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MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIX, číslo 10, cena 9,- Kč

ŘÍJEN 2021

Vydáno v době, kdy koronavirus s podzimem nabírá opět na síle…

Podzim vstoupil i do naší lhenické mateřské školy – s činnostmi a hrami dětí k němu zaměřených – viz foto z probíraného
tématu „Růže šípková – šípek“, v němž si třída Rybiček zahrála i pohádku „O Šípkové Růžence“ –
více uvnitř listu

ŘÍJNOVÁ
ŘÍJEN – BAREVNÝ JE SEN.
JEN POHLEĎTE Z OKNA VEN!
ŽLUTÁ, ČERVENÁ A HNĚDÁ,
MALÍŘ ŘÍJEN PLÁTNO HLEDÁ.

S KAŽDÝM LÍSTEČKEM DÁ SI PRÁCI
KE KAŽDÉMU ZNOVU
K DOBARVENÍ SE VRACÍ…..

Ze říjnových pranostik

Pranostiky pro celý měsíc
čím déle v říjnu vlaštovičky u nás prodlévají, tím déle pěkné dny potrvají
spadne-li v říjnu listí, bude zima mokřejší
v říjnu mnoho dešťů – v prosinci mnoho větrů
říjen k zimě hlavu kloní
Pranostiky pro jednotlivé dny
3.10. – den svaté Terezičky nebývá bez vlážičky
4.10. – svatý František zahání lidi do chýšek
4.10. - svatý František - v poledne košile, ráno kožíšek
14.10. – na svatou Agátu obleč se do kabátu
16.10. – svatý Havel – mnoha počasí za den
16.10. – svatá Markéta – daleko do léta
18.10. - svatý Lukáš – kožich opraš
28.10. – na Šimona a Judy spadne zima z půdy
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ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 30

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 31.08.2021
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. K. Bican, P. Boška, F. Bláha DiS., Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová,
Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Ověřovatelé zápisu: Mgr. K. Bican, Ing. V. Michálek
Zapisovatelka: O. Ambrožová
Přijatá usnesení:
Ad 1) Usnesení č. 355/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
Program : 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Rozpočtové opatření 4) Záměry 5) Smlouvy 6) VZMR –
„Inteligentní radary Lhenice“ 7) VZ – „Pořízení nového dopravního automobilu pro městys Lhenice“ 8) Směrnice
pro nakládání s osobními údaji - aktualizace 9) Žádost o umístění dopravního značení 10) Různé
9 PRO
Do jednání se dostavili Ing. M. Hölcl a P. Pořádek.
Ad 3) Usnesení č. 356/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 ze dne
29.07.2021.
11 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 357/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pacht pozemku parc.č. 217/13
o výměře 1.972 m2, k.ú. Lhenice , Lhenice za cenu 2.200,--Kč/ha/rok na dobu určitou do vyřešení komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Lhenice.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Bican) 0 PROTI
Ad 4b) Usnesení č. 358/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem pozemku parc.č. 439/2
o výměře 57 m2, k.ú. Dolní Chrášťany p. Dolní Chrášťany za údržbu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
11 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 359/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej pozemků parc.č. 1108
o výměře 133 m2 a parc.č. 1100 o výměře 307 m2, k.ú. Dolní Chrášťany České Budějovice za cenu 100,--Kč/m2
+ náklady s tím spojené.
11 PRO
Ad 4h) Usnesení č. 360/20/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej
pozemku parc.č. 111/7 o výměře 121 m2, k.ú. Třebanice pro Lesy České republiky, s.p., Nový Hradec Králové za
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 6.360,--Kč + náklady s tím spojené.
11 PRO
Ad 4ch) Usnesení č. 361/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje odkup pozemků parc.č. 306 o
výměře 2.644 m2, parc.č. 301 o výměře 2.561 m2, parc.č. 192 o výměře 5.101 m2, parc.č. 205 o výměře 3.001
m2, parc.č. 206 o výměře 204 m2, parc.č. 212 o výměře 849 m2, parc.č. 377 o výměře 4.060 m2 a parc.č. 397/7
o výměře 68 m2, k.ú. Horní Chrášťany od p. Horní Chrášťany za nabídkovou cenu.
11 PRO
Ad 4i) Usnesení č. 362/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje směnu pozemků parc.č. 908/6 o
výměře 998 m2, parc.č. 908/40 o výměře 2.786 m2, parc.č. st. 484/1 o výměře 1 m2, k.ú. Lhenice ve vlastnictví
fyzických osob za část pozemku parc.č. 1378/33, k.ú. Lhenice ve vlastnictví Městyse Lhenice.
9 PRO 2 ZDRŽEL SE (Pořádek, Janota) 0 PROTI
Ad 5a) Usnesení č. 363/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
na realizaci stavby s názvem „Přísp. STL Lhenice p.č. 65/1 – RD“. Jedná se o umístění distribuční soustavy –
STL přípojka na pozemku parc.č. 1360/3 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán
č.: 1103-210217/2021 zhotovený firmou Hrdlička spol. s r.o. Věcné břemeno se sjednává jako časově
neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
náhradu ve výši 2.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 364/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na
VZMR na akci „Inteligentní radary Lhenice“, kdy se na 1. místě umístila firma GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY
a.s., Praha 9 s nabídkovou cenou 357.940,--Kč bez DPH b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s
vítěznou firmou GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Praha 9
11 PRO
Ad 7) Usnesení č. 365/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na VZ
na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro městys Lhenice“ pro JPO3 Lhenice, kdy se na 1. místě
umístila firma EMBEFOR, s.r.o., Praha s nejnižší nabídkovou cenou 1.483.000,--Kč bez DPH b) pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou EMBEFOR, s.r.o., Praha
11 PRO
Ad 8) Usnesení č. 366/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními
údaji.
11 PRO
Ad 10) Usnesení č. 367/30/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poukázat finanční dar ve výši
180.000,--Kč na nepojmenovaný účet v rámci programu vyhlášeného Sdružením místních samospráv ČR, z.s. na
pomoc 9 obcím Jihomoravského kraje postižených živelnou pohromou (tornádem).
6 PRO 2 ZDRŽEL SE (Bican, Grillová) 3 PROTI (Bláha, Boška, Pořádek)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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INFORMACE OBČANŮM
PŘIPOMENUTÍ SPLATNOSTI POPLATKŮ – POZEMKY, ODPADY, PSI, UBYTOVÁNÍ
Připomínáme občanům, že nájemné/pachtovné z pozemků a poplatky za odpady (podnikatelé) byly splatné
do 30.09.2021, je tedy nutné je zaplatit na ÚM Lhenice – buď hotově na podatelně úřadu, nebo převodem na
bankovní účet u ČSOB číslo 278 701 696/0300.
Dále upomínáme držitele psů, že poplatek za psa byl splatný 31.03.2021 a je nutné jej uhradit co nejdříve,
jinak bude přistoupeno k vymáhání dlužné částky podle daňového řádu. Poplatek za psa je možno uhradit
taktéž buď hotově na podatelně úřadu, nebo převodem na bankovní účet u ČSOB číslo 278 701 696/0300,
variabilní symbol je číslo známky psa.
V souvislosti s platnou Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 (novela OZV č.1/2020) o místním poplatku
za ubytování upozorňujeme majitele nemovitostí ve správním obvodu Městyse Lhenice, kteří tyto nemovitosti/
část nemovitosti využívají jako ubytovací/rekreační zařízení, že dle této vyhlášky mají oznamovací a evidenční
povinnost a také povinnost vybírat a odvádět poplatek z ubytování správci poplatku, tj. úřadu městyse Lhenice.
Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu za osobu, s výjimkou dne jeho počátku.
Vybraný poplatek musí být správci poplatku odveden nejpozději do posledního dne následujícího měsíce. Další
podmínky výběru poplatku z pobytu jsou uvedené v OZV č. 1/2021, k dispozici na www.lhenice.cz/ v sekci
Obecně závazné vyhlášky. Platba a výběr poplatku se řídí daňovým řádem.
Vzhledem k tomu, že nabízené ubytovací služby jsou dobře dohledatelné, vyzýváme majitele takto
využívaných nemovitostí k okamžitému sjednání nápravy tím, že splní svoji ohlašovací a evidenční
povinnost a povinnost výběru a odvodu poplatků. Pokud tak neučiní, může být u těchto nemovitostí
provedena kontrola a následně vyměřen poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Částka za včas
neodvedené poplatky může být zvýšena až na trojnásobek.

UPOZORNĚNÍ

V sobotu 16.10. od 9.00 do 14.00 hodin proběhne v lese ve Stráži společná
honitba Mysliveckých spolků Lhenic a Mičovic za účelem snížení stavu černé
zvěře.
Žádáme proto občany, aby v této době omezili pohyb v dané lokalitě.
Děkujeme za pochopení.
Za MS Lhenice – Petr Pořádek

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

přinášíme v závěru tohoto vydání – vzhledem k datu jejich konání
(po uzávěrce ML)

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Září v naší mateřince
1. září jsme se sešli ve 4 třídách. Nejmladší děti chodí do třídy Motýlků. Žabky a Rybičky jsou
třídami, ve kterých jsou děti od 3 do 7 let.
V Mičovicích – ve třídě Broučci jsou zastoupeny všechny věkové kategorie především
spádových dětí.
Na děti ve Lhenicích čekalo překvapení. Nová lina a koberce v nově vymalovaných třídách. Však nám také
stěhování tříd dalo zabrat, ale všichni jsme se moc těšili, jak školka prokoukne. Do tříd se měli možnost podívat i
rodiče při úvodních třídních schůzkách, které proběhly začátkem září.
Motýlci mají ve své třídě, kromě paní učitelek, také chůvičku. Občas se sice ještě objeví slzička – je to přeci jen
těžká věc, rozloučit se s maminkou nebo tatínkem. Ale nabídnutá adaptace, kterou mohli rodiče využít, pomohla
hladšímu průběhu těžkých začátků. Ze třídy se ozývá zpěv, děti se učí nové básničky a říkadla, ale také pravidla
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soužití s kamarády. Tvoří, ale především si hrají a poznávají se navzájem. S podzimem si povídali o slunečnici
a Šípkové Růžence.
Žabičky se po seznámení s třídou a kamarády věnovaly tématu svého maskota. Žabkám byl věnován začátek
měsíce, došlo ale i na témata podzimní: Listí žloutne, poletuje – děti tvořily při poslechu skladby A. Vivaldiho Podzim. Dalším tématem byly šípky a v nich schovaná pohádka o Šípkové Růžence. V centrech aktivit se hrálo
divadlo, malovalo, počítalo, dokonce se tvořila kniha s příběhem.
Rybičky také nejprve poznávaly třídu, pomůcky, nové kamarády, společná pravidla. Povídaly si o vlaštovkách,
které odlétají, i o tom, jak je někdy těžké počkat na poslední vlaštovku. S babím létem utkaly v lese pavučinky,
zkoumaly slunečnici plnou semínek a zkoušely objevit olej ve slunečnicových semínkách. Také vážily, kolik
slunečnicových semínek váží stejně, jako vlaštovka. Uprostřed naší práce nás navštívila Jihočeská televize a i vy
jste díky tomu mohli nahlédnout do naší třídy. Jen škoda, že v pořadu nebyly i ostatní třídy.
Broučci si na začátku září, kromě adaptace, seznamování a vytváření společných pravidel, ukázali centra aktivit.
Povídali si o ovoci, které v jejich okolí dozrává a ochutnávali ho. Pozorovali babí léto, zkoušeli si zahrát na to, jak
vypadá pavouk, když je smutný, agresivní, zvědavý nebo veselý. Absolvovali ekovýchovný program "O slepičce
Matyldě" – s ukázkou živé slepice, povídali si o významu peří i o procesu snášení vajec.
V září jsme také šli do lhenického kina na pohádku divadélka Kos. Přijeli za námi s veselou i poučnou pohádkou Pan doktor Léčímrád. Eva Rajtmajerová

Fota zleva – Motýlci prozkoumávají stoh slámy; Broučci na procházce; Rybičky a jejich lesní pavučinky

Základní škola
Zářijové kalendárium
1.9. – zahájení nového školního roku 2021/22 ve všech třídách s třídními učiteli, v první
slavnostně za přítomnosti zástupců zřizovatele školy – městyse Lhenice, vedení ZŠ a rodičů.
V prvním týdnu výuky (od 2.9. do 8.9.) za doprovodu prvňáčků deváťáky ze šaten do jejich
učebny zavedeném v rámci „Deváťák je kamarád“
2.9. – 3.9. – „Dny pro třídu“ – věnovány kontrole údajů o žácích, školnímu řádu a vnitřnímu
řádu školy, plánu a bezpečnosti práce, rozvrhu hodin, potřebám na vyučování atd. – dále již výuka dle rozvrhu
vyučovacích hodin
6.9. až 16.9. – průběžně třídní schůzky pro rodiče žáků ve všech třídách
14.9. a 16.9. – exkurze do „Sladovny“ v Písku s interaktivním programem – pro žáky tříd 4.A (14.9.) a 4.B (16.9.)
17.9. – návštěva „Planetária“ v ČB – pro žáky 9.třídy
22.9. – „Jihočeská televize“ na natáčení v naší škole (více viz článek + fota níže)
22.9. – projekt „Jak se jedlo ve středověku“ – v rámci výuky dějepisu a německého jazyka – pro žáky 7.třídy
23.9. – návštěva místní lhenické knihovny – se seznámením s jejími novými prostory a nabídkou knih pro děti –
pro žáky 2.třídy
24.9. – „Noc vědců“ v Jihočeské univerzitě v ČB (od 16.00 do 22.00 hod.) – za účasti „Klubu badatelů“ na naší
škole
24.9. a 27.9. – návštěva lhenické knihovny se seznámením s jejími novými prostory a nabídkou knih pro
děti – pro žáky 4.A třídy (24.9.) a 4.B třídy (27.9.)
27.9. – exkurze do „Jihoseparu“ – podniku pro třídění odpadu ve Vimperku – pro žáky 8.A a 8.B třídy
27.9. – divadelní představení „Doktor Léčímrád“ ve lhenickém kině – pro žáky 1.třídy a děti z MŠ
28.9. – volejbalový turnaj „Na Václava pro Václava“ v tělocvičně školy – vzpomínkový na pana učitele
Mgr.Václava Kubíka (více v článku + fota níže)
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Volejbalový turnaj „Na Václava pro Václava“
Ve svátek sv.Václava – 28.9. byl k uctění památky pana učitele
Mgr.Václava Kubíka, propagátora volejbalu na naší škole,
uspořádán již jeho šestý ročník. Tentokrát byl turnaj pojat jako
otevřený pro veřejnost, k popularizaci této hry. A tak byl vítán každý,
kdo si ji jen tak pro radost přišel zahrát, bez určení pořadí
sestavených družstev.
Dle ohlasů účastníků turnaj své poslání splnil, a to i svým
družným průběhem. Sluší se poděkovat pořadatelům, kterými byly
lhenický volejbalový klub „Hogo-fogo“ a lhenická ZŠ, jakož i všem
účastníkům.
Foto ze zahájení vzpomínkového volejbalového turnaje na Václava
Kubíka v tělocvičně školy 28.9.2021

Jihočeská televize natáčela v naší škole
Tentokrát si do pořadu na pokračování „Škola hrou“ vybrala naši školu. V úvodu programu seznámila televizní
diváky starostka městyse Ing.Marie Kabátová se změnami a investicemi vztahujícími se k budově školy. Tou ji
pak provázela „domácí“ moderátorská dvojice – Honzík Stehlík ze šesté třídy a Šarlotka Šístková ze sedmé třídy.
Spolu s televizní kamerou nahlédli do výuky prvňáků při hodině zpěvu, druháků při práci na interaktivní tabuli.
Deváťáky zastihli v jazykové učebně při výuce německého jazyka, osmáky v učebně přírodopisu, chemie a fyziky
při zkoumání hustoty látek, dívky při poznávání funkčnosti vermikompostéru, sedmáky při pečení placek v rámci
projektu „Jak se jedlo ve středověku“ ve školní kuchyňce a také i děti v mateřské škole, kterou rovněž navštívili,
při práci v centru pokusů a objevů. K činnosti na škole a k jejímu zaměření výchovnému a vzdělávacímu oslovili
paní ředitelku Mgr.Vladimíru Trnkovou a v mateřské škole paní učitelku Evu Rajtmajerovou, které jim na žádané
informace zasvěceně odpověděly.
Jihočeská televize natočený záznam z návštěvy lhenické školy odvysílala 30.9. od 17.00 hodin.
Pořad je možno shlédnout v archivu na webových stránkách JTV, v sekci pořady ➨ „Škola hrou“
- https://www.jihoceskatelevize.cz/porady/68

Foto vlevo - z natáčení Jihočeské televize ve lhenické škole
z 30.9.2021; vpravo- z montování laviček

Volby do školní rady 2021

Ředitelství ZŠ a MŠ informuje

Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlásila ředitelka školy volby do školské rady Základní školy a
Mateřské školy Lhenice pro volební období 2021–2024.
• Volby do ŠR – 11. – 15. 10. 2021 korespondenční formou od pondělí korespondenční
formou od pondělí 11. 10. do pátku 15. 10. 2021 do 12 hodin (hlasovací lístek v zalepené obálce
přinesou žáci, případně zákonní zástupci třídnímu učiteli, který hlasovací lístek vydal).
• 15. 10. 2021 - vyhlášení výsledků voleb, zveřejnění jmen zvolených zástupců žáků
Volba zástupců z řad pedagogických pracovníků – se uskutečnila 5. 10. 2021
Dohledem nad volbami byly ředitelkou školy pověřeny Mgr. Jana Čandová a Soňa Kunešová.
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Kandidáti z řad zákonných zástupců žáků pro volby členů školní rady konaných ve dnech 11. až 15.10.2021:
Krátký Luboš, Bavorovská 138, Lhenice
Souček Luboš, Sídliště SNP 419, Lhenice
Ing. Trnková Markéta, Netolická 428, Lhenice

Změny cen stravného od 1.11.2021
Vzhledem k rostoucím cenám potravin dojde od 1. 11. 2021 k navýšení ceny za stravování ve školní jídelně ZŠ a
MŠ Lhenice takto:
- celodenní stravování pro děti MŠ 36 Kč • Přesnídávka 9 Kč • Oběd 18 Kč • Svačinka 9 Kč
- pro žáky ZŠ 7 - 10 let 24 Kč, 11 – 14 let 26 Kč, nad 15 let 28 Kč, dospělí strávníci 28 Kč
Strávníci jsou zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku, celý tento
školní rok platí vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna (vyhláška o
školním stravování č. 107/2005 Sb.).

Nabízíme k odprodeji vyřazený kancelářský nábytek
Rozhodnutím zřizovatele byly ceny stanoveny takto:
kancelářský stůl 150 Kč / 1 kus
kancelářská židle 50 Kč / 1 kus
Nabídka je platná do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání nabízeného nábytku.
Bližší informace na tel. 607 022 876 nebo reditel@zslhenice.cz
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Z našeho městyse dále postupně mizí elektrické rozvody dráty
vedené „vzduchem“

Po jejich odstranění i s jejich konzolami na domech s vložením do země kabelovým rozvodem v Krumlovské
a Netolické ulici a i ve středu městečka, právě nyní k tomu samému dochází v Prachatické ulici (v dosti rozlehlé
„Chrastovně“) – viz fota níže.
Další zemní práce probíhají v Sídlišti SNP, kde firma Strabag provádí výměnu vodovodního řadu.

Den české státnosti se opět vydařil

JB, JM

Ve Vodici tradičně svátek sv.Václava ctí

Patříte na stranu lidstva, které musí mít denně čerstvé zprávy o tom, co se děje doma, ale i ve světě? Tak
vám zřejmě neuniklo, že v poslední době se česká media věnovala vícero zprávám o světcích sv. Ludmile a sv.
Václavu, na jejichž svátek se u nás v Česku konají bohoslužby a slavnosti. Ty republikové se konají ve Staré
Boleslavi a všude tam, kde se k jeho svátku vážou nějaké vazby, jako kostely, chrámy, kaple a jiná památná
místa.
Ale proč vlastně slavíme Den státnosti? Rodičům Vratislavovi I. a Drahomíře ze Stodor se přibližně roku
907 narodil syn Václav I., ale vychovávala jej jeho babička sv. Ludmila, která měla oproti Drahomíře rozdílné
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názory na výchovu Václava. Václav I. vládl v letech 924-935. Babička Ludmila byla zavražděna na Tetíně 15.9.
921 dvěma vrahy, které najala matka sv. Václava Drahomíra. Žárlivý bratr Boleslav I. zabil svého bratra Václava
ve Staré Boleslavi, proto se 28.9. vždy slaví Den české státnosti.
Na Lhenicku si připomínáme jeho svátek každoroční bohoslužbou v osadě Vodici. Letošní oslavy na této
bohoslužbě byly ve slabší návštěvě (41 účastníků). Mši svatou celebroval netolický farář Pavel Liška, kterého z
kůru doprovázeli Jitka Cábová na varhany a její syn Saša na housle. Po skončení bohoslužby se část účastníků
připojila ke skupině v odpočinkové zóně,,u rybníčku“, kde se opékaly klobásy a dobroty donesené účastníky.
Pravidelnými přespolními návštěvnicemi jsou ženy z Třešňového Újezdce. Poděkování patří paní Anně Pánkové,
která tradičně připravuje kapli pro bohoslužbu.
V tento sváteční den byla též uspořádaná mini anketa o tom, čím by chtěla být v dospělosti vodická
omladina. Obligátní odpověď byla, že chtějí být popelářem nebo doktorem. Mimořádná odpověď jednoho dítka
byla, že by chtělo pracovat v kanceláři. Na
dotaz „proč“ odpovědělo, že prý tam berou
hodně peněz a málo dělají.
Na závěr: čím by chtěla vodická kaple
sv. Václava vylepšit - v nejbližší době
digitalizací hodin, dále zvětšením rozestupů
mezi usazenými lavicemi nejméně o 30cm.
Najde se nějaký sponzor, který by práce
provedl? A počasí? Opět vyšlo na výbornou,
nepršelo ani nebylo takové vedro.
Jan Machart
Foto autor: vodická omladina v den svátku
sv.Václava – nechť se jí představy
o budoucnosti naplní

Ze lhenické farnosti
Ani letošní školní rok nechybí na lhenické škole výuka náboženství. Minulý
školní rok jsme s dětmi sice měly delší covidovou pauzu a hodiny jsem jim
nahrazovala alespoň vytvářením různých tematických stezek, ale o to víc jsem se na
ně těšila tento školní rok. Náboženství vyučuji jako nepovinný předmět každý pátek
odpoledne. Děti mám rozdělené do tří skupin podle toho, jak dětem končí vyučování
a z jakých jsou ročníků. Celkem je letos přihlášeno 44 dětí – 24 dětí z prvního stupně
(1. – 5. třída) a 20 dětí z druhého stupně (6. – 9. třída). Doufám, že školní rok
2021/2022 bude o něco klidnější a budeme moci probrat všechno to, co máme v
plánu. Zatím jsem dětem stihla něco málo povědět o sv. Václavovi, podívat se s nimi
na jeho sochu do lhenického kostela a zahrát si únikovou hru o sv. Ludmile s názvem
„Hledání babiččina vzkazu“. Snažím se hodiny připravovat tak, aby se děti nenudily, a
přitom se dozvěděly zajímavosti z české i evropské historie a kultury, která přece jen
stojí na křesťanských základech.
A nezapomínáme ani na dospělé, se kterými se scházíme 1x 14 dní na lhenické faře v rámci biblických
hodin. Letos máme v plánu pokračovat v poznávání starozákonních postav (Samuel, Saul, David, Šalamoun, …).
Nejsme uzavřená skupina, proto jsou všichni (nejen lheničtí) srdečně zváni.
Mgr.Markéta Grillová

STÍNY LHENICKA
„Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice
přijímá nové policisty.
Zájemci se mohou hlásit na personálním pracovišti Územního odboru KŘP Jčk Prachatice
Telefon číslo: 974 236 400, e-mail:
s<mailto:Stanislava.vachtfeidlova@pcr.cz>tanislava.vachtfeidlova@pcr.cz
nebo osobně u Stanislavy Vachtfeidlové na adrese:
PČR KŘP Jčk územní odbor Prachatice, Pivovarská 4.
Nástupní plat 25 720,- Kč, po úspěšném ukončení odborné přípravy (12 měsíců) 31 190,- Kč
Po zkušební době za splnění daných podmínek může být přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000,- Kč.“
npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení PČR Netolice
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Poctiví nálezci mezi námi
„S poctivostí nejdál dojdeš“ – tak toto rčení v současnosti mnohdy ztrácí na platnosti
a ne všichni se jím řídí a jej ctí…
Je proto potěšitelné, že jsou mezi námi stále tací, kteří svým počínáním výše uvedené vyvracejí, což možno
z poslední doby, shodou okolností, doložit několika příklady poctivých nálezců z našeho městyse.
Ve dvou z nich se jednalo o nález většího obnosu peněz s následným jejich odevzdáním nálezci na
úřad městyse, který prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek vyzval jejich neznámé vlastníky
k vyzvednutí. V příkladu dalším šlo o nalezení peněženky rovněž s větším obnosem peněz, ale i s doklady a
platební kartou, kdy ke ztrátě došlo tak, že řidička po nákupu v cukrárně, při připoutávání malého syna do
sedačky, položila peněženku na karoserii auta a v pozapomnění na to odjela. Nálezkyně ji poté nalezla na
vozovce a na základě v dokladech uvedené adresy peněženku s celým obsahem odevzdala přímo majitelce
s bydlištěm mimo Lhenice, a to až do jejího rodinného domku!
V poslední době byl též nalezen a na úřad odevzdán mobilní telefon, což se již stalo po
několikáté, nalezeny a odevzdány bývají velmi často klíče a další věci.
Nicméně všem poctivým nálezcům patří poděkování i s naším redakčním palcem nahoru!
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Minuta ticha za kolegy hasiče

K uctění památky dobrovolných hasičů z Koryčan, zahynuvších při výbuchu plynu při
zásahu v rodinném domě, se v neděli 19.září v poledne připojili profesionální i dobrovolní
hasiči napříč republikou. Na stanicích, zbrojnicích byly vyvěšeny černé prapory, s výjezdem
před ně zásahovými vozidly s blikajícími světly a nástupem jejich osádek v zásahovém
obleku.
Stejně tak tomu bylo i u nás před hasičskou zbrojnicí, kde pietní akt, probíhající v pravé poledne, byl působivě
umocněn zvoněním z věže kostela sv.Jakuba.... Podle PT Deníku z 21.9. a dalších zdrojů

Foto – památku zesnulých kolegů hasičů uctila i zásahová jednotka lhenického SDH před svou základnou
JB, JM

Úspěšná humanitární sbírka

Lhenické ženy se zapojily, jako každý rok, do humanitární celorepublikové
akce. Bylo prodáno 150 ks kytiček měsíčku lékařského. Letošní barva stužky byla
zelená. Kytičky naši spoluobčané ochotně kupovali a tím přispěli na dobrou věc – na boj proti
rakovině.. Bylo vybráno celkem 4 110,-Kč. Děkujeme ženám, které pomáhají ve svém
volném čase sbírku úspěšně zorganizovat. Ale hlavně díky moc vám všem, kteří přispíváte
na tuto bohulibou akci. Děkujeme!!!!!!!
Marie Schacherlová
JB, JM
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrem na našem Lhenicku
tentokrát

Jak za dávných dob probíhala zasedání radních
na lhenickém „rathausu“
- na uváděném příkladu z jednání o zbudování cihelny v městysi –
Autorem je již zesnulý lhenický rodák a patriot Jan Houška ( 1938 † 2017), jenž toto téma zpracoval na
základě historických podkladů jako povídku, jak sám v její předmluvě uvádí. Poskytl ji pro tehdejší „Lhenický
zpravodaj“ – ročník 1998 k otištění.
Psal se rok 1795, byl měsíc únor,
sychravé zimní počasí, zmrzlý
sníh vrzal pod nohama a každý,
kdo jen chvilku pobyl na mrazu,
byl promrzlý až na kost. Byl to
čas dlouhých večerů, čas
radovánek v místním šenku a
také
sedánek
radních
na
lhenickém rathauzu.
Lheničtí, purkmistr a radní nebyli
žádní
svatoušci.
Když
na
rathausu zasedli a posilnili se
ovocnou
kořalkou,
do
níž
přimíchali několik mázů piva z
obecního pivovaru, tak jejich
jednání končívalo v pozdních
nočních hodinách i častými
hádkami, které mývaly za
následek nejeden šrám na těle
radních.
Samotný
purkmistr
Václav Šíma chlap statný,
pracovitý
a
také
nejvýše
spravedlivý. Nemalou zásluhu
měl na tom, že městečko
vzkvétalo a obecní pokladna se
pomalu a jistě plnila, což sloužilo
ve prospěch všech.
Spolu s ním zasedali jako radní
mistr tkadlecký František Grill,
vousatý a podsaditý padesátník s
bříškem, do něhož se vešlo dosti
pivního moku, jemuž často
holdoval. Zvláštní pozornost si
zaslouží radní Josef Podlaha,
holohlavý dlouhán, který téměř
vždy s ničím nesouhlasil, jeho
vysoký, vřeštivý hlas byl často
slyšet z rathauzu na rink, kde se

mu posmívali přítomní sousedé
slovy: „Koželužský mistr zase
řádí“. Jakub Syrůžek, radní z
prospěchu,
byl
typickým
skrblíkem, který by si pro krejcar
nechal provrtat koleno, byl to
lakomec
podlízavý,
který
purkmistrovi na všechno přikývl.
Jen když z toho něco káplo. Byl
to typický židovský trhovec a
kšeft byl jeho životem. A Jakub
Gregora,
známý
lhenický
hospodář na velkém statku, který
velmi
zvelebil,
uznávaný
odborník v širokém okolí, poctivý
pracant,
rozumný,
mající
pochopení
pro
zvelebování
městečka po všech stránkách.
Zato soused František Stehlík byl
tichý, nenápadný, pokud se
nenapil. Poté se zcela změnil,
nadával
kde
komu,
byl
nesnášenlivý, závistivý a na
všechno nadával. A poslední
radní Vojtěch Houška, hrnčíř, byl
nejstarším, také si rád přihnul,
ale nikdy při tom nepropil svůj
rozum, moc toho nenamluvil, ale
když něco řekl, tak z toho byl cítit
vztah k městečku, v němž měli
jeho
předkové
hluboko
zapuštěné kořeny rodu. Takoví
byli radní lhenického městečka, a
tak je popsal místní písař
Augustin Kuneš, který za malý
peníz zaznamenával vše, co se v
něm událo.

Ti, jak jsem je vpředu uvedl, v
čele s purkmistrem Šímou,
zasedli v onom mrazivém
únorovém večeru LP 1795 na
lhenickém rathauzu. A když již
jednání téměř končilo, tak
purkmistr přítomné unavené a
napité přísedící oslovil: „Páni
radní, i když už toho máte dost a
břich máte na prasknutí, žbluňká
vám v nich jako v rybníce, chtěl
bych vám říct, co mi pořád leží
na srdci. Všichni víme, že řada
našich sousedů chce stavět a
taky by bylo ku prospěchu
městečka
postavit
obecní
cihelnu, z níž bychom do kasy
měli dávat příjmy. Celá stavba by
přišla na tak šestset zlatých.“
„Cože?“ – ozvalo se od radních,
kteří procitnuvše jakoby slyšeli
nějakou špatnou zvěst. Koželuh
Podlaha vykřikl: „Nikdy!“. Mistr
Grill zase zavrčel – „Purkmistře,
dej s tím pokoj“. Na to však
trhovec Syrůžek přitakal, že není
proti a že by se mohl při
výstavbě starat o peněžní
záležitosti, neb věděl, že by mohl
snadno k nějaké korunce na vrub
obce přijít. Jenom radní Gregora,
Stehlík a Houška se shodli na
tom, že by z cihelny mohla mít
obec skutečně prospěch a že by
se
tak
pomohlo
mnoha
sousedům. Za všechny tři
poznamenal Gregora: „Rychtáři,
je to dobrý nápad!“.

Jednání na příštím zasedání pokračovalo
Přišli všichni, zasedli a vyčkávali purkmistrova první slova. Ten vstal, zamračený s ostrým pohledem na
radního Grilla, Podlahu a Syrůžka řekl: „Proč jsme se sešli víte. Vy tří králové jste po městečku udělali dost
vostudy, styďte se. A aby bylo všem tento jasno, stoly sou holý, ani krm ani chlast. To proto, abyste měli čistej
rozum. Nechci, aby nás baby drbaly, nechci, abysme městečku byli pro smích. Ale ať sousedi vidí, že na
rathauzu sedí správný chlapi“. Na to usedl a jednání začalo. Purkmistr pak dál uvedl jediný bod jednání –
rozhodnutí, zda cihelnu postavit. Hned nato rozebral pro a proti, kde vzít materiál na stavbu, určit pracovní
povinnosti a také povinnosti radních. Na závěr sdělil, že stavba by měla obecní kasu stát kolem 600 zlatých ve
stříbře a začít že by se mělo v březnu 1796 a skončit v červenci 1797. Se zřízením stavby, že by souhlasili
zednický mistr Pintr a tesařský mistr Erhart. Správa obecních peněz při stavbě že bude svěřena radnímu
Syrůžkovi. Na to řekl: „Ale ty, Syrůžku, ne abys při tom hospodařil pro sebe, aby se ti ňákej vobecní peníz
přilepil na ruku. Dám si na tebe pozor, i pro šesták bych tě zavřel do šatlavy, až by si zčernal“.
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po dokončení bude řídit Kindlman, který z toho má
velkou zkušenost, nabytou v Rakousích. A tak
najednou byla cihelna postavena a připravena k
zahájení pálení cihel. Dílo bylo založeno a tak
Kindlman spolu s dalšími pěti pomocníky přistoupili k
prvnímu zapálení a provoz cihelny v červenci 1797
začal. Při vyvezení pecí se v rukou Kindlmana,
purkmistra Šímy a radních objevila první lhenická
cihla. Pěkně vypálená, její červená barva jako
večerní záře zapadajícího sluníčka nad lhenickou
Stráží, byla pevná, na poklep zvonila a to vše bylo
důkazem dobrého prvního díla lhenické cihelny.
Ještě dlouho byla uložena na lhenickém rathauzu,
až s dalšími generacemi vešla v zapomnění a
skončila neznámo kde. Radním Syrůžkem
vyúčtovaná stavba stála obecní kasu 596 zlatých a
28 a půl krejcaru ve stříbře. Podle jeho úsměvů a
chování bylo vidět, že nějakou tu obecní zlatku i pro
sebe ujmul, ale udělal to tak šikovně, že mu to
nemohl nikdo dokázat. Užitek z cihelny mělo
městečko dobrý. Spokojeni byli nejen Lheničtí, ale i
okolní, všichni, kdož použili lhenické cihly na stavbu
domků a hospodářských stavení. Spokojen byl i
purkmistr Šíma, i radní, kteří na svých sedáncích
měli o nějakou zlatku více na pivo i jiné krmě.
Zkrátka cihelna léta pomáhala a do dnešních časů
určitě ještě jsou z této cihly na stavbách, které
dosud v těchto místech stojí. Vždyť ještě i já, spolu
se spolužáky a kamarády si z mladistvých let
pamatujeme torzo této cihelny a mnohokrát jsme se
na zdech této stavby pohybovali. Cihelna stála
skutečně na Chrastovně mezi posledním domem
Hulešů a roklí, asi sto metrů od cesty a teprve v
šedesátých létech tohoto století v rámci
kolektivizace a půdních úprav byl i tento zbytek
odstraněn a dnes po této není ani památka, jen
vzpomínky nás starších nám cihelnu připomenou,
jen vzpomínky a zápisy na zažloutlých stránkách
dokladů jsou a budou připomínkou práce a života
minulých generací.

Návrh na stavbu byl podán. A purkmistr
požádal o vyjádření všechny přítomné radní. Všichni
byli pro. Jen Grill a Podlaha dodali: „Čert aby to
vzal“. Na dotaz, kde se bude cihelna stavět, uvedl
purkmistr, že na Chrastovně, kousek před roklí, na
obecním pastvišti, kde je místa dost a kousek k lesu.
Když vše obecní písař a radní podepsali, řekl
Podlaha: „A teď dej purkmistře pivního moku, eště
jsme dnes nic neměli. Já měl k vobědu husu a mám
sucho v krku“. Purkmistr na to: „Dneska nic na
rathauzu nedostaneš, Podlaho, jak sem řek – měl si
si dát suchý brambory a nepálila by tě žáha. Protože
nejsem držgrešle, tak vás zvu do šenku Barbory a
tam vám ňáký to pivo zaplatím, ale ne moc.
Chlastejte taky za svý!“ Na to všichni z rathauzu
odešli, souhlas s cihelnou zapili a výstavba mohla
začít. Purkmistr byl spokojen, ale nastaly mu též
starosti. Musel zajet na Krumlov a v kanceláři u
panského stavitele objednat plány, rozvrhnout
postup stavby, zajistit těžbu dřeva a spolu se
zednickým mistrem Pintrem a tesařským Erhartem
celou stavbu připravit. I ostatní radní pomohli, Jakub
Syrůžek si zacedl novou peněžní knihu a tak práce
byly v březnu 1796 zahájeny. Na stavbě se
pracovalo za dobrý peníz a také rozpisy práce
zadarmo byly překračovány. Zednický i tesařský
cech se vyznamenal a ani cech kovářský nezůstal
pozadu. Rok utekl a stavba se chýlila ke konci.
Všichni
byli
spokojeni. Oba
řídící
stavby
(pilíři) Pintr a
Enhart
zajišťovali
dokončení
posledních
prací.
Na
rathauzu bylo
schváleno, že
provoz cihelny

Ilustrační foto jedné z dochovalých cihelen ze starých časů, nikoliv té lhenické....

JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURÍHO DĚNÍ
Letos se Ovocnářský jarmark, pořádaný
v rámci Slavností plodů 2021, uskuteční 23.10.2021 v Chelčicích.
Soutěže 22.10.2021

Jarmark, slavnosti - sobota 23.10.2021 od 9,00 hod
a vyhlášení vítězů na pódiu od 11,45 do 12,30 hod.
Informace pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického.
V roce 2021 je vyhlášeno 5 kategorií: Jablko roku 2021, 2 kategorie pálenky – Slivovice a Ostatní
ovocný destilát, 2 kategorie ovocná dobrota – Pekařský výrobek a Cukrářský výrobek.

Podmínky k účasti a místa odevzdávání vzorků:
JABLKO ROKU 2021
– do soutěže odevzdávejte vždy soutěžní vzorek zabalený zvlášť od jednotlivé odrůdy jablek v sáčcích po 5
kusech s popisem: PĚSTITEL, MOBIL, OBLAST, ODRŮDA. Vzorky odevzdávejte ve dnech 20.10. – 22.10.
(středa – pátek) na všech obecních úřadech mikroregion, v pátek 22.10. do 12,00 hod.
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SLIVOVICE A OSTATNÍ OVOCNÝ DESTILÁT
– do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného destilátu s popisem: VÝROBCE, MOBIL, ADRESA,
NÁZEV OVOCE. Vzorky odevzdávejte ve dnech 20.10. – 22.10. (středa – pátek) na všech obecních úřadech
mikroregionu, v pátek 22.10. do 12,00 hod. Do soutěže v těchto kategoriích se nabírají pouze vzorky
nepřibarvované (čirý destilát).
OVOCNÁ DOBROTA: kategorie PEKAŘSKÝ VÝROBEK a kategorie CUKRÁŘSKÝ VÝROBEK
– do této soutěže odevzdávejte vzorky dle uvážení - dort, štola, mísa koláčů, plech buchet a tác výrobků apod.
Na zapůjčené nádobí zespodu táců a mís nalepte své jméno a obec kvůli možné záměně. Výrobek musí být
vyroben z výpěstků charakterizujících tuto oblast, které musí být jeho součástí (jablko, hruška, švestka,
meruňka, broskev, rybíz atd.), nikoli z exotického ovoce. Výrobky musí obsahovat: VÝROBCE, MOBIL,
ADRESA, RECEPT, NÁZEV VÝROBKU. Vzorky odevzdávejte ve dnech 20.10. – 22.10. (středa – pátek) na
všech obecních úřadech mikroregionu, v pátek 22.10. do 12,00 hod.
Vzorky „dobrota“, vzhledem k trvanlivosti výrobku, odevzdávejte co nejblíže konání soutěže tj. po domluvě na
obecních úřadech (nebo u starostů) jednotlivých obcí mikroregionu. V nejasných případech rozhoduje pořadatel
o zařazení do příslušné kategorie.
Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Soutěžící, který doručí svůj soutěžní vzorek osobně na příslušný obecní úřad, obdrží vstupenku zdarma.
Sraz členů všech komisí je v pátek 22.10. 2021 v 17,00 hodin v hospodě v Chelčicích.
Po oficiálním zahájení Slavností plodů 2021 v sobotu 23.10. v 9,00 hod. na pódiu bude v prostorách
Komunitního centra Chelčice a Nového Linharta zahájena Slavnostní vernisáž Podzimní výstavy soutěžních
vzorků. Výstava prací mateřských školek bude taktéž v této budově.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen vítězům jednotlivých kategorií bude součástí
Ovocnářského jarmarku v sobotu 23.10. 2021 od 11,45 do 12,30 hod. Prosíme všechny
přihlášené, aby uváděli svá mobilní čísla a aby se v případě umístění na 1. – 3. místě zúčastnili vyhlášení
výsledků a předání cen nejlépe osobně.

Slavnosti plodů v Chelčicích 23. 10. 2021 – PŘEDPRODEJ na úřadě Městyse
ANTI-COVID
Akce bude realizována v souladu s platnými protiepidemiologickými opatřeními.
Covid-bezinfekčnost bude kontrolována před vstupem do objektu prostřednictvím aplikace "Tečka" nebo
písemného potvrzení o očkování nebo provedeném PCR-testu.
Děkujeme za pochopení, chráníme tak především naše uživatele.
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KINO LHENICE
22.10. Gump - pes, který naučil lidi žít - rodinný / dobrodružný, Česko, 2021, 92 min
5.11. Muž se zaječíma ušima – komedie, Slovensko / Česko, 2020, 104 min
12.11. Zbožňovaný - komedie / drama, Česko, 2021, 99 min
19.11. Vyšehrad: Seryjál – Komedie Česko, 2021, 83 min
3.12. Chlupáčci - animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný, USA, 2021, 85 min
10.12. Přání Ježíškovi - romantický / komedie, Česko, 2021, 109 min
Začátky filmových představení vždy od 19.00 hod., pohádka „Chlupáčci“ 3.12. od 16.00 hod.

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Stolní tenisté Sokola již znají rozpisy utkání ve svých soutěžích
- jejich soupeři v nich uvedeni v minulém zářijovém vydání ML -

Nejbližší program zápasů v měsíci říjnu
A družstva žen ve II.lize sk.A – za 10 účastníků
- z jeho soupisky: I.Fišerová, T.Vodáková, E.Dubravcová, T.Novotná
1.kolo – so 2.10. – SF SKK El Niňo Praha B – Sokol Lhenice A
2.kolo – so 2.10. – Sparta Praha C – Sokol Lhenice A
3.kolo – so 23.10. – TTC Kovářov – Sokol Lhenice A
5.kolo – so 30.10. v 10.00 – Sokol Lhenice A – TTC Elizza Praha B
B družstva žen v divizi – za 6 účastníků
- z jeho soupisky: J.Březinová, K.Fišerová, S.Březinová
1.kolo – so 2.10. – VS Tábor A – Sokol Lhenice B
2.kolo – ne 31.10. – TTC Kovářov B – Sokol Lhenice B
A družstva v krajské soutěži ve sk.B – za 11 účastníků
- ze soupisky: M.Fišer, A.Dubravcová, M.Halabrín st., R.Sivera st.,
I.Fišerová, E.Dubravcová, F.Traxler
1.kolo – út 5.10. – ST Svatá Maří A – Sokol Lhenice A
2.kolo – ne 3.10. – Sokol Písek A – Sokol Lhenice A
3.kolo – so 23.10.v 15.00 – Sokol Lhenice A – Sokol Milevsko A
4.kolo – ne 24.10.v 10.30 – Sokol Lhenice A – TJ Třebohostice A
5.kolo – so 30.10. – Sokol Vodňany C – Sokol Lhenice A
6.kolo – pá 29.10. – Sokol Strakonice C – Sokol Lhenice A
B družstva v RP-I/Prachaticka – za 10 účastníků
- ze soupisky: R.Sivera st., R.Sivera, F.Traxler, E.Dubravcová, J.Březinová, S.Březinová
1.kolo – so 25.9. – Sokol Lhenice B – TTC Libín C – PT
2.kolo – so 2.10. – Sokol Lhenice B – Aptar Čkyně/Zálezly A
3.kolo – so 16.10. – SK Arbore Volary A – Sokol Lhenice B
4.kolo – so 23.10. – Ederstav PT – Sokol Lhenice B
C družstva v RP-I/ Prachaticka – za účasti 10 účastníků
- ze soupisky: V.Hůrský, I.Kanaloš, V.Špán, T.Novotná, K.Fišerová, D.Bečvář, L.Vondrák, J.Dejmek
1.kolo – 25.9. – Křišťál Lenora A – Sokol Lhenice C
2.kolo – so 2.10. – TTC Libín PT C – Sokol Lhenice C
3.kolo – so 16.10.v 10.00 – Sokol Lhenice C – Tatran Volary A
4.kolo – so 23.10. – TJ Netolice A – Sokol Lhenice C
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D družstva v RP-II Prachaticka – ze 10 účastníků
- ze soupisky: S.Březinová, J.Březinová, K.Fišerová, D.Bečvář, L.Vondrák, J.Dejmek
1.kolo – so 2.10. – Sokol Lhenice D – Slavia PT C
2.kolo – so 9.10. – Aptar Čkyně/Zálezly B – Sokol Lhenice D
3.kolo – so 23.10. v 10.00 – Sokol Lhenice D – SPV Strunkovice A
4.kolo – so 30.10. – Sokol Zdíkov A – Sokol Lhenice D
Družstvo dívek lhenického Sokola premiérově ve II.lize v Praze
V sobotu 2.října se děvčata ve dvou úvodních druholigových kolech nejprve od 9.00 hod. utkala
s družstvem El Niňo Praha B, se kterým prohrála 6:4, poté od 13.30 hodin s družstvem AC Sparty Praha B,
s nímž hrála smírně 5:5 .
Obě utkání odehrála v tomto složení družstva: Tereza Novotná, Eliška Dubravcová, Iveta Fišerová.
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
Po odehrané polovině podzimu lhenický tým na čele tabulky
I.B třídy sk.B - soutěžní ročník 2021/22
Ač jej provází především zraněními způsobená velká absence hráčů a z tohoto důvodu nelze zatím
proto stabilizovat jeho nosnou osu základní sestavy, co nyní se mění zápas od zápasu, je postavení na 1.místě
v tabulce, jejího velice vyrovnaného popředí, až překvapivě příznivé.
I přes výše popsané problémy má defenziva lhenického týmu kvalitu, o čemž svědčí pouze pět
obdržených branek v osmi doposud odehraných utkáních (nejméně ze všech týmů v soutěži s průměrem na
zápas 0,63 branky). Ofenzivní herní jeho projev, především střeleckou produktivitu, zatím týmová defenziva
převyšuje, neboť 14 dosažených branek, rovněž v osmi sehraných zápasech, jej spolu se Sedlicí řadí až na
sedmé místo mezi čtrnácti účastníky I.B skupiny B.
Lhenické, po první prohře 12.9. v 5.kole v Prachaticích s Tatranem C 1:0, vynesla na 1.místo v tabulce
série čtyř výher v řadě, a to 18.9. v 6.kole doma s Bělčicemi 2:1, 25.9. v 7.kole v Sedlici 0:3, poté opět doma
28.9. v dohrávce 3.kola (z 28.8.) s Dražejovem 2:0 i 2.10. v 8.kole s Vacovem 2:1, který tak sesadili z čelního
postavení v tabulce.
Věřme, že lhenický tým již nebude „pronásledován“ zraněními jako doposud a bude dál pokračovat
v úspěšném tažení soutěží.

Postavení SK Lhenice v tabulce I.B třídy skupiny B (za 14 účastníků) k 3.10. 2021:
1.místo – 8 zápasů – 6 výher, 1 remíza, 1 prohra – skóre 14:5 – 19 bodů

Další pořadí ve vyrovnaném popředí tabulky:
2. Strakonice B – 16 bodů, skóre 17:14
3. Sedlice – 16 bodů, skóre 14:13,

4. Dražejov – 14.bodů, skóre 12:8
5, Husinec – 14 bodů, skóre 19:16

Přehled odehraných zápasů lhenickým SK v září a v počátku října
I.B třída skupina B
4.kolo – 4.9. – SK Lhenice – Sokol Bavorov 2:2 (1:1) – branky za Lh.: Mahák (2.´), Tůma (61.´)
5.kolo – 12.9. – Tatran Prachatice C – SK Lhenice 1:0 (0:0)
6.kolo – 18.9. – SK Lhenice – Sokol Bělčice 2:1 (1:0) – branky za Lh.: Mrkvička (45.´), Fišer (50.´)
7.kolo – Sokol Sedlice – SK Lhenice 0:3 (0:3) – branky za Lh.: Fišer (2.´), Mahák (12.´), P.Prenner (41.´)
3.kolo – 28.9. – dohrávka 3.kola z 28.8. – SK Lhenice – TJ Dražejov 2:0 (1:0) – branky za Lh.: Schön (31.´),
P.Prenner (62.´)
8.kolo – 2.10. – SK Lhenice – SK Vacov 2:1 (2:0) – branky za Lh.: Mahák (33.´), Beran (40.´)

Hodnocení odehrané první poloviny mistrovského podzimu v I.B třídě ve skupině B
trenérem Ivo Čechem
Foto – trenér Ivo Čech
Před dvěma měsíci jsem tady hodnotil letní přípravu, psal o tom, že nevíme, co očekávat
od nové sezóny a strakonicko-prachatické skupiny, kam jsme byli přeřazeni a také
vyjádřil, že bychom kromě sebe rádi bavili fotbalem i naše náročné diváky a přitáhli je tak
do hlediště. Dnes máme odehránu polovinu z podzimní části soutěže a myslím, že
můžeme zatím být celkem spokojeni. Diváci si do našeho areálu celkem cestu nacházejí a
naše hra také není úplně špatná, už vzhledem k tomu, kolik absencí nás v dosavadním
průběhu soutěže potkalo. V některých utkáních chybělo i kolem osmi hráčů, což je hrozivé
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číslo a bohužel, některá zranění jsou dlouhodobá. Například v posledním těžkém utkání s velmi dobře hrajícím
Vacovem, kromě Fišera kvůli zdravotním problémům, chyběli Balogh, Kopf, Rosa, Ryšánek, Sura, Tůma, Vincik
a ani ti, co do zápasu šli, nebyli všichni zcela fit. Musím ale kluky pochválit, jak to zvládají, čtyři výhry v řadě
jsou toho důkazem, přesvědčují se, že je to hlavně o jejich přístupu a "práci". Co se kádru týče, musím zmínit
kromě nepříjemných absencí i pozitiva a říci, že přišla v pravý čas. O posledním zářijovém víkendu se po delší
pauze zapojil David Kiš a také navrátilec z působení v Jankově Pavel Prenner. Určitě nemohu zapomenout na
kluky, kteří nám vypomáhají, byť se s námi pravidelně nepřipravují a já jim za to moc děkuji, ať už to je Honza
Pokorný, Jiří Krotký nebo Petrové Sládek a Lukšovský. Ona ta příprava během týdne obecně neprobíhá podle
představ. Kromě pracovních a jiných povinností nám do toho právě hodně zasahují ta zranění, takže se
momentálně scházíme v minimálním počtu. Chci věřit, že se to do budoucna alespoň o něco málo zlepší, bylo
by to potřebné. Uvidíme, jak nám to půjde dál, mým přáním je, aby klukům drželo zdraví, zůstala jim chuť
pracovat a prezentovat se alespoň tak, jako dosud.

Fota ze dvou domácích vítězných zápasů – nahoře z utkání s Dražejovem 2:0 (28.9.),
dole s Vacovem 2:1 (2.10.) – při závěrečné děkovačce příznivcům.

Po uzávěrce ML: Volyně – Lhenice 0:1 (0:0) – v 9.kole 9.10.
- Lheničtí pátou výhrou v řadě uhájili pozici lídra I.B tř.sk.B

!

FOTBALOVÝ PROGRAM ZBÝVAJÍCÍCH PODZIMNÍCH MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ LHENICKÉHO SK
V I.B TŘÍDĚ VE SKUPINĚ B
9.10. – so 9.kolo - v 15.30 – Volyně – Lhenice – 0:1 (0:0) – branka D.Šindelář
10.kolo – so 16.10. v 15.30 – Lhenice – Sousedovice
11.kolo – so 23.10. v 15.30 – Střelecké Hoštice – Lhenice
12.kolo – so 30.10. ve 14.00 – Lhenice – Cehnice
13.kolo – ne 7.11. v 10.30 – Husinec - Lhenice
JB,JM
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INZERCE
Prodám Škoda Fabia Combi, dobrý stav – po technické, levně. Kontakt : 607 567 314
Koupím vltavíny za nejvyšší možnou cenu.
Malé kousky (střípky) i větší a velké kusy, zdravé i poškozené,
koupím i celé sbírky - platím hotově, hned na ruku - nejvyšší
cenu. Kontaktovat mne můžete kdykoliv na telefonním čísle
725441310 a nebo na email rudix@seznam.cz Pro vltavíny
přijedu kdykoliv a kamkoliv, také nabízím fin. provizi za
zprostředkování kontaktů vedoucí ke koupi.
KOUPÍM ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU NA TRHU
POZEMKY - JAKÉKOLIV - V OKOLÍ, LHENICE, TŘEBANICE,
RATIBOROVA
LHOTA,
ŽITNÁ,
HRBOV,
HRADCE,
MIČOVICE, HORNÍ či DOLNÍ CHRÁŠŤANY... za pozemky
DOBŘE ZAPLATÍM !!!!! Smlouvy a veškerou administrativu VYŘÍDÍM.
Tel : 725441310 rudix@seznam.cz Kabát Rudolf Lhenice 300
•

Provádím výkopové a terénní úpravy minibagrem - vhodný i pro malé prostory
Více informací na telefonním čísle 704 582 276

● 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.
TERMÍNY PRODEJE KUŘIC V ROCE 2021 - FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
LHENICE – 13,00 hod. - u MěÚ
DNE: 29.9./27.10./24.11.
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé, v nabídce též kohouti
stáří 20 týdnů
cena 195,- Kč/ks
tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz
● PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE - Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice, tel:
722 339 339 - www.pujcovna-netolice.cz Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 – Netolice.
Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování.
Prodej, půjčování a servis jízdních kol. Tel. 775 449 723

(po uzávěrce ML)

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 8. – 9.10. 2021
Volební účast v ČR - 65,43 %
(v minulých volbách v r.2017 – 60,84%)
Voleb se zúčastnilo voličů - 5 414 637, počet platných hlasů - 5 375 090
Procentuelní počty hlasů jednotlivým stranám – vpravo u prvních čtyř – počet přidělených mandátů
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Výsledky hlasování v okrese Prachatice

Platnými hlasy volilo 25.691 voličů
(z 40.891 zapsaných voličů celkem)
Spolu
7313
Ano 2011
6933
Piráti,Starostové
3380
Strana zelených
230
Švýcarská demokracie 67
Volný blok
376
SPD
2507
ČSSD
1381
Aliance národ.sil
30
Trikol.,Svob.,Soukr. 835
Aliance pro budouc.
30
Hnutí Prameny
53
Přísaha R.Šlechty
1095
Urza.cz
57
Koruna Česká
60
KSČM
1181
Otevřeme ČR
111
Moravané
31

28,46 %
26,98
13,15
0,89
0,26
1,46
9,75
0,20
0,11
3,25
0,11
0,20
4,26
0,22
0,23
4,59
0,43
0,12

Výsledky hlasování v Jihočeském kraji
Platnými hlasy volilo 335.839 voličů
(z 509.749 zapsaných voličů celkem)

Spolu
Ano 2011
Piráti,Starostové
Strana zelených
Švýcarská demokracie
Volný blok
SPD
ČSSD
Aliance národ.sil
Svobodní,Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
Přísaha R.Šlechty
Urza.cz
Koruna Česká
KSČM
Otevřeme ČR
Moravané

97698
89509
45357
3342
1038
3745
30183
18304
479
1438
941
608
15165
530
642
14974
1496
390

29,09 %
26,65
13,50
0,99
0,30
1,11
8,98
8,89
0,14
3,40
0,28
0,18
4,51
0,15
0,19
4,45
0,44
0,11

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OBCI LHENICE

Platnými hlasy volilo 967 voličů (z 1.580 zapsaných voličů celkem)
Spolu
Ano 2011
Piráti,Starostové
SPD
ČSSD
Přísaha R.Šlechty
KSČM
Trikolora,Svobodní,Soukr.
Volný blok
Strana zelených
Otevřeme ČR
Moravané
Aliance národ.sil
Hnutí Prameny
Koruna Česká

313
264
148
76
54
32
27
25
10
8
4
3
1
1
1

32,36 %
27,30
15,30
7,85
5,58
3,30
2,79
2,58
1,03
0,82
0,41
0,31
0,10
0,10
0,10

JB, JM
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546.
Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba – členové M.Jarošová, I.Mušková.
Fota – není-li uvedeno jinak – J.Bumba, M.Jarošová, J.Klein.
Příspěvky a inzeráty přijímáme do uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci.
Adresa redakční rady: Úřad Městyse, 384 02 Lhenice, e-mailová adresa: kultura@lhenice.cz.
Webové stránky: www.lhenice.cz . Povoleno MK ČR E 12493. Cena 9,- Kč; náklad 250 ks

16

