní na protestní
generální stávce na lhenickém náměstí za účasti několika zástupců stávkujících studentů z Č.B. Brutální zásah proti
studentům na Národní třídě byl i u nás všeobecně odsouzen, ale představy o formě budoucího demokratického zřízení se
různily. Tehdy nebylo ještě jasné, jakým směrem se vývoj bude ubírat, jak dokazují záznamy z některých našich pracovišť.
Za všechny ten dochovaný z výroční schůze ROH pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, konané v pondělí 27.11. 1989: „Na
základě vzniklé situace ve státě odsuzujeme použití násilí, plně podporujeme demokracii a široký dialog při formování
socialismu“. Ve druhé polovině listopadu“89“ zasílají na konto stávkujících studentů ZO ČSZ částku 500 Kč, jakož i místní TJ
Sokol 1000 Kč.

Fota: vlevo – z mohutných demonstrací na Letné (25.a 26.11.1989) – vpravo z generální stávky (27.11.1989)
Početná shromáždění v sále lhenického kina
30.11. a 4.12. 1989 se u nás , ve Lhenicích konají veřejná shromáždění občanů v místním kině. Dobové záznamy uvádějí:
„V přeplněném sále (30.11. 89) odsoudili přítomní brutální zásah bezpečnostních jednotek proti studentům na Národní třídě
v Praze a též podpořili stávkující studenty a herce. Na tomto shromáždění byl dán impuls ke vzniku OF i u nás, ve
Lhenicích. Stalo se tak z vůle přítomných občanů, kteří se svými podpisy na podpisové archy přihlásili k principům a
požadavkům hnutí OF (Občanského fóra).Též byl přítomnými schválen návrh k jeho vzniku i u nás, ve Lhenicích,
s utvořením místního koordinačního centra OF, které také hned po ukončení shromáždění bylo v prostorách hudební školy
„U Vašků“, u pana učitele Jana Markovce st., ustanoveno (30.11.)
OF bylo založeno i při JZD a Frutě a vzniklo také společné OF obcí Mičovic a Jámy. Opět v nabitém lhenickém
kinosále, v pondělí 4.12. 1989, za účasti studentů z Českých Budějovic, herců z Jihočeského divadla, zástupců OF, obce a
místních organizací, ti všichni na shromáždění vystoupili a i někteří občané, aby byly řešeny a podpořeny občanské
požadavky celospolečenského významu, ale i místní problémy s návrhy jejich řešení, prostřednictvím kterých se snažili
někteří vystupující odvádět pozornost od zásadních dobových požadavků. Mezi přítomnými bylo vybráno na aktivity
místního OF 600,-Kč a též 300,- Kč na pomoc rumunskému lidu, v jehož zemi docházelo při převratných událostech ke
krveprolití. 5.12. 1989 vydává rada MNV toto prohlášení: „Rada MNV Lhenice odsuzuje násilí, ke kterému došlo v Praze,
dne 17.11.1989 při manifestaci k uctění památky studenta Jana Opletala. Věří, že všichni viníci budou odhaleni a
potrestáni.“
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Rozdílné občanské názory a postoje
Za dobového kvasu jedněmi z míst k někdy i ostřejším názorovým výměnám a postojům k přicházejícím politickým
a společenským změnám, obsažených v požadavcích OF za předkládaných argumentů „pro“ i „proti“, stávaly se i lhenické
hospůdky, aby však následně v prvních červnových „svobodných volbách 1990“ do Federálního shromáždění, jakož
i v listopadových místních „volbách komunálních 1990“, i u nás za jasného vítězství OF, voliči přesvědčivě upřednostnili
žádané změny na principech svobody a demokracie.
O vzniknuvším výboru místního koordinačního centra OF (Občanského fóra)
Prosazování požadavků OF bylo obtížnější na venkově, které zde žádalo jít přeci jen více „s kůží na trh“, než ve velkých
městech. To proto, že v malých místech, vedle opožděnější informovanosti oč vlastně jde, se lidé povětšinou dobře znají,
jsou vzájemně otevřenější, více si k sobě dovolí, mnohé o sobě i ze soukromí vědí. To mohl být i jeden z důvodů, že do
vzniknuvšího místního „ Občanského fóra“ se více zapojovali nerodilí „Lheničáci“. Místní koordinační výbor OF, po určitě
„krystalizaci“ a stabilizaci, zasedá na staré radnici a v počátku prosince roku 1989 vydává jedno z prvních prohlášení:
„Ustanovené místní Občanské Fórum se cítí být způsobilé mluvčím občanské veřejnosti.
Je chápáno jako koordinátor projevů občanské vůle.“
V samém počátku, či poté se v něm zejména angažovali: (dle abc) MUDr. Č. Adamec, J. Beran, Mgr. K. Bican, Mgr. J.
Bumba, RNDr.L.Čanda, M.Čelko, Ing.M.Eis, R.Kaplánek, MUDr. A. Kocna, J. Markovec, B. Sýkora.
Z nejvýznamnějších požadavků a vytýčených úkolů OF vyjmuto:
Úzce spolupracovat s Okresním koordinačním centrem OF, pravidelně o svých postupech informovat občany
prostřednictvím zavedené rubriky v měsíčníku „Lhenické aktuality“, též informační tabulí a zřízené schránky v prodejně
„Maso-uzeniny“, umožňující občanům předávání písemných, pouze neanonymních podnětů, připomínek, stížností k jejich
řešení prostřednictvím zástupců OF s MNV ve Lhenicích či jinými institucemi – zpropagovat volbu nového prezidenta pod
heslem „VÁCLAV HAVEL NA HRAD“
Změnit dočasně (do voleb) nerovný, devadesátiprocentní poměr zastoupení straníků (členů KSČ) a nestraníků v Radě MNV
(to se po vyjednávání podaří v poměru pěti členů KSČ a šesti nestraníků na základě písemné rezignace žádoucího počtu
„radních“ – komunistů s následným doplněním z řad dalších poslanců – nestraníků do potřebného počtu 11 členů rady při
20.plenárním zasedání MNV dne 20.2.1990).
Iniciovat a koordinovat oslavu 45.výročí osvobození Lhenic americkou armádou spolu s MNV a dalšími organizacemi a
spolky v místě (zdařile proběhla 1.5.1990 na lhenickém náměstí). Velká účast občanů vyjadřovala
podporu nastávajících změn – viz foto).
Zabezpečit volební kampaň pro svobodné volby do Federálního shromáždění a České národní rady
8.6. a 9.6.1990 v místě a to pořádáním mítinků (ten největší na lhenickém náměstí 30.5.1990
za účasti kandidátů za OF, hostí a široké veřejnosti s vystoupením lhenických „Vodáků“ se zpěvákem
Pavlem Bobkem, který Lhenice navštěvoval a o dovolené zde i pobýval)), vylepováním plakátů a
šířením další volební propagace OF (volby u nás proběhly za 95% účasti voličů s volebním 54,8%
vítězstvím OF) – sestavit kvalitní kandidátku s nachystanou volební kampaní pro komunální volby
1990 do obecního zastupitelstva, konané 23. a 24.11.1990 i s připravovanou povolební koalicí s ČSL
(Československou stranou lidovou – u nás znovuzaloženou 20.1.1990).
Václav Havel
Výsledky prvních svobodných voleb u nás.
Vítězně z nich vychází OF s celkem 3.578 hlasy voličů se 4 získanými mandáty (do zastupitelstva podle získaných hlasů
z kandidátky usedají – Ing.M.Eis – zvolen starostou, MUDr. A.Kocna, MUDr.Č.Adamec, B.Sýkora - po jeho úmrtí
Mgr.J.Bumba), druhé místo ve volbách obsazuje ČSL s celkem 3.459 hlasy a třemi mandáty (do zastupitelstva jsou zvoleni
RNDr.L.Čanda – v koalici s OF zvolen místostarostou, M.Čelko a J.Grill), třetí místo patří ČSSZ (Československé straně
zemědělské) s celkem 2.548 hlasy a třemi mandáty (do zastupitelstva zvoleni K.Gregora, V.Šíma, A.Lukšovský), na 4.místě
pak KSČ s celkem 1.276 získanými hlasy, s jedním mandátem (do zastupitelstva zvolen V.Čech).
Poté, po komunálních volbách, lhenické Občanské fórum zaniká. Přestává mít na významu, neboť své představy o
zásadních změnách může již oficiálně prosazovat ve zvoleném zastupitelstvu. Z OF, jako široké občanské platformy
s různými politickými a názorovými proudy, vznikají nové strany. U nás je to ODS (v r.1991), když naopak pokusy o založení
OH (Občanského hnutí) v místě nevyjdou.
Do jaké míry se naplnily po „Sametové“ očekávané představy a změny a též její heslo na dobovém plakátku
(viz obr.vpravo - „ Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“)
Čerpáno z dochovaných dobových záznamů.

Fota: z oslavy 45. výročí osvobození Lhenicka americkou armádou, kterou organizovalo OF, se znovuvsazením
a znovuodhalením pamětní desky v průčelí staré radnice za účasti zástupce amerického velvyslanectví plk. Bucknera.
Velká účast občanů vyjadřovala podporu nastávajících změn – 1.5. 1990

JB, JM
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Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
POZVÁNKA DO KINA
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK - 13. 12. 2019
začátek od 16:00, délka 100 minut
LVÍ KRÁL – 20. 12. 2019
začátek od 16.00, délka 120 minut

IR

KINO KLUB LHENICE

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, So-dam 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.
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Srdečně zveme na setkání
u živého betléma ve Vadkově
vadkovská náves
- pondělí 23.prosince
od 17 hodin
za čtení biblických textů
a rozdávání betlémského světla –
poté přátelské posezení v sále
zdejšího „hasičského klubu“
s kapelou „Doubravankou“.

OPUSTILI NÁS…
Ve věku 85 let
pan František Pelikán
Poslední rozloučení s ním se konalo 4.prosince ve smuteční síni českobudějovického krematoria.
Během svého života byl veřejně činný, po léta zastával funkci neuvolněného tajemníka místní samosprávy, velmi agilně
působil v Československém a poté i Českém červeném kříži. V mladších létech byl členem tehdy úspěšného místního
divadelního ochotnického souboru.
Za záslužnou práci, kterou za sebou zanechal, mu patří poděkování.
Čest jeho památce !

Za pozůstalé:
Děkuji sousedům, kteří mi pomohli a stále pomáhají v těžké životní chvíli při
úmrtí mého manžela Františka Pelikána.
Děkuji za projevy soustrasti a účast při posledním rozloučení.
Marie Palikánová

JB,JM

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Jeho pět družstev i v měsíci listopadu pokračovalo v dlouhodobých soutěžích výkonnostně odstupňovaných na úrovni
krajské i okresní za startu v nich dle příslušných soupisek uveřejněných v této rubrice v zářijovém čísle ML.

Přehled listopadových zápasů Sokola Lhenice v soutěžích i s umístěním v tabulkách
Družstva žen v divizi (za tří účastenských družstev – Sokola Lhenice, KST ZŠ Vyšší Brod, Sokola ČB )
1. kolo – 10.11. – Sokol Lhenice – Sokol ČB 6:4
3. kolo – 10.11. – Sokol Lhenice – KST ZŠ V. Brod 10:0
Umístění Sokola Lhenice v tabulce divize žen k 30.11. :
1. místo – 2 zápasy – 2 výhry, 0 remíz, 0 proher – skóre 16:4 – 6 bodů
A družstva v krajské soutěži sk. A ( za 10 účastníků ) 7. kolo – 1.11. – Sokol Lhenice A – Slovan Černý Dub 8:10
8. kolo – 13.11. – Sokol Křemže A – Sokol Lhenice A 10:1
9. kolo – 21.11. – Sokol Nová Ves u ČB – Sokol Lhenice A 3:10
Umístění Sokola Lhenice A v tabulce krajské soutěže sk. A k 30.11. :
5. místo – 7 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 2 prohry – skóre 58:47 – 16 bodů
B a C družstva v RP – I ( regionálním přeboru ) Prachaticka ( za 10 účastníků )
B družstva
4. kolo 3.11. – Ederstav PT – Sokol Lhenice B 14:4
5. kolo 9.11. – Sokol Lhenice B – Slavia PT – A 7:11
6. kolo 16.11. – Sokol Lhenice B – TTC Libín PT – D 11:7
C družstva
4. kolo 26.10. – Sokol Lhenice C – Křišťál Lenora A 6:12 předehráno
5. kolo 10.11. – Šumavan Vimperk B – Sokol Lhenice C 8:10
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6. kolo 16.11. – TTC Zálezly – Sokol Lhenice C 6:12
Umístění B a C družstva Sokola Lhenice v tabulce RP- I k 30.11. :
B družstva - 8. místo – 7 zápasů – 1 výhra, 0 remíz, 6 proher – skóre 48:78 – 9 bodů
C družstva - 4. místo – 6 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 1 prohra – skóre 66:44 – 16 bodů
D družstva v RP – II Prachaticka ( za 10 účastníků )
4. kolo 2.11. – Sokol Lhenice D – SVP Strunkovice 9:9
5. kolo 16.11. – Sokol Lhenice D – SK Rohanov 10:8
6. kolo 23.11. – Sokol Lhenice D – Sokol Zdíkov A 8:10
Umístění družstva Sokola Lhenice D v tabulce RP- II k 30.11.
8. místo – 6 zápasů – 1 výhra, 1 remíza, 4 prohry – skóre 42:66 – 9 bodů

TJ Sokol Lhenice Vás zve na tradiční vánoční turnaje:
• 25.12.2019 - Soft tenis dvojic
• 26.12.2019 - Stolní tenis jednotlivců
Bližší informace na tel.: 702 192 238

Co nového ve lhenickém SK
A tým čeká nepoklidné jaro
Po odehraném mistrovském podzimu není s jeho umístěním na 11. místě v tabulce I.A tř. sk.A spokojenost, zvláště po
vydařené loňské nováčkovské sezóně (v I.A tř.v sout.roč.2018/19 s historicky nejúspěšnějším umístěním na 3.místě, za
zisku 47 bodů, při skóre 60:41, s průměrem vstřelených branek na zápas 2,30 a obdržených 1,57) a především pak po jejím
mistr.jaře (s umístěním v něm na 2.místě, za zisku 27 bodů při skóre 26:11, s průměrem vstřelených branek na zápas 2,0 a
obdržených 0,8). Za připomenutí stojí, jak tým tehdy znovu po patnácti létech do I.A třídy vstupoval. Bylo tomu tak z 2.místa
I.B tř.sk.B soutěž.roč.2017/18, a to po zvážení přijaté účasti ve vyšší soutěži s tím, že startem v ní tým nic nezkazí, naopak
herně získá a pokud na to bude mít, pokusit se umístit do 10.místa bez sestupových hrozeb. A ejhle! Týmu se v
„nováčkovské“ euforii počalo dařit, získával na herním sebevědomí, stal se překvapením soutěže. Bylo proto možno
očekávat, že po úspěšné sezóně v té následující letošní nároky na něho vzrostou. Dostavil se však částečný herní útlum,
prý tomu tak ve druhé sezóně po postupu bývá, způsobený především výrazným poklesem střelecké produktivity a též
zvýšenou absencí hráčů v utkáních i na trénincích, často pro zranění, která tým provázela, což se po podzimu projevilo na
konečném neuspokojivém umístění.
Hráčský kádr sice na podzim oproti úspěšnému jaru doznal několika změn (aktivní činnost ukončil zkušený L.Kopf,
což byla citelná ztráta, během podzimu kádr opustili J.Málek a M.Chromý a po jeho konci odchází F.Funda, naopak v létě jej
posílili kpt.T.Tůma návratem po dlouhodobějším zranění, též K.Ryšánek a gólman T.Plojhar), i tak je tým schopen po kvalitní
zimní přípravě navázat na nadcházejícím mistrovském jaře na to loňské vydařené, aby se výrazněji vzdálil od tabulkového
propadliště, než je tomu nyní, po mistrovském podzimu.
O tom, jak si A tým vedl v letošní podzimní části soutěže v I.A třídě ve skupině A i s porovnáním s tou loňskou
podzimní, vypovídá statistika níže.

Statistické ohlédnutí za mistrovským podzimem A týmu v I.A třídě ve skupině A
v soutěžním ročníku 2019/20
„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“
Podstatné údaje porovnány s těmi z loňského podzimu, z úspěšného „nováčkovského“
soutěž.ročníku 2018/19 v I.A tř. ve sk.A
– trenér Ivo Čech – vedoucí družstva Pavel Boška - kapitán týmu Tomáš Tůma.
–

Konečné umístění v tabulce I.A třídy sk.A (za 14 účastníků) v soutěžním ročníku 2019/20 – podzim –
11.místo – 13 zápasů – 2 výhry, 5 remíz, 6 proher – skóre 17:26 – 11 bodů
V soutěž.ročníku 2018/19 – podzim –
5.místo – 13 zápasů – 6 výher, 2 remízy, 5 proher – skóre 34:30 – 20 bodů
Umístění z podzimních zápasů odehraných doma v soutěžním ročníku 2019/20
11.místo – 7 zápasů – 1 výhra, 3 remízy, 3 prohry – skóre 11:16 – 6 bodů
Zápasy odehrané doma – podzim sout.roč.2019/20 – ve 3.kole se Čtyřmi Dvory 2:2 (1:1), v 5.kole s Planou u ČB 1:0 (1:0),
v 7.kole s Olešnicí 1:3 (1:0), v 9.kole se Sousedovicemi 1:1 (0:0), v 11.kole se Semicemi 1:3 (1:1), ve 13.kole s Trhovými
Sviny 2:4 (0:2), v 1.kole s Velešínem 3:3 (3:2).
V sout.roč.2018/19 – podzim
4.místo – 6 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 1 prohra – skóre 20:9 – 13 bodů
Umístění z podzimních zápasů odehraných venku v soutěž.roč. 2019/20
11.místo – 6 zápasů – 1 výhra, 2 remízy, 3 prohry – skóre 6:10 – 5 bodů
Zápasy odehrané venku–podzim sout.roč.2019/20-ve 2.kole v Roudném 3:0 (1:0), ve 4.kole v Prachaticích 2:1 (1:0), v 6.kole
v Kaplici 2:1 (1:0), v 8.kole ve Vimperku 1:1 (1:0), v 10.kole v Nové Vsi u ČB 0:1 (0:0), ve 12.kole ve Vodňanech 2:2 (1:2).
V sout.roč. 2018/19 - podzim
7.místo – 7 zápasů – 2 výhry, 1 remíza, 4 prohry – skóre 14:21 – 7 bodů
Nastřílené a obdržené branky ve 13 zápasech mistr.podzimu v sout.roč. 2019/20
celkově při pasivním poměru 17:26 – doma 11:16 – venku 6:10
– průměr vstřelených branek na zápas 1,30 – doma 1,57 – venku 1,0
– průměr obdržených branek na zápas 2,0 – doma 2,2 – venku 1,6
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V sout.roč. 2018/19 – podzim – celkově při aktivním poměru 34:30 – doma 20:9 – venku 14:21
- průměr vstřelených branek na zápas 2,6 – doma 3,3 – venku 2,0
- průměr obdržených branek na zápas 2,3 – doma 1,5 – venku 3,0
Střelci branek ve 13 podzimních zápasech v sout.roč. 2019/20
celkem vstřeleno 17 branek sedmi hráči – nejlepší střelec R Iliev – 4 branky – další střelci T.Balica 3, M.Mahák 3,
P.Prenner 3 (2x z 11), K Ryšánek 2, F.Funda 1, R.Pořádek 1
V sout.roč. 2018/19 – podzim – celkem vstřeleno 34 branek deseti hráči
Nejlepší střelci – R.Iliev 10, P.Prenner 7, R.Pořádek 6
Počet startů jednotlivých hráčů ve 13 podzimních zápasech (v závorce z toho v základní sestavě)
V soutěž.roč. 2019/20 – celkem 22 hráčů (dle abc pořadí při shodném počtu startů):
J.Beran 13 (11), P.Bumba 13 (11), P.Prenner 13 (11), R.Iliev 13 (10), M.Mahák 12 (10), T.Tůma 12 (11), F.Funda 11 (11),
J.Prenner 11 (5), K.Ryšánek 11 (10), D.Trojan 11 (7), Dav.Kiš 10 (9), J.Dvořák 9 (9), R.Pořádek 9 (6), T.balica 8 (6),
Dom.Kiš 8 (4), J.Pokorný 5 (3), T.Plojhar 4 (4), J.Málek 4 (1), M.Chromý 3 (2), D.Lukač 3 (1), V.Pilát 3 (1), I.Čech 2 (0).
V sout.roč. 2018/19 - podzim – celkem 21 hráčů –z nich s největším počtem startů v zápasech:
Dav.Kiš 13 (11), P.Prenner 13 (12), J.Beran 12 (12), M.Mahák 12 (12), T.Tůma 12 (12), D.Trojan 12 (10), J.Málek
12 (9), Dom.Kiš 12 (5)…
Sestava mistrovského podzimu I.A tř.sk.A – sout.roč. 2019/20
(poskládaná na základě počtu startů ve 13 zápasech v jejich základních sestavách)
v rozestavení 3 – 5 – 2
F.Funda 11x

J.Dvořák 9x
T.Tůma 11x (K)

Dav.Kiš 9x
(D.Trojan 7x)
M.Mahák 10x
P.Prenner 11x
J.Beran 11x
P.Bumba 11x
K.Ryšánek 10x
R.Iliev 10x
R.Pořádek 6x
(T.Balica 6x)

Hodnocení podzimu v I.A soutěž.roč.2019/20 trenérem Ivo Čechem
„Pokud mám zhodnotit naše působení v podzimní části soutěže, tak za sebe mohu říci, že jsem
určitě zklamán a to nejen počtem získaných bodů. Ani velmi krátká letní příprava na soutěž nebyla
podle mých představ. Úspěšné výsledky týmu musejí mít nějaký základ, kam patří šířka a kvalita
hráčského kádru, s tím související kvalita tréninkového procesu a zejména správně nastavená
"hlava". Nemyslím jen v den zápasu, ale i obecně, protože fotbalem nutně ukrajujeme svůj volný čas,
který bychom mohli trávit s rodinou, pracovně, studiem nebo prostě jinak a pokud se to sejde tak,
jako nám to funguje nyní, že ve větším počtu ten čas trávíme jinak, pak je minimální prostor pro
zlepšování se. Když bych měl velmi jednoduše srovnat jarní a podzimní část, tak i z tabulky je
zřejmé, že jsme na jaře více branek dávali a méně dostávali, takže pracovat na čem určitě máme.
Mým přáním je, aby k zimní přípravě hráči přistoupili aspoň tak, jako loni. Měli jsme jako tým chuť, od
vedení klubu solidní podmínky a pracovali velmi dobře, což se pak myslím i pozitivně projevilo.“

Konečné tabulky po mistr.podzimu soutěž.roč.2019/20
I.A třídy sk.A
1. Trh.Sviny
2. Roudné
3. Semice
4. Planá
5. Prachatice
6. Kaplice
7. Vodňany
8. Vimperk
9. Velešín
10. N.Ves u ČB
11. LHENICE
12. Čtyři Dvory
13. Sousedovice
14. Olešnice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
9
7
7
5
4
4
4
4
2
2
3
1

OP Prachaticka sk.A
4
2
2
2
2
4
4
4
3
2
5
5
1
2

0
2
2
4
4
4
5
5
6
7
6
6
9
10

33:17
39:16
39:21
30:19
29:24
27:22
30:32
16:19
23:34
21:29
17:26
27:38
19:27
17:43

31
29
29
23
23
19
16
16
15
14
11
11
10
5

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

O startu B týmu lhenického SK v mistr.podzimu ve sk.A OP Prachaticka v soutěž.roč.2019/20, při kterém se neprobojoval
do jarní „elitní osmičky OP“ a bude o mistrovském jaře hrát jen ve skupině o umístění, v příštím vydání ML.

Naši fotbalisté na akci „Zachraňme naše lesy“ ve lhenických obecních lesích
Po odehrání podzimních zápasů v soutěžích i oni vyslyšeli žádost úřadu našeho městyse o pomoc při obnově obecních lesů
při kůrovcové kalamitě a v sobotu 16.listopadu následovali ostatní místní spolky a organizace a vyrazili do lokality hory
Stráže v Brabcích, kde na jedné z pasek, po vykácených napadených stromech, stahováním odklízeli větve a klestí pro
novou výsadbu stromků.
Hned následně v hospůdce v sokolovně pokračovali „na dokopné“, aby zhodnotili mistrovský podzim a společně se za
občerstvení a repro hudby pobavili.
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Foto: z brigády fotbalistů v obecních lesích – 16.11.2019

Za Františkem Šístkem

I do našeho SK dolétla zpráva z nejsmutnějších a tom, že ve věku 87 let zemřel pan František
Šístek. Po dlouhá léta byl členem výboru našeho klubu a po ukončení aktivní činnosti v něm
obdržel při významném životním jubileu za odvedenou práci ocenění –
plaketu „Za zásluhy o lhenický SK“.
I poté zůstal věren našim klubovým barvám co velký příznivec našeho týmu.
Františka jsme znali jako dobrého, poctivého, pracovitého člověka
a takový zůstane i v našich myslích.
ČEST JEHO PAMÁTCE !
JB, JM

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.
• 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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PŘEDPLATNÉ ML PRO ROK 2020 U HRAĎTE V LEDNU NA PODATELNĚ OÚ – CENA NEZMĚNĚNA.
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PO UZÁVĚRCE ML
Mikuláš se svojí družinou dorazil i k nám, do Lhenic
(vlevo do knihovny a sokolovny – vpravo do základní školy – 5.12.2019)

Poděkování

Za lovecké psy a jejich dvounohé myslivecké kamarády obecním zastupitelům
Dne 6.12. 2019 nás na členské schůzi mysliveckého spolku Lhenice informoval myslivecký hospodář pan Ing.
Miroslav Michálek o změně obecně závazné vyhlášky týkající se osvobození lovecky upotřebitelných psů od poplatku.
V nominálním vyjádření jde o hodnotu ve skrze zanedbatelnou. Já osobně tu symboliku ale vidím hlavně v možném posunu
pohledu veřejnosti na myslivecký stav a jeho úlohu pro společnost a přírodu.
Úloha loveckého pejska není jen v práci při společném lovu nebo dosledu postřelené zvěře při lovu individuálním.
Je to náš kamarád, který při pochůzkách v honitbě pomáhá i při vyhánění zvěře z čerstvě zalesněných kultur lesa po
kůrovcové kalamitě, pomáhá i při tlumení škodné. Obrovskou úlohu jsem právě před několika málo týdny poznal při dosledu
vážně zraněné zvěře po srážce s autem. Volal mi řidič, kterému se tato nehoda stala. Beru psa a po cestě se ještě zastavuji
ve Vadkově pro kolegu myslivce také se psem. Poškozené auto i s řidičem jsme našli, ale sražený kus v dohledu nebyl. A v
tu chvíli přichází čas na psy. Cvik s Artem vyrážejí po stopě a během několika minut hluboko z lesa hlasem oznamují
nalezení velice vážně zraněného srnčátka. Věřte, že pohled do jeho nádherných očí plných obrovské bolesti a strachu umí
myslivce provázet ve snech řadu nocí. Ranou z flinty mu ukrátím život před mnoha dny až týdny neskutečně trýznivým
umíráním v houští, a to jen díky úžasným schopnostem loveckých psů.
Za lovecké psy velice děkuji - Richard Štengl - předseda MS Lhenice

Pokojné a příjemné prožití
svátků vánočních a jen vše
dobré v novém přicházejícím
roce 2020
Vám, našim čtenářům,
přeje redakce
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