MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXI., číslo 8, cena 9,- Kč

Tropická lhenická svatojakubská pouť 2013 (27.7. - 28.7.)

SRPEN 2013

foto Jan Klein

INFORMACE Z RADNICE

Poděkování našim hasičům
České Budějovice, dne 1. července 2013
Vážená paní starostko,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval jednotce sboru dobrovolných hasičů Vaší obce za
vzornou spolupráci při likvidaci následků povodní, které zasáhly území našeho kraje v červnu
letošního roku.
Já a moji kolegové si velice vážíme nasazení, ochoty a účinné pomoci, které se postiženému
obyvatelstvu dostalo prostřednictvím Vaší jednotky. Je nám ctí s Vámi spolupracovat.
Věřím, že poděkování budete tlumočit všem členům jednotky.
Plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ !!!!!!
Vzhledem k tomu, že se v poslední době zvýšil počet nezabezpečených volně pobíhajících psů po
veřejných prostranstvích bez jakéhokoliv dozoru a tito psi pak ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce,
znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme majitele těchto psů, že jsou
povinni dle zákona 264/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, své psy zabezpečit proti útěku.
Zastupitelstvo se na svém jednání 4.4.2013 touto problematikou zabývalo a z diskuze vyplynula potřeba
zavedení Obecně závazné vyhlášky, která bude s odkazem na výše uvedený zákon specifikovat zákaz volně
pobíhajících psů. Obecně závaznou vyhlášku připravujeme a bude schválená v co nejkratší lhůtě.
Děkujeme všem majitelům psů, kteří mají své miláčky náležitě zabezpečené
Upozornění občanům
Je nutné zaplatit poplatky ze psů a z pronájmu pozemků a nebytových prostor a poplatků za odpady.
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Informace z našich škol
Základní škola
Představujeme novou paní ředitelku.
Mgr. Vladimíra Trnková vzešla vítězně z vypsaného konkurzu zřizovatelem naší ZŠ,
Městysem Lhenice
Vážení čtenáři tohoto listu.
Byla jsem požádána kolegou J. Bumbou, abych se, coby nová ředitelka ZŠ Lhenice, v srpnovém
vydání ML představila. Tímto tedy plním slib, který jsem dala.
1. srpna nastupuji do funkce ředitelky ZŠ ve Lhenicích. Školy, která příští rok oslaví své čtyřicátiny.
Zdá se mi to nedávno, kdy jsem se spolu s dalšími dětmi, učiteli a řadou hostů účastnila v lednu
1974 jejího slavnostního otevření. V červnu 1975 jsem novou školu opustila, ale ne na dlouho. Po
absolvování prachatického gymnázia a Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích jsem se do
lhenické školy v září roku 1984 vrátila jako učitelka matematiky a přírodopisu. Myslím, že
Lheničákům se nemusím více představovat, vždyť mnozí jsou mými bývalými žáky, jejich rodiči
nebo rodiči žáků současných.
Jak si představuji další směřování naší školy?
Určitě budu pokračovat v již započaté cestě za získáním titulu Ekoškola. Zasadím se o realizaci
naplánovaného projektu učebny v přírodě s přírodní zahradou v areálu školy. Pevně věřím, že se
ve spolupráci s rodiči našich žáků a členy místních spolků podaří vybudovat prostory, které by byly
využívány nejen k výuce, ale především k příjemné relaxaci žáků základní i mateřské školy.
K dalším, již delší dobu promýšleným projektům řadím realizaci školní studovny s knihovnou.
V prostorách, které by se nacházely v přízemí u šaten, by mohli žáci nejen studovat, ale také trávit
čas mezi vyučováním. Interiér školy vyžaduje řadu dalších úprav, na které se budu snažit získat
dotace jak od zřizovatele, tak zapojením se do vyhlašovaných projektů a výzev.
A co spolupráce s rodiči žáků?
Pro úspěšné pedagogické působení je nepostradatelnou dobrá vzájemná spolupráce rodičů se
školou. Byla bych velmi ráda, kdyby se nám podařilo zavést tzv. internetovou žákovskou knížku,
což by umožnilo rodičům našich žáků být v každodenním kontaktu se školou. Myslím, že škola
správně funguje právě tehdy, když jsou do její činnosti zapojeni nejen učitelé a žáci, ale i rodiče
žáků. Proto chci k již zavedeným tradičním akcím pro rodiče a veřejnost přidat akci novou – Den
otevřených dveří, kdy by se zájemci mohli přijít podívat, jak to v jejich škole vypadá, co se zdařilo a
co by bylo třeba vylepšit. Uvítám účast rodičů či přátel školy na realizaci plánovaných úprav
vnějšího i vnitřního prostředí školy.
Ještě je tu otázka volného času.
Na naší škole po dlouhá léta realizuje zájmové kroužky pro žáky DDM Prachatice, pracoviště
Netolice. Chci se pokusit zavést kroužky organizované přímo školou, jejichž vedoucí bych ráda
našla mezi rodiči případně bývalými žáky školy. Kroužek s technickým zaměřením by mohl
využívat prostory nových školních dílen, kroužek vaření nově rekonstruovanou školní cvičnou
kuchyni. Spolu se zřizovatelem dohodneme pravidla, která by umožnila pronajímat prostory dílen a
školní cvičné kuchyňky k akcím určeným pro dospělé (např. kurzy vaření atd.).
A co připravuji pro veřejnost?
O školních aktivitách budou všichni zájemci informováni na internetových stránkách školy
(www.zslhenice.cz), které budou pravidelně aktualizovány. Bohužel zatím příliš neumíme
prezentovat naše úspěchy a informovat veřejnost o zajímavých akcích, které ve škole probíhají.
Pevně věřím, že se nám to podaří změnit a naše webové stránky budou hlavním a přehledným
zdrojem informací o ZŠ Lhenice. Na webových stránkách bude veřejnost informována i o tom, zda
se podaří realizovat můj další záměr - odebírání obědů ze školní jídelny cizími strávníky. Doufám,
že se tuto službu podaří uskutečnit v co nejkratším možném termínu.
Mám ještě celou řadu nápadů, plánů a vizí a těším se na spolupráci se všemi, komu není naše
lhenická škola lhostejná.
Vladimíra Trnková

ANOTACE PROJEKTU „ Zdraví nás baví“:
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Díky realizaci projektu „ Zdraví nás baví“ vznikne v obcích a městech regionu spolupráce na Lhenicku,
Vodňasku, Netolicku, Českobudějovicku a Písecku síť 22 venkovních tělocvičen pro dospělé– někde
to bude celá sada až 8 cvičebních prvků, někde třeba jenom jeden, ale tak, aby co nejvíce sloužil
místním obyvatelům.
Projekt realizují občanská sdružení – MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský Les – Netolicko
a MAS Vodňanská ryba.
Díky rozsáhlému zapojení expertů formou dobrovolnictví budou proškoleni uživatelé jednotlivých
cvičebních strojů a vznikne instruktážní a propagační DVD.
Projektový záměr vychází ze zmapovaných dispozic regionu a požadavků místních obyvatel, navržené
řešení je vhodné i pro osoby s omezeními, mezi něž patří omezení hybnosti i věk. Projekt motivuje
území MAS k trvalé spolupráci , vznikne nové společenství organizací "Zdraví nás baví - Hejbni
MASem".
Projekt využívá přirozené dispozice území pro zvýšení kvality života místního obyvatelstva, především
dospělé populace formou vytvoření možností pro aktivní trávení volného času a vhodné sportovně
rehabilitační aktivity, které podpoří zdravý životní styl.
CÍLE PROJEKTU:
zvýšení kvality života a podpora zdravého životního stylu v regionu spolupráce (venkovní
tělocvičny, areály zdraví a hřiště budou přístupné veřejnosti), podpora péče o tělesnou a
psychickou zdatnost prostřednictvím rozvoje možností venkovních sportovních a volnočasových
aktivit v rámci regionu spolupráce, zvýšení počtu příležitostí k trávení volného času seniorů,
zvýšení příležitostí ke společenskému kontaktu a sbližování seniorů v rámci setkávání se při
venkovních volnočasových aktivitách
aktivitace obyvatel regionu spolupráce v oblasti zdravého životního stylu jako prostředku pro
navázaní trvalé spolupráce, vytvoření nové hodnoty sbližující sousední území partnerských MAS
vytvářející prostor pro následnou trvalou kooperaci, vztahy a spolupráci, zvýšení soudržnosti
obyvatel regionu spolupráce, upevnění lokální identity
dlouhodobý přínos projektu pro území spolupráce sousedících MAS v oblasti zvyšování kvalita života
obyvatel, sociálního partnerství a rovných příležitostí, ato ve specifických cílových skupinách
senioři (65+) a dospělá populace
využití přírodních dispozic (zdravé a neznečištěné ovzduší i v intravilánech obcí) a aktivní podpora
rozvoje dispozic venkovského regionu na bázi principů udržitelného rozvoje, tedy v rozsahu
efektivně využitelném místním obyvatelstvem popřípadě i návštěvníky v maximálním doporučením
poměru 1:1
rozvoj partnerství a spolupráce, rozšiřování platformy spolupracujících subjektům, vytváření sítí a
přenos dobré praxe a uplatňování inovativních přístupů, a to ve specifické oblasti zdravého
životního stylu a veřejného zdraví a ve specifické cílové skupině dospělá populace a senioři (65+)
aktivní a systémové uplatňování principů a metod Leader, především přístupů plánování zdola,
společného zajištění výstupů-výsledků-dopadů sítí spolupracujících subjekt, vytváření trvalých
vztahů a vazeb pro rozvoj regionu spolupráce
zvyšování kvality života obyvatel regionu spolupráce a zvyšování jeho atraktivity. Možno
charakterizovat trendy-heslem: VENKOV JE COOL.

VENKOVNÍ TĚLOCVIČNY VE LHENICÍCH
Dne 27.6.2013 jsme uvedli do provozu a řádně vyzkoušeli dva nově nainstalované venkovní cvičící
stroje pro dospělé, které byly pořízeny v rámci projektu spolupráce „Zdraví nás baví“,

který

realizuje MAS Rozkvět zahrady jižních Čech s partnery.
Jedna venkovní tělocvična se nachází v parku ve Lhenicích naproti kinu, kde je v provozu také
rodinné centrum Pecka…. A jak se ukázalo, umístění je šikovné také pro dorost, protože kolem
chodí místní žáci ke škole a mohou se před dlouhým vyučováním nebo po jeho skončení pěkně

3

protáhnout. Také nám to při zprovoznění názorně ukázali – ani byste nevěřili, kolik zábavy si
můžete užít při cvičení! Takové tělocvičné nadšení jsme od osmáků ani nečekali…
Druhý venkovní cvičící stroj je umístěn ve Lhenicích na Sídišti SNP, u stávajícího dětského
hřiště a tak zatímco si děti budou hrát, rodiče nebo prarodiče si mohou při hlídání svých
ratolestní také pěkně zacvičit.
PROJEKT SPOLUPRÁCE ZDRAVÍ NÁS BAVÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO
FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OPATŘENÍ IV.2.1. REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE PROGRAMU ROZVOJE
VENKOVA.

OS NÁVES

KONÁNÍ

OZNAMUJE

10. chrášťanské pouti

O.s. Náves srdečně zve na letošní jubilejní pouť v Dolních Chrášťanech
dne 31.8. 2013
Těšíme se s vámi na viděnou na naší návsi!
Program:
14.00 - Ekumenická bohoslužba
15.00 - Slavnostní zahájení
Netolická pětka
16.00 - Bajaja Teátr Víti Marčíka
17.00 - PRONÁVES Veřejná dražba 5 předmětů umělecké povahy darovaných
na podporu činnosti O.s. Náves
18.00 - Doktor Faust / Divadlo Půlnebí
19.00 - Pláče Kočka / Divoké tance, truchlivé písně
Promítání z historie vsi
21.00 - TRABAND / Dvoutaktní rock
Doprovodný program:
Občerstvení – Domácí střelnice- Soutěže- Tombola- Poštovna - Dětský koutek Vystoupení orientálních tanečnic- Jehněčí guláš
Časy jsou orientační
Vstup na koncert: 50,- Kč
DĚKUJEME za podporu: Městys Lhenice, MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech

LHENICKÉ STŘÍPKY
Svatojakubská lhenická pout‘ v tropech.
Ne, nikam se nepřestěhovala tato pout‘ do jiného pásma k rovníku .Pravidelně poslední neděli
v červenci se tradičně dodržuje oslava svatojakubské pouti. Tato pout‘ během svého trvání zažívala
různorodé počasí. Nejčastěji teplo (bodejt‘, je konec července), některé propršely celý den, ale ta
letošní vybočuje z normálu. V poledne se teploměr vyšplhal na neuvěřitelných 36 stupňů. Takové horko
v dostupných pamětech pout‘ nezažila. Je možné, že tato tropická vedra ovlivnila celkovou
návštěvnost, ba i holašovické slavnosti „uzmuly“ tradiční návštěvníky.
Pohledem do církevního kalendáře na pětadvacátý červenec si připomínáme svátek sv .Jakuba. Pár
vět pro nezasvěcené o tomto světci. Tomuto apoštolovi Krista jsou zasvěceny kaple, kostely a chrámy
na celém světě. Jmenuje se Jakub starší, který se narodil v rybářské chatrči matce Salome a otci
Zebedeovi. Měl ještě bratra Jana, legenda tvrdí, že tito dva apoštolové byli nejvíce oblíbeni u Krista.
Jakub byl popraven kolem Velikonoc v roce 44.
Letošní oslavy byly rozporuplné. Zatím co celý svět, kromě Španělska, jehož je Jakub patronem
(jako náš Václav), v místech, které souvisí s bytostí Jakuba, oslavoval, Španělsko padlo do hávu
smutku z důvodu tragické havárie rychlovlaku u stotisícového galicijského města Santiago de
Compostelo, jehož je sv. Jakub rovněž patronem. Výsledky této tragické havárie jsou známy
z celostátních medií.
Ale vraťme se ke lhenické pouti. Kromě mimořádného tropického vedra vše proběhlo v normálu.
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Bývalo pravidlem, že pouťové atrakce se začaly sjíždět do Lhenic ponejvíce v úterý (po skončení
předcházející štace), tentokráte se již objevily první atrakce na autobusovém nádraží již v neděli. Asi
měly volno. Letošní pout‘ provozovalo celkem jedenáct těchto atrakcí, počínaje malým vláčkem a konče
oblíbenou lavicí .K této atrakci malou perličku. V sobotu večer, když už se jelo na „plný pecky“, byla
z důvodu přetížení přerušena dodávka el. proudu pro celé náměstí zrovna v tu dobu, kdy byla lavice
v nejvyšším místě. Osazenstvo si tak mohlo tři čtvrtě hodiny nerušeně z výšky cca osm metrů prohlížet
protější hotel „Pod Stráží“.Lavici pomocí agregátu spustili do výchozí polohy a po skončení této
záchranné akce, po deseti minutách, byla dodávka proudu obnovena. Zaznamenali jsme i menší počet
stánkařů (Holašovice?), kteří končili na křižovatce Krumlovská-Svatojánská, jindy končívaly stánky až u
bývalé Fruty. Vedro zapůsobilo, že stánkaři po poledni vyklidili pozice. Dobře se sedělo v chládku a
popíjelo tradičně v areálu chovatelů. Sobotní večer naplnila sokolovnu kapela „KVÏN“ ku spokojenosti
návštěvníků i pořadatelů. Odpoledne se hrál fotbalový turnaj Memoriál Vojtěcha Marka (o něm psáno
na sportovní stránce), osadníci ve Vodici a Třešňovém Újezdci si užili své objížďkou, právě tak, jako i
obyvatelé ve lhenické ulici Na Sušárně, ale to k pouti patří. Ke spokojenosti chyběly penízky neutržené
za třešně , které se letos neurodily.
J. Machart

O.S. GRÁTIS na výletě v Rakousku
Na jednodenním výletu do sousedního Rakouska – městečka Aigen si skupina O.S. GRÁTIS
prohlédla i novogotický kostel Jana Evangelisty z roku 1897 – 1900 z neomítaných cihel a žuly.

Hledání ztraceného času
(seriál)
Tentokráte

O proměnách náměstní plochy
Jak v průběhu let docházelo k obměnám dominant na lhenickém náměstí - kostela sv. Jakuba, hotelu, staré
radnice, sochy sv. Vojtěcha, kašny i některých domů - bylo již v tomto našem seriálu vzpomenuto.
Tentokráte se zaměříme na úpravy náměstní plochy v minulosti, která v brzké době zcela změní svou
podobu historicky nejradikálněji.
Významnou změnu k zvelebení náměstní plochy možno zaznamenat v r.1951, kdy původní svažitá plocha
byla srovnána vyrovnávací kamennou zdí (viz foto), kdy do jejího původního, udusaného zemního povrchu
byly vsazeny kostky.
K výstavbě vyrovnávací zdi na náměstí z knihy A. Branalda „Ztráty a nálezy“ – „Jedenáct míšenských
jablíček“.
Citace: „Velká starost byla, aby Lhenice vypadaly k světu. Náměstí bylo vůbec problém. Inženýr udělal plán
na úpravu, navezli jsme kámen na „sokl“. Inženýr se smál – bez peněz žádná muzika! A tak jsme začali bez
milého inženýra. Zpočátku jen pár chlapů, jen tak podle tyček. Holt postaru. Povedlo se. Když se dneska
podíváš po šraňku, jako když střihne.“ (z výpovědi tehdejšího předsedy MNV Vojtěcha Macharta – kráceno).
K další úpravě povrchu náměstí došlo v letech 1961, 1965, 1966 a pak v období 1970 – 1980.
Z kronikových stručných zápisů se dozvídáme:
1961 – „Občané s radostí přijali vyasfaltování obou částí náměstí i prostoru před školou“
1965 – „Na náměstí byl upraven chodník před čp.122 (Šimonů) směrem ke staré radnici“
1966 – „Osazeny obrubníky kolem trávníků a záhonků na náměstí“
1970 – 1980 – „Kobercová úprava komunikací i náměstí, zbudovány asfaltové chodníky, upraveny ozdobné
trávníky a záhony“
Foto č.1 – 2 - lhenické náměstí ještě bez kamenné vyrovnávací zdi
Foto č.3 – lhenické náměstí již s kamennou vyrovnávací zdí z r.1951
Foto č.4 – 5 – pokládání asfaltového koberce na náměstí z období let 1970 – 80
Foto č.6 – prostor před starou radnicí a sv. Vojtěchem a budovou školy (dnes úřad městyse) změní zcela
svou tvář (snímek ze 60.let min. století)
Foto č.7 – orientační návrh revitalizace lhenického náměstí (plánek není v konečné úpravě – při posledním
jednání zastupitelstva byly schváleny drobné úpravy).
JB, MJ
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Čtení na léto
Na lhenickém náměstí se odjakživa v městečku odehrávaly veškeré slavnosti a parády církevní (jako např.
Jánská slavnost, Boží tělo), z nich pak ta nejslavnější - svatojakubská pouť (o té letošní je psáno na jiné
stránce tohoto vydání), ale i ty světské (jako např. jarmarky, ale i různé produkce a vystoupení), jak jsou
líčeny v posbíraných vzpomínkách kluků z PKU (Party Krumlovské ulice), sepsaných jedním z nich, Janem
Bumbou.

Cirkusáci – artisté na našem náměstí
A v tom odcházejícím létě se u nás objevili cirkusáci – artisté – Třískové od vysokého stožáru, co
nás uchvátili velice. Tak ti Třískové vztyčili na náměstí stožár, takový, jako na těch oceánských korábech, co
vídáme v Biu Sokol Lhenice a taky po námořnicku byli oděni a pan artista Tříska na tom převysokém
stožáru, až na samé jeho špičce, předváděl stojku, když ho před tím děsivě rozhoupal, až diváci tajili dech a
jeho dcera, též Třísková, jménem křestním Juliána, přenádherně cvičila na ukotvené kotvě na báni našeho
svatého Jakuba, načež poté celá rodina Třískova chodila a jezdila na kolech jen po ráfkách v nebetyčné
výšce po lanech. Náš lid žasl a my s ním a všechno jsme nesmírně obdivovali a to již proto, že to cvičení
sledovaly světlomety, jelikož byl již velice pozdní večer a tak i ty reflektory způsobovaly, že to všechno bylo
až románově napínavé. Prostě – krása nesmírná ! Ale nás stejně nejvíce upoutalo a vzalo to loučení rodiny
Třískových s panem Třískou dole u maringotky, kde před zvlhlými zraky diváků objal celou nastoupenou
rodinu a podal jí ruku na rozloučenou, než vystoupil hazardovat na stožár. A tu my si usmysleli, že si na to
loučení musíme na plácku zahrát. A tak jsme to loučení viděli několikráte, jelikož těch představení bylo vícero
a pozorně jsme se dívali, aby nám nic neušlo. Třískovi z náměstí a ze Lhenic zmizeli, ale loučení s panem
artistou Třískou nikolivěk. Na lípě, na plácku objevila se šplhací dřevěná tyč, co vysoký stožár a u něho
v námořnických tričkách, bílých baretech s modrými vlajícími krepovými stuhami jest nastoupeno PKU. Loučí
se s panem artistou Třískou, co Vojtěchem Hudecem, než vyleze riskovat na vysoký stožár. Loučení to není
o nic dojemnější, než to, které onehdy předvedli Třískovi na náměstí. Alespoň nám, hochům z PKU se to tak
zdálo…..

Významné osobnosti a Lhenicko
Dirigent Libor Pešek, pocházející z Hrbova, oslavil v měsíci červnu „osmdesátiny“. Co o něm
řekl současný hudební skladatel Jan Klusák u příležitosti jeho narozenin: „Když vyprávím o Peškovi, mám
týž pocit, jako vždy, když se mluví o velkém umění: že to podstatné a nejkrásnější nelze vyslovit, že to je
nepostižitelné.“ Slova předního současného českého hudebního skladatele dobře vystihují obtížnost
charakterizovat uměleckou osobnost Libora Peška a základní rysy jeho umění. Je to již více než šedesát let,
kdy započalo přátelství a následující hudební spolupráce obou těchto mužů. V červnu letošního roku se
Libor Pešek v plné svěžesti a uprostřed aktivní umělecké práce dožil osmdesátky. A právě takovéto jubileum,
pro všechny jeho bližší přátele a kolegy, ale i pro tisíce jeho posluchačů neuvěřitelné, evokuje pohled na jeho
dosavadní koncertní dráhu. Je velmi zdařilá a znamená mnohem více než obraz kariéry jednoho umělce. Při
reminiscencích nemůžeme pominout jeho raketový nástup, který se odehrál v čele nového, zajímavého a po
všech stránkách progresivního ansámblu dechových nástrojů Komorní harmonie. Už v těch dobách počátků
byl vnímán jako zajímavá a výjimečná dirigentská osobnost. Krátce nato založil Sebastian orchestr a začal
se objevovat za pulty našich i zahraničních orchestrů - trvalý úvazek měl u dnešní Severočeské filharmonie v
Teplicích a u dvou orchestrů v Holandsku. Z mnoha hledisek zdařilá byla jeho éra v Pardubicích včele
tamější nově vzniklé Komorní filharmonie. Potom už přišla vesměs velká tělesa - Slovenská filharmonie a
konečně i pevný úvazek v České filharmonii. Desetiletá éra v čele Královské liverpoolské filharmonie je dnes
jak tam, tak i u nás doma považovaná za legendární. V současné době je možno jej často vídat v čele
Českého národního symfonického orchestru. Vedle těchto stálých úvazků Libora Peška znají posluchači
nejen u nás doma, ale po celém světě - ta řada světových těles, s nimiž pracoval, je úctyhodná.
Použito z internetového textu autora: Bohuslava Vítka, foto Petra Čechová

ÚSPĚCH LHENICKÝCH KOLÁČŮ V HOLAŠOVICÍCH
Šikovnost lhenických žen ocenili v soutěži „Koláčobraní“ na Holašovických slavnostech 27.7.
Konkurence byla veliká. Z 23 soutěžících
získala 3. místo Stázka Houšková,
zastupující lhenické ženy. Letos poprvé a hned úspěšně.
Díky a blahopřejeme!

..
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ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
KČT Lhenice pořádá – zájezd – 10.8.-17.8.2013
KRUŠNÉ HORY
-10.srpna – Loučná - Fichtelberg(1215m),rozhledna-Boží Dar-Klínovec(1244m),
rozhledna-Loučná.(při použití lanovky) cca 13km
-11.srpna- Bublava-Aschberg(936m),rozhledna – Mühlleiten - SchneckensteinSachsenberg – Bublava (výhledy,naučná stezka) cca 19km
-12.srpna- Abertamy-Plešivec (1028m),rozhledna - Božídarský Špičák(1115m)Boží Dar(rašeliniště,naučná stezka) cca 16km
-13.srpna- Bublava-Olověný vrch (802m) ,rozhledna-Nancy-Rájecké údolí-ŠpičákPřebuz-Rolava-Rájecké údolí(skalnaté útvary,výhledy,př.park)cca 17km
-14.srpna- Pernink-Perninský vrch (997m)- Tisovský vrch(967m),rozhledna-Horní
Blatná-Blatenský vrch (1043m),rozhledna-Horní Blatná cca 18km
-15.srpna- Nová Ves - Prunéřovské údolí-Hasištejn-Místo-Blahuňov-Málkov
(pěkná údolní cesta,vodopád,hrad,lapidárium plastik) cca 16km
-16.srpna- Hora Sv. Šebestiána-přechod-Satzung-Schmalzgrube-JöhstadtVejprty -Bärenstein – Vejprty (Hirtstein 890m-výhledy,Glösenstein 800m
výhledy, Bärenstein 898m,rozhledna) cca 22km(při použití vlaku 16km)
-17.srpna- Jáchymov-prohlídka města-památky-odjezd 15,00-16,00hod
Odjezd : 10.8.2013 ze Lhenic ,Info: p. Majer 720 121 690,p. Müglová 606 161 519
Cena : 4.500,-Kč (záloha 3.000,-Kč do 30.4.2013),cca 50,-Euro(lanovky,občerstvení)
V ceně zájezdu:doprava autobusem s bufetem,ubytování,polopenze
Pojištění:každý účastník si zařídí cestovní pojištění u své pojišťovny.

Co nového ve lhenickém SK
„Osmdesátiny“ lhenického fotbalového klubu 1933 – 2013
Z historie SK
(sedmé pokračování)

Tolik očekávaná I.B ve Lhenicích jen na tři soutěžní sezóny.
Již na novém hřišti za sokolovnou vstoupili Lheničtí premiérově do I.B třídy v sezóně 1969/1970, aby v ní
setrvali ještě dva soutěžní ročníky 1970/71 a 1971/72). Již částečně pozměněnému týmu (vedeném
K.Lukešem a poté J. Chaloupkem), do kterého vstoupilo i nastupující lhenické fotbalové mládí, se nepodařilo
dlouhodoběji udržet přináležitost ke krajské soutěži. Pádu nezabránili ani přišedší krajánci ( J.Jiráň, J.Vilha,
Jan a Jiří Benešovi). Marné byly snahy o udržení .
Čtyři roky v „šumavské lize“, než přišel návrat do I.B a definitíva přináležitosti ke krajským soutěžím
„Šumavská liga“ ukázala, jak bolí, a jak obtížný bude návrat z okresního přeboru zpět do krajské soutěže .A i
když po tři soutěžní ročníky byli peckáři jejími „korunními princi“ (1972/73, 1973/74, 1974/75), tak až
mistrovská sezóna 1975/76 přinesla kýžený postup a to zejména zásluhou vstupu „budějovické enklávy“ (J.
Johna, M. Matáska, J. Smolíka, Z. Kofroně do lhenického fotbalu - vystřídala tu zlivskou) a též i nového
hrajícího trenéra Jos. Johna ( za asistence M.Kvěcha), který dal lhenickému fotbalu řád (tréninkový i
zápasový) a zůstal mu věren po 18 fotbalových sezón (1973/74 až 1990/91) !
Foto: tým, který vybojoval návrat do I.B v mistrovské sezóně 1975/76
Poznáte na fotografiích tehdejší hráče?

7

14.ročník Memoriálu Vojtěcha Marka ve Lhenicích
tentokráte součástí oslav „osmdesátin“ lhenického SK
sobota 27.7.2013
Vyřazovací zápasy:
SK LHENICE – TATRAN PRACHATICE – TÝM 1999 1:4 (0:1)
Branky za Prachatice: M. Schön, J. Veselý (z 11), M. Pecka, L. Pecka
Branka za Lhenice: P. Lukšovský
1.FC NETOLICE – BLANÍK STRUNKOVICE 2:1 (1:1)
Branky za Netolice: R. Mužík, J. Lukáš
Branka za Strunkovice: J. Plánský
Utkání o 3.místo:
SK LHENICE – BLANÍK STRUNKOVICE 5:0 (1:0)
Branky za Lhenice: R. Pořádek 3, P. Lukšovský, J. Beran
Finále:
TATRAN PRACHATICE – TÝM 1999 - FC NETOLICE 0:0
Na penalty Tatran Prachatice
Celkové pořadí:
1.Tatran Prachatice
2.1.FC Netolice
3.SK Lhenice
4.Blaník Strunkovice
Nejlepší jednotlivci – hráč M.Kadlec (T.Prachatice)

brankář J.Dvořák (T.Prachatice)
střelec R.Pořádek (Lhenice)
Turnajové zápasy s přehledem řídili: O.Babka, L.Benedikt, P.Klíma
Na piedestal velkého poháru memoriálu roč.2013 vepsáno jméno
– Tatran Prachatice – tým1999.
Poháry a ceny předali: starostka Městyse Lhenice Ing.Marie Kabátová a prezident lhenického SK Pavel
Boška.

Lhenice – neděle 28.7.2013 - „POUŤÁK“ PĚTATŘICÍTEK
SK LHENICE – FC VLACHOVO BŘEZÍ 4:1 (1:1)
Branky za Lhenice: Z. Šnajdr 3, P. Trnka. Branka za Vl. Březí: L. Řezník

Přípravná utkání na novou mistrovskou sezónu
Čt 1.8. – Dubné /Jankov B (OP) – SK Lhenice 3:4 (3:2) – branky za Lhenice: T. Tůma 2 (obě z 11)
So 3.8. – SK Vacov (I.A tř.) – SK Lhenice 7:0 (4:0)
J. Beran 1
St 7.8. - SK Lhenice – 1.FC Netolice – 5:0 (1:0)
vlastní
branky za Lhenice: J. Pokorný 3 J. Beran 1 R. Sura 1

Mistrovské zápasy nového sout.roč. 2013/14 v srpnu a počátkem září
I.B tř. sk.A – muži
13. kolo – so 17.8. v 17.00 – SK Lhenice – Kaplice B – premiéra
1.kolo – ne 25.8. v 17.00 – Č.Krumlov B – SK Lhenice
2.kolo – so 31.8. v 17.00 – Vyšší Brod – SK Lhenice
3.kolo – so 7.9. v 10.00 – SK Lhenice – Kremže (v rámci oslav 80 let SK Lhenice)
OP Prachaticka – muži
1.kolo – so 24.8. v 17.00 – Lenora – SK Ktiš/Lhenice B – premiéra
2.kolo – ne 1.9. ve 14.00 – SK Ktiš/Lhenice – Šum.Hoštice
3.kolo – ne 8.9. v 17.00 – Vitějovice – SK Ktiš/Lhenice
OP Prachaticka – přípravky ml. – v rozestavení 4+1
St 4.9. turnaj ve Lhenicích – Lhenice, lažiště, Stachy
St 11.9. turnaj ve Vimperku – Vimperk A, Lhenice, Lažiště

Ze zákulisí SK
V klubu právě vrcholí letní příprava týmů a přípravy na oslavu „osmdesátin“ lhenického SK – v sobotu 7.9.
(program na jiném místě tohoto vydání). Do nové mistrovské sezóny vstupuje A tým s novým trenérem,
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bývalým naším dlouholetým hráčem a kapitánem Pepou Lukačem, jeho asistentem Jan Bumba ml. Stěny
kabin směrem k asfaltovému hřišti dostaly nový kabát v klubových barvách – červené a bílé, byl zkvalitněn
trávník na hrací ploše a byly instalovány nové branky s novými sítěmi.
Naši benjamínci z přípravky, s trenérem Petrem Trnkou a i spolu s rodiči se vypravují na týdenní soustředění
do Nové Pece na Lipně (od 11.8. do 18.8.) s ubytováním v chatkách, se zaměřením na rozvíjení fotbalových
a všestranných pohybových dovedností
JB, MJ
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. 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 WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 340 ks.
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