MOJE LHENICKO
Ročník XXX., číslo 7, cena 9,- Kč

ČERVENEC 2012

INFORMACE Z RADNICE
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 28.06.2012
Usnesení 188/20/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Usnesení 189/20/2012: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pronájem pozemku p.č. 368/5 v k.ú. Tř.Újezdec o
výměře 290 m2 za cenu 1,-- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
Usnesení 190/20/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Třešňový Újezdec, Raška - kabel NN,parc. č. 598/1 “ na
pozemku p.č.691/1, 697/1 v k.ú. Třešňový Újezdec (umístění nového kabelového vedení NN). Průběh a rozsah věcného
břemene bude vymezen GP . Jedná se o úplatné zřízení věcného břemene na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši
4.700,-- -Kč bez DPH
b) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 1470 a 908/20 v k.ú. Lhenice na realizaci
prodloužení splaškové kanalizace pro rodinné domy.
Usnesení 191/20/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na prodloužení
splaškové kanalizace na pozemku p.č. 1470 a 908/20 v k.ú. Lhenice pro rodinné domy na parcelách st.707 a st. 711 v k.ú.
Lhenice . Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně
Usnesení 192/20/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje mandátní smlouvu s firmou SURA a spol. Ktiš, na
technický dozor na akci „Rekonstrukce zdravotního střediska II.etapa“ ve výši 20.000,-- Kč bez DPH
Usnesení 193/20/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Svislá plošina – zdravotní středisko Lhenice“. Na
1.místě se umístila firma VECOM, zdvihací zařízení s.r.o. Ovenecká 315/32, Praha, IČO 25599348, s cenou 466.000,-- Kč
bez DPH (559.200,-- Kč s DPH), na 2.místě firma ALTECH s.r.o., Bánov 479, IČO 46344861, s cenou 469.000,-- Kč bez
DPH (562.800,-- Kč s DPH), na 3.místě firma MANUS Prostějov s.r.o., Za drahou 4332/4, Prostějov, IČO 47900440, s cenou
551.300,-- Kč bez DPH (661.000,-- Kč s DPH)
Usnesení 194/20/2012: Zastupitelstvo
městyse Lhenice bere na vědomí komunitní plán sociálních služeb na ORP
Prachatice
Usnesení 195/20/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje investice do opravy rybníka v H.Chrášťanech a investice do vodovodu v D.Chrášťanech. Cena bude stanovena
na základě výběrových řízení, vypsaných na tyto akce.
b) pověřuje starostku podepsáním smluv na provedení prací na tyto akce s vítězi výběrových řízení
Usnesení 196/20/2012: Zastupitelstvo městyse schvaluje proplacení 50 % nákladů vodného části občanů Horních Chrášťan
za minulé zúčtovací období
Usnesení : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje žádost o půjčku Občanskému sdružení Náves na projekt Pecka –
vytvoření komunitního centra v prostorách kult.zařízení Lhenice ve výši 590.887,-- Kč
MF, IR

UPOZORŇUJEME NÁJEMNÍKY POZEMKŮ, KTEŘÍ DOPOSUD NEZAPLATILI NÁJEM,
ABY TAK UČINILI V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ!
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ A DOVOLENÉ BUDE ORDINACE MUDr CAHÁKOVÉ
OD 2. – 13. ČERVENCE 2012 UZAVŘENA!!!
(Zástup upřesněn na nástěnkách)

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Jako každoročně nejpestřejším měsícem bývá právě červen. Posuďte sami:
6.6. navštívila třída „Sůviček“ – budoucí školáci – 1.třídu ZŠ
7.6. proběhlo na hřišti SK sportovní klání ve třech disciplínách – běhu, hodu míčkem a skoku do dálky
13.6. byly děti přítomny koncertu místní základní umělecké školy
14.6. „Škola nanečisto“ – předškoláci si prohlédli své budoucí působiště
18.6. pobavilo děti v MŠ muzikantské duo z Třeboně
19.6. absolvovaly děti velký zájezd do plzeňského Dinoparku, kterého se zúčastnilo 22 našich nejstarších
27.6. opět výlet, tentokráte lodí po Vltavě
28.6. se slavnostně rozloučilo s naší MŠ 14 předškoláků za přítomnosti hostí - paní starostky Ing.M.Kabátové s doprovodem
MŠ BUDE UZAVŘENA OD 16.7. DO 17.8.2012
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Základní škola
Červnové kalendárium
28.5. – 1.6. – turistický kurz na Lipně prožáky 8.tř. (viz foto níže)
1.6. – Den dětí – pro žáky 1.stupně ZŠ připravili deváťáci (pro nepřízeň počasí tentokráte v tělocvičně školy)
4.6. – „Zvířátka a Petrovští“ – balet (v nastudování baletního oddělení ZUŠ Prachatice) – pro děti z 1. až 3.třídy v kině
6.6. – školní výlet – hrad Zvíkov – pro žáky 6. a 7.třídy
7.6. – atletická olympiáda ZŠ Prachaticka – pro žáky 1.stupně ZŠ (viz článek níže)
7.6. – školní výlet – Tábor – pro žáky 8. a 9.třídy
8.6. – dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – pro žáky 4.třídy
11.6. – projekt „Vydra“ – Třeboňsko – v rámci programu Ekoškola – pro 40 vybraných žáků ze všech tříd, krom první
13.6. – návštěva z německé školy z Grattersdorfu (viz článek a foto níže)
13.6. – besedy ve spolupráci s „Phenix“ – pro žáky 8.třídy na téma „Sex faktor“, pro žáky 7.třídy na téma „Alkohol“
13.6. – návštěva závěrečného koncertu ZUŠ – ve lhenickém kině – pro děti z 1.třídy spolu s MŠ
14.6. – atletická olympiáda ZŠ Prachaticka – pro žáky 2.stupně ZŠ (viz článek níže)
14.6. – „Škola nanečisto“ – návštěva školy s prohlídkou pro předškoláky z MŠ
15.6. – pěší výlet do okolí Lhenic – pro děti z 1. až 3.třídy
20.6. – setkání ekotýmů v ČB – v rámci programu „Ekoškola“ – pro třídní ekotýmy a další vybrané děti (viz foto níže)
22.6. – branné cvičení – pro žáky všech tříd v okolí Lhenic (viz foto níže)
27.6. – školní akademie – pro veřejnost ve lh.kině v podvečer, pro žáky školy dopoledne (viz článek a foto níže)
28.6. – slavnostní předání vysvědčení a poslední zvonění – pro vycházející žáky z 9.třídy (viz článek níže)
29.6. – ukončení školního roku, předání vysvědčení (ve všech třídách krom deváté)

Školní rok 2011/2012 – statistika - 2.pololetí
Celkový počet žáků
z toho dívky
chlapci
Prospěch:
Počet žáků s vyznamenáním
Počet žáků, kteří prospěli
Počet žáků, kteří neprospěli
Průměrný prospěch
Chování:
2.stupeň z chování

176
87
89
91
84
1
1,64

Výchovná opatření
důtka ředitele školy
důtka třídního učitele
napomenutí tř.učitele
Pochvaly
za reprezentaci školy
za úspěšnou repr.školy
Absence:
Celková absence
z toho omluvená
neomluvená
Průměrná celková absence

51,7%
47,7%
0,6%

13 žáků 7,4%

6 žáků
8 žáků
10 žáků

3,4%
4,5%
5,7%

23 žáků
38 žáků

13,1%
21,6%
8313 hodin
8278 hodin
35 hodin
47,23 hodin

Návštěva z německé školy z Grattersdorfu
Významnou událostí v tomto školním roce byla přátelská červnová návštěva (13.6.) dětí z 1. a 4.ročníku ze školy
z německého Grattersdorfu za doprovodu ředitelky školy, učitelů, několika rodičů a též i starosty této německé obce pana
Norberta Bayera a za přítomnosti naší lhenické paní starostky Ing.M.Kabátové. Pro německé hosty byl v naší škole připraven
celodenní program, kdy po uvítání a seznámení ve třídách pokračoval ve lh.kině, aby i německé děti svým programem
pozdravily naše školáky. Po společném obědě v jídelně školy došlo na společné malování znaků obou obcí a na zábavné
odpoledne v tělocvičně školy, připravené našimi deváťáky. Navazování přátelství vůbec nevadila nepřízeň počasí.

Medailová žeň na atletických olympiádách škol Prachaticka
Atletická olympiáda ZŠ Prachaticka žáků 1.stupně – Prachatice – 7.6.
Na stupně vítězů ve svých kategoriích z našich vystoupili: pro dvě „zlaté“ Kristýna Pavlíková (ze 4.tř.) za běh na 50m (čas
8,0s) a skok daleký (384cm); Dominik Mašek (4.tř.) pro „stříbrnou“ za skok daleký (405cm); Kristýna Pešková (5.tř.) rovněž
pro „stříbrnou“ za skok daleký (372cm) právě tak, jako i Magdalena Krupičková (3.tř.) za hod míčkem (21,64m); pro
„bronzovou“ pak Radek Kunc (3.tř.) za skok daleký (369cm).
Atletická olympiáda ZŠ Prachaticka žáků 2.stupně – Prachatice – 14.6.
Dvě zlaté medaile pro naši školu vybojoval Michal Mahák (9.tř.) ve skoku vysokém (168cm) a dalekém (560cm); stříbrné
získali Martin Tupý (7.tř.) ve skoku vysokém (145cm), Jan Schwinger (7.tř.) v běhu na 1000m (3:18,9), Aneta Schwingerová
(7.tř.) ve skoku vysokém (125cm) a Nikola Korytarová (6.tř.) ve skoku dalekém (402cm); bronzové Petr Starý (7.tř.) v běhu
na 60m (8,20s) a ve skoku dalekém (477cm); Jan Schwinger (7.tř.) v hodu míčkem (55,15m); Filip Bohó (9.tř.) za běh na
60m (7,99s) a Josef Reindl (9.tř) v běhu na 1500m (5:0,41).Bronzové medaile sbírali i štafety na 4x60m - mladších žáků ve
složení M.Tupý, P.Starý, J.Schwinger, T.Pop (všichni 7.tř. čas 32,91) a i starších žáků ve složení M.Mahák a F.Bohó (oba
9.tř.) a J.Abelovszki a P.Sýkora (oba 8.tř.) - (čas 30,96s).

Slavnostně převzali poslední vysvědčení a naposledy jim zazvonil školní zvonek
Byl čtvrtek – 28.červen – čas 11.35, kdy se pro deváťáky naposledy rozezněl školní zvonek a za jeho zvonění a za
vytvořeného špalíru mladšími spolužáky ze všech zbývajících tříd a za aplausu všech nastoupených dětí i učitelů, vycházející
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žáci naposledy a společně, držíce se za ruce, sestoupili schodištěm k hlavnímu východu školy, kudy ji, někteří i dojatě,
opustili. Vrátili se sem však odpoledne o 16.hodině ještě jednou, do školní jídelny, aby zde za přítomnosti učitelů, rodičů a
přátel převzali poslední vysvědčení. Při slavnostní rozlučce, kterou uváděla Lucie Trnková (žákyně 7.třídy) a kterou zpestřil
vystoupením malý hudební soubor z Rodinného centra, byli představeni vycházející žáci a zazněly slova ředitele školy
Mgr.K.Bicana i zástupkyně vycházejících deváťáků, Terezy Hůrské. Poté již došlo na předání vysvědčení z rukou třídní
učitelky Mgr.Aleny Vejvodové s jejím průvodním hodnotícím slovem, na převzetí upomínkových dárků od předsedkyně
SRPŠ Mgr.Miluše Schwingerové a na obdarování učitelů i rodičů květinami, jako výraz poděkování. Společné posezení
s občerstvením udělalo pomyslnou tečku za důstojným rozloučením s vycházejícími žáky. Oficiálně i neoficiálně zde
zaznívala hodnotící slova k abiturientům, jakož i rady do další etapy jejich života s přáními šťastného vykročení.

„Jak šel školní rok 2011/12 naší lhenickou školou“ – školní akademie
Jeho průběh připomněla školní akademie nejenom názvem, ale celým komponovaným pořadem připraveným pro veřejnost ve
lhenickém kině o středečním podvečeru – 27.6., a to ve scénáři a režii Mgr.Jana Bumby a za nácviku učitelů (ZŠ a ZUŠ),
vedoucích zájmových útvarů, za vystoupení žáků školy a i za pomoci jejích zaměstnanců.
V první části akademie byli přítomní fotoprojekcemi s průvodním slovem a při reprodukované hudbě obeznámeni
s nejvýznamnějšími událostmi na škole (s otevřením nového víceúčelového hřiště, s novým vybavením počítačové učebny,
s přátelskou návštěvou z německé školy v Grattersdorfu), s vlastní vzdělávací činností se zaměřením na ekologii, neboť se
škola zapojila do mezinárodního programu „Ekoškola“, také s úspěchy našich žáků v různých vědomostních a dovednostních
soutěžích, a to vše za tématického prolínání sborového a sólového zpěvu (za doprovodu a řízení Mgr.Karla Majera) a
přednesu básní.
Druhá její část byla zaměřena na volnočasové aktivity našich žáků. Ti se tak představili s vystoupeními ze zájmových
útvarů Roppe Skippingu (cvičení se švihadly na hudbu – vedoucí Eva Vinciková), z MH Dancingu (tanec – vedoucí Markéta
Cabajová) a též malí muzikanti z naší „ZUŠky“ se skladbami v přednesu na klavír, kytaru a klávesy. Závěr patřil loučícím se
deváťákům. Ti na rozlučku s úspěchem připravili s třídní učitelkou Mgr.A.Vejvodovou humornou pohádku „O Sněhurce“.
Samotný úplný závěr akademie však přináležel, jak jinak, pěveckému sboru a jeho písni „Jsou tady prázdniny“, vždyť už
klepaly na dveře lhenického kina s tím báječným časem, jak se v ní zpívá. A pak již zazněl společný pronikavý výkřik „hurá
na prázdniny“ s úprkem vystupujících z pódia. Tak ať jsou vydařené!
Foto: z vystoupení dětí na škol.akademii (27.6.)
Poděkování
Ředitelství naší lhenické ZŠ i touto cestou děkuje všem sponzorům a dárcům,
kteří ve škol.roce 2011/12 jakoukoliv formou škole vypomohli.
JB

LHENICKÉ STŘÍPKY
Myslivci dětem
V rámci Dětského dne uspořádali lheničtí myslivci 9. června 2012, tak jako každý rok, pro děti střeleckou soutěž ze
vzduchovky. I přes nepříznivé počasí se sešlo 30 dětí i s rodiči. Vytrvalý déšť neměl na konání akce žádný vliv, protože za
využití chrastováckého přístřešku a zaplachtování střeliště proběhla vyrovnaná soutěž. Po sečtení výsledků předčila Lucka
Trnková ostatní střelce a obsadila 1. místo. Na dalších stupních skončili Martin Tupý a Jiří Mauer. Mimo soutěž vystoupila
Sárka Kunešová, která přítomným ukázala speciální vzduchovku, se kterou se zúčastňuje různých střeleckých akcí po celé
republice s výsledky, se kterými by strčila do kapsy i dospělé. Přitom i ona začínala tady, na „starém hřišti“ s myslivci.
Po ukončení soutěže a vyhlášení výsledků, kdy vítězům byly předány medaile a diplomy, obdrželi všichni zúčastnění drobné
dárky a malé občerstvení. Zároveň bych chtěl poděkovat touto cestou všem členům MS Lhenice, kteří se podíleli na průběhu
zdařilé akce a Kájovi Gregorovi za sponzorský dar. Věřím, že se za rok opět sejdeme. Petr Pořádek
.
Vlevo – účastníci střelecké soutěže byli za své výkony odměněni; vpravo níže – na stupních vítězů; zcela dole z udělování
organizačních a bezpečnostních pokynů – staré hřiště (9.6.)
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Stoleté výročí založení hasičského sboru v Třešňovém Újezdci
Foto vlevo: slavnostní průvod hasičských sborů v T.Újezdci
Sobota 23. června, ranní azur nasvědčoval, že by toto pěkné počasí mohlo vydržet po celou dobu oslav. Taky se tak stalo,
nepadla ani kapka deště, za to padaly kapky potu, což se projevilo ve spotřebě všech druhů tekutin a zvláště piva. Ale o tom
později. Místní sbor hasičů poslal pozvánku na oslavy deseti sborům okrsku, z toho jich všech osm aktivních přijalo
pozvání - Vadkov, Jáma, Lhenice, Mičovice, Ktiš, Ratiborova Lhota,Vodice, hosté z Netolic s parní stříkačkou,
mládežnická družstva z Vadkova, Ktiše, Jámy, všechna tato družstva přijela ve stejnokrojích. Úderem jedné hodiny po
poledni (za doprovodu kapely „SPRÁVNÁ PĚTKA“, posílená na průvod o sedm muzikantů, vedená kapelníkem
Romanem Šimkem) se vydaly sbory od kapličky pochodem po krásné upravené návsi. Sbory z Jámy, Lhenic, Mičovic a
Ktiše měly své prapory. Průvod se vrátil zpět před kapličku, kde bylo provedeno ocenění. Komise ve složení: starosta SDH
místního sboru Fousek Josef st., Ing. Kabátová Marie, starostka Lhenic, Pecka Petr, velitel místního sboru a host oslav, za
výkonný výbor OSH, pan Jan Marek. Ti předali odměny a uznání za dobu členství za období deseti až čtyřiceti let a za
věrnost.
Předáním odměn skončila oficiální část oslav a začalo zábavné odpoledne. Co bylo k vidění? Nejvíce byla obdivována
funkční parní stříkačka /několikrát předvedena/ z Netolic, která byla vyrobena v předminulém století, pohled na ni, jako
kdyby zrovna opustila fabriku, sbor z Ratiborovy Lhoty přivezl ukázat stříkačku vyrobenou v roce 1934, kolegové ze
Lhenic předvedli ukázku nové automobilní stříkačky. Souběžně s ukázkami předvedli chlapci a děvčata skupiny ROPPE
SKIPPING, pod vedením Evy Vinckové, skákání přes švihadla. Skupina je organizovaná pod hlavičkou DDM Netolice, ale
je složena z žáků lhenické školy. Sklidili zasloužený aplaus.
Ze soutěží - přetahování lanem, štafetová jízda s kolečkem, závod v pytlích, byl největší zájem o „pivní štafetový útok“,
který vyhráli borci z Jámy, před druhým Tř.Újezdcem a Vodicí. Též velký aplaus sklidila taneční skupina „Divé ženy“
v čele se sólistkou Šárkou Hettnerovou z Prachatic.
Celé odpoledne (až do nočních hodin v zmenšeném již počtu) vyhrávala kapela k poslechu a tanci, tanečníci se neploužili
po parketu, ale po zeleném pažitu, spokojenost na všech stranách.
Celá osada Tř.Újezdce děkuje všem za účast na oslavě, sbor zvláště děkuje za dary od kolegů z Vadkova, Ktiše, Jámy a
Lhenic. Poděkování též patří panu Martinu Škulinovi, který komentoval celé odpoledne, dále „duši“ oslav Pepovi Vinckovi
a všem ostatním za přípravu a průběh oslav.
Z á v ě r e m: Jak se vypořádaly žaludky přítomných s konzumací? Čtěte dobře: 50 kg klobás,150 porcí guláše /maso dodali
myslivci ze Lhenic - díky, prase sponzoroval p.Janota ze Lhenic - též poděkování a teď se podržte: vypilo se
neuvěřitelných 2.200 piv – slovy dvatisícedvěstě .
Hodně zdaru do dalších let, spokojenosti a další stovky, Újezdáři! J. M.

„Čtení na léto“
Každá doba přináší své.
Padesátileté výročí první trampské dovolené za hranicemi naší vlasti.
Last minute, last minute číší na nás ze všech stran nejen z českých deníků, časopisů, ale i z medií, rozhlasových i televizních linek.
Tak všechny cestovní kanceláře lákají klientelu zákazníků, kteří se ještě nerozhodli, jak naložit s dovolenou, aby právě s nimi na
poslední chvíli uzavřeli smlouvu a mohli cestovat jak do zahraničí, tak po tuzemsku, někdy i s velkou slevou.
Jak to dneska, co se týče dovolených, máme snadné. Pokud nejsme rozhodnuti dopředu před sezonou, kde chceme trávit
zasloužený odpočinek, stačí zvednout telefon nebo zaslat mail a každá“ cestovka“ ráda vyhoví, aby naplnila objednané kapacity
lůžek. Ale ne všichni cestují vyrážejí na dovolenou s cestovkami, značná část veřejnosti cestuje soukromě svými dopravními
prostředky.
To naše generace dnešních sedmdesátníků to neměla před
přelomu let 1961/62, jsme si vybrali první zahraniční tramp
padesáti léty tak lehké. Do zemí, kde zapadá slunko se smělo
POLSKO. A taky se tak stalo. V sobotu, tradiční týden před
cestovat jen na pozvání nebo k příbuzným, respektive na
lhenickou poutí, sraz na náměstí u sochy sv.Vojtěcha - start
devizový příslib a samozřejmě do těchto zemí směli cestovat
osádek v tomto složení: Machart Jan st. s Jarošem Václavem,
prominenti režimu ( tzv. papaláši). Do zemí „lido demo“ se
Kuneš Bohumír s Šímou Ladislavem, Machart Jan ml.
smělo soukromě, ale ne do všech. Pamětníci si vzpomenou na
s Mášlem Janem, Michálek Rudolf s Kabátem Jaroslavem,
tzv. „Výjezdní doložky“ k Občanskému průkazu, s kterými
pátá osádka motocyklu Štuauber Václav a Hart Jan. Po první
jsme mohli soukromě cestovat do zmíněných zemí –
„testovací noci“ u Příbrami (to se vždy zjištovalo, co jsme
namátkou některé BLR, PLR, NDR, Maďarsko, Rumunsko
zapomněli) jsme druhý den dorazili do Bakova nad Jizerou,
atd. Ani do země nejvěrnějšího přítele SSSR jsme nemohli
kde byla pouť. Samozřejmě, že jsme byli středem pozornosti
soukromě vycestovat. Kompenzovalo se to družebními
domorodců – kde se vzalo, tu se vzalo 10 maníků v černých
zájezdy přes odbory, družebními závody a podniky.
manšestrákách, přední kapsy všité na stehnech, obě zadní na
Naše lhenická generace v šedesátých letech trávila svoji
zip, u pravého kolena malá kapsička též na zip, v tu dobu
dovolenou trampováním na motocyklech po vlastech
paráda. Všichni černé mokasiny, barevné švédské košile (u
československých. Kam se podíváme příště, jsme „plánovali“
krku zapínání na trojúhelník). Večerní zábava – ta byla naše!
vždy nejméně půl roku dopředu. V zimním období, na
Jak dříve bývalo, nechali jsme si za peníz zahrát pár písniček a
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na konci zábavy byli muzikanti naši. Při ranním kuropění jsme
si na sále /třikrát větším, než lhenická sokolovna/ zahráli
s tenisovým míčkem fotbálek, a to jsme ještě netušili, že to byl
vlastně trénink před utkáním v Polsku. Dopoledne jsme sbalili
stany, nasnídali v bufetu v Bakově a přes Jablonec do
skokanského ráje, do Harachova. Vyšlápli jsme si na největší
skokanský můstek, pořídili pár fotosnímků a pak přes tamní
hraniční přechod – hurá do Polska. Celnice byla jednoduchá
dřevěná bouda, jedna polovina česká, druhá polská.Čeští
celníci kroutili hlavami, odkud že to jedeme na těch
motorkách. Razítko do cestovní přílohy a byli jsme v Polsku.
Bylo pravé, horké léto, žízeň veliká, znásobena taneční
zábavou v Bakově a tak, jak ani jinak nemůže být, první
zastávka byla v jedné z hospod, v malém městečku Szklárská
Poroba. Ani jsme si nestačili objednat pití a už jsme byli
obklopeni domorodci. „Proše pana cigarety, nylon punčochy,
pivo české mate?“ Byli jsme v Jiříkově vidění, takový zájem o
nás. Bohužel, na takové kšeftování jsme nebyli připraveni.
Měli jsme pár piv a žiletky na holení.(Vítězky), ale i s tím byli
Poláci spokojeni. Tak jsme vlastně prvně nevědomky
pašovali. Vlastní stanový tábor - 5 stanů jsme rozbili v údolí
čistého potůčku. Jako správní trampové jsme museli
obhlédnout okolní terén a jedna z dvojic přinesla příznivou
zprávu, že cca 300 m od našeho tábora je velký skautský
tábor. Seznámení a představení s vedoucími tábora bylo dílem
okamžiku a tak pozvání k našemu táboráku na posezení bylo
s díky přijato a některá děvčata byla velmi zvědavá, jak se spí
v českých stanech a v pozdní noci ještě víc, co slovy nelze
říct. Druhý den dopoledne přivedli vedoucí své družiny do
našeho tábora a tak jsme celé dopoledne diskutovali rukama,
nohama o všem možném a hlavně posílali zamilované pohledy
svým nočním partnerkám. Dostali jsme na památku skautské
šátky a odznaky. My na oplátku jsme již nic neměli a tak jsme
jim dali pár našich konzerv. Co mě nejvíce, kromě zamilované
partnerky, upoutalo a do dnešního dne si pamatuji, jak při
dopolední besedě se posadil na moji motorku asi desetiletý
skautík s rukama na řidítkách a povídá mi: „Proše pana,JaWa
tr.tr., pán nic nedělat?“ Byl jsem v sedmém nebi, jak jsem se
cítil povznešeně. V duchu jsem si ale pomyslel: „Chlapče, jen
kdybys měl pravdu.“ A víte, jak se řekne polsky „vřad

nastoupit“? Proše pana,stoupnout za pana, aby nebylo vidět
pana. Ve městečku Sklarska Poroba ( v tu dobu asi 2.000
obyvatel) měli druhý den k večeru místní fotbalisté trénink a
tak nás požádali, zda-li bychom jim nedělali sparingpartnera.
Půjčili nám asi 4 hráče, my jsme hráli v teniskách, prohráli
jsme 6:1, ale byl to náš první fotbal, kdy jsme měli za soupeře
někoho, kdo neuměl česky. Nejbližší větší město, do kterého
jsme se podívali, byla Jelenia Gora, kde jsme obdivovali bleší
trh. Na ten jsme z domova nebyli zvyklí. Mezi auty u nás již
známými ŽUKY se proplétaly koňské povozy, kola, trakaře.
Tři dny v Polsku utekly jako voda, přátelství s děvčaty
vedoucích družin skautek bylo utuženo tak, že při loučení
mlaskaly pusinky a koulely se slzy jako hrachy. Asi 2 až 3
roky jsme si posílali pozdravy a jak to bývá, naše přátelství
vyšumělo. To nám ale Polsko ještě nestačilo. Překročením
státní hranice zpět do Čech jsme se vydali až do Šluknovského
výběžku do Dolní Poustevny, polovina obce leží v Čechách,
druhá v tehdejší NDR. Navázané přátelství s děvčaty ze
závodu na výrobu umělých květin CENTROFLOR bylo
soustavně „narušováno“ vojáky Pohraniční stráže, aby ale
nedošlo ke konfliktu, tak jsme raději vyklidili pole. Zbylé dva
dny jsme zakotvili u Máchově jezera - večer tanečky na
parketě, počasí přálo, zkrátka fajn. A tak jsme v sobotu ráno
vyrazili k domovu, těšíce se již na pout´ a hlavně na zábavu
v sokolovně, abychom k večeru, plni zážitků z první
zahraniční cesty, přistáli u sv.Vojtěcha.
D o s l o v : P a d e s á t l e t !! Jak dlouhá to je doba. Pro
dějiny (časově) je to jen kapka vody v moři, pro lidský věk
jsou to v průměru dvě třetiny života . Hledat ne/ztracený čas
lze různě - myšlenkou, vzpomínkou, vyprávěním,
fotografiemi, (těmi nejvíce), filmem,televizí – viz pořad
Hledání ztraceného času panem Čáslavským. Lépe se „hledá“
tento čas, ten, který je dosud „čerstvý“, ten, který se prožil
osobně. Ale i tak vzpomínky v tomto článku po padesáti
letech v některých případech blednou /HOSIPO/ a nelze tomu
zabránit. Snad se mi to s pomocí čtyř kamárádů – pět již
odešlo na věčnost- trochu podařilo. Ale i tak tato vzpomínka
jim patří. Čas utíká všem stejně, ale někomu se zdá, že utíká
příliš rychle, jiným, ale těch je ale menšina, že pomalu …..
Jan Machart

Vejrovské střípky
Voda, vodička, studená, pramenitá…
Kolika dalšími výrazy lze oslavovat tekutinu, bez níž se nikdo neobejde?
Kdysi dávno existovaly jen studny a máme jich tu několik. Pamatuji ale, že bylo možno nachytat si vodu i na ulici z
„pumpiček“. Tedy ve Svatojánské bývaly dvě. Jedna ve spodní půli ulice u „Kodlů“ a druhá nahoře, na Vejrovském rynečku,
kousíček od místa, kde teď „trůní“ kontejnery na odpad. Bývaly hojně využívány. I námi – tehdy dětmi, při hrách venku nebo
i při sáňkování. Ono vyšlápnout trasu od Rosenfelderů až po hřbitovní bránu a ještě za sebou táhnout dřevěné sáňky, a to
celé několikrát za sebou, to dokázalo pěkně vyprahnout hrdlo. A bývalo ještě jedno, námi oblíbené místečko, jenže
v současnosti nepoužitelné – už mnoho let. Škoda přeškoda.
Jde o studánku, zvanou „Žlíbek“, která pramení pod velkým kamenem přímo v cestě na hřbitov. Místo je nad velkým
Vejrovským rybníkem a nad starou hasičskou zbrojnicí. Kdysi ji strážily čtyři mohutné lípy. Jedna z nich před lety nepřežila
silný vítr. Studánka bývala jen malá, roubená dřevěnými trámy. Později se do úpravy pustili společně obecní a konzervárenští
zedníci a udělali ji ze dvou skruží, dno vybetonovali a víko uzavřeli. Odtok upravili tak, že přes silné síto vytékající vodu
svedli do drenáží. Síto ale obezdili podle našeho, doma dělaného, velikého vědra. Stačilo jen postavit vědro a voda natekla.
Po odstranění nádoby voda přes síto volně odtékala do rybníka. Odtok funguje dodnes. Zato víko už dávno kdosi nenechavý
utrhl a bylo po pitné vodě. Opravy se studánka nedočkala!
Voda z vodovodu je dobrá, ale není z pramene, je z Římova. Před vodou z Římova byla pro nás, tu nahoře, ta studánka
doslova životodárná! Proč? Tehdy, v době rozkvětu JZD, byl zemědělský areál plný zvířat a v létě ubytovny plné brigádníků.
Žízeň měli všichni a hygiena byla samozřejmostí. Také byla konzervárna a i tam v létě plno brigádníků…
Suma sumárum, voda byla – i dovážená cisternami kolem nás, ale ne pro nás, k nám, sem nahoru, nevystoupala. Pitnou jsme
mívali někdy i s frontami ze „Žlíbku“. Užitkovou velmi často z rybníků. Po převaření se v ní mývalo nádobí. To, co během
noci stačilo vystoupat potrubím,to bývala jen nepoužitelná „rezinka“. Takže bývaly doby, kdy jsme v době sezony a brigád
dolévali rybniční vodou i pračku. To bývala specialita!☺
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Co dodat? Jenom tolik, že z vody ze Žlíbku nám nikdy nic nebylo, voda bývala velmi chutná! Džbánek, jímž jsem vodu domů
nosila a který se cestou krásně orosil, mám pořád. Budu ho moci na stejný účel ještě někdy použít? Čas běží – ale život, ten
přímo prchá…
Dlužno dodat, že stále ještě existují „zlaté české ručičky“, které, považte, jsou ochotné pracovat gratis. Ano, jde o naše
věčné mladíky ze sdružení GRATIS. Byli by ochotni a připraveni studánku zrenovovat a uzpůsobit k obrazu svému – na
způsob té u Brabců?Prosme je, dejme jim důvěru a podpořme je – dokud jsou, chtějí a umí – a oni opravdu umí!!! Využijme
jejich nabídku. Jak známo – sil s věkem nepřibývá….
Jana Vaněčková

Hledání ztraceného času
(pokračování seriálu)
Tentokráte o našem sv.Jakubovi a jeho věži – symbolu věčných návratů.
Kostel a věž
V šedesátých letech 13. století daroval Přemysl Otakar II. Lhenice klášteru ve Zlaté Koruně. V místě zřejmě již v té době
stála kaple, která byla záhy přestavěna či nahrazena kostelem, a to nejpozději v roce 1405. Původně gotická stavba se
dochovala částečně v hlavních zdech presbytáře, lodi a věže. Kostel byl roku 1560 poškozen bleskem a v letech 1734 -40 byla
prodloužena loď a zaklenut presbytář. V roce 1783 byla zvýšena věž a konečně v roce 1904 prodloužen presbytář a zakončen
půlkruhovou apsidou. Přestavba v roce 1904 se uskutečnila díky závěti lhenického rodáka P. Františka Pintera, který zemřel v
roce 1896 a kostelu odkázal 8 tisíc zlatých.Výsledkem je jednolodní kostel s protaženým půlkruhově zakončeným
presbytářem se sakristií po severní straně a novější kaplí po straně jižní. Na jižní straně se nachází i hranolovitá věž se stanem
a přilehlá předsíňka. Západní průčelí je zakončeno lichoběžníkovým štítem, členěným rámci v omítce, na boku věže je pak
střílna s hlubokou špaletou. Jižní kaple s oratoří je opatřena křídlovým štítem. Presbytář i loď jsou zaklenuty valenou klenbou
s výsečemi sbíhajícími se na přízední polopilíře. Na severní straně presbytáře se nachází sanktuář s trojbokým vimperkem
vyplněným reliéfem s křížkem. Objeven byl při renovaci kostela v roce 1904. Pod presbytářem se nachází klenutá hrobka s
rakví faráře Karla Dicenta. Přestože je zazděná, a tedy nepřístupná, můžeme si o ní udělat představu díky popisu faráře P.
Matěje Pužeje z roku 1904. (Objevena při přestavbě hlavního oltáře o rozměrech 4m x 3m a 2,5m výšky.)
Zařízení kostela
Hlavní oltář je barokní z 18. století, se sochami světců a novodobým obrazem. Po straně epištolní jsou umístěny sochy sv.
Floriána a sv. Pavla, na straně evangelní sv. Václava a sv. Petra. Nad oltářním obrazem na sloupech dva sedící andělé a oltář
je ukončen obrazem sv. Trojice. Z téže doby je i kazatelna, upravená v 19. století,
s dvěma novozákonními reliéfy. V lodi se nacházejí dva protějškové barokní boční oltáře: Panny Marie s točenými sloupy a
původním obrazem korunování Panny Marie, který má nad oltářem dvě sošky andělů a menší na dřevě malovaný obraz se
světcem v kněžském rouchu s kohoutem u nohou. Druhým oltářem je oltář sv. Anny s novodobým obrazem. Snad měl kdysi
na tumbách řezané odznaky tkalcovského a obuvnického cechu z počátku 18. století. Nicméně dnes již zde nejsou. Oltář je
ukončen obrazem sv. Kryšpína. V lodi na straně evangelní se nachází rokokový oltářík se sochou sv. Jana Nepomuckého a
sochami sv. Linharta a sv. Františka. Ukončen je dvěma andělíčky a červeným jazykem s paprsky. Z téže doby je křtitelnice
nesená figurou andílka a ozdobená reliéfy. Naproti tomuto oltáři je umístěna socha Pražského Jezulátka. Při vchodu do
kostela je umístěn obraz Lhenic s výklenkem pro Madonu. Dříve zde bývala socha Madony, která v jedné ruce držela Ježíška
a v druhé hrušku a jablko, tedy tzv. lhenická Madona peckářská. Ta je z obavy ze zcizení umístěna jinde a nahradila ji
madona z vizovického těsta. Socha Panny Marie Bolestné, umístěná pod křížem, sem byla dopravena v roce 1924 omylem,
jelikož byla určena pro některý z klášterů. Avšak lheničtí ji zaplatili a ponechali si ji. Pražské Jezulátko se do Lhenic pak
mělo dostat z odkazu v závěti jedné řádové sestry.
Varhany
Ve Lhenicích jsou zmiňovány varhany od neznámého mistra v roce 1763. A dle pamětní knihy městyse Lhenice v roce 1781
byly do kostela nainstalovány varhany od měšťanského varhanáře ze Sedlce Fridricha Semráda. Ty zde vydržely jedno století
a podle farní pamětní knihy sem byly v roce 1877 umístěny varhany od pražského varhanáře Karla Vocelky. Současný nástroj
pochází od kutnohorské firmy Organa z roku 1953. Ve Lhenicích se vypráví historka, že při vyhlášení měny obešel farář
farníky a vybral tolik peněz na varhany, že by se daly pořídit dvoje.
Foto č.1 – kostel sv.Jakuba – pohled SV
Foto č.2 – celkový pohled na hlavní oltář, dva boční oltáře a kazatelnu
Foto č.3 – hlavní oltář na straně východní
Foto č.4 – pohled do chrámové lodi s kůrem (na straně západní) a dalším bočním oltářem (na straně severní)
Foto č.5 – socha Jezulátka (na straně jižní) – poznáte kterého ? ← fotohádanka
Foto č.6. varhany na kůru sv.Jakuba
/Podle Vikariátního měsíčníku regionu sv. Jana Neumana „Sv.Jan Prachatický“ – roč.2012, duben – upraveno, kráceno./ JB
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K prázdninám a dovoleným patří i příjemné počteníčko
Zvláště, je-li k potěše „peckářské“ duše. Takové ke „Čtení na léto“ přidáváme
Ladislav Stehlík: Země zamyšlená – úryvek z knihy
„Nejkrásnější návštěva Lhenic byla
by jisté za dnů pozdního jara, kdy
pod modrými nebesy vánek roznáší
vůni rozkvetlých třešní, jejichž bílou
nádheru nelze ani vyzpívat, ani
vymalovat. My jsme tam však přišli
až po svatojakubské pouti, která je
jistě jednou z nejslavnějších v celých
jižních Čechách. Po celé tři dny se tu
tančí ve všech hospodách, městečko
je plné hudby a veselí, i hřmotná
střelba z moždířů se rozléhá do
všech
stran.
Běda
poutníku,
neznalému
těchto
lhenických
zvyklostí, přijde-li sem těsně po
těchto pouťových dnech: ani
kůrčičku chleba tu nesežene a napít
se může jenom vody. Zeptá-li se na
Netolice, uslyší, že i vítr, vanoucí od
Netolic, nepřináší nic dobrého.
Rovněž jsem se nedověděl, proč

netoličtí sousedé jsou od Lhenických
nazýváni "fraci". Netoličtí jim zase
na oplátku přezdívají "peckáři". To,
co tvrdí o dvou lhenických sochách,
představujících Karla IV. a svatého
Vojtěcha, netroufám si vůbec ani
vyslovit. Sochy stojí proti sobě se
zdviženými pravicemi, dotvrzujícími
dialog, který by zněl příliš zlomyslně,
kdyby jej opakoval někdo cizí.
Ovocnářskou tradici poetizuje i
městský znak, udělený roku 1544
Ferdinandem,
když
povyšoval
Lhenice na městečko na přímluvu
jejich vrchností, kterou tehdy
představovali obecní starší města
Tábora. Přes cimbuří stříbrné zdi v
modrém poli se sklání jabloňová
snítka zatížená ovocem. Snad už
tehdy z bývalých obuvníků a tkalců
se stávali výborní sadaři, jejichž

práce a zkušenosti dávno přesahují
pouhou krajovou proslulost.
Renesanční vchod kraynarovského
zámečku přestavěného ze staré tvrze,
stojící v těsné blízkosti farního
chrámu, i několik barokních štítů,
rozhozených po městečku, působí na
návštěvníka přívětivými dojmy. V
bílé kapličce u cesty stojí socha
svatého Floriána, který drží bílý
praporec s červeným křížem jako
samaritán, svatá Anna má zahalenou
hlavu v plachetce a Panně Marii
svinul sochař vlasy do drdolu, což je
jistě nezvyklé sochařské pojetí.
Ještě pozdravme třešňové aleje,
Stříbrný vrch nad Novým Dvorem,
nad Vodicí Vysokou Bětu, Buglatu
nad Újezdem i Fudžijamu kraje táhlou, modravou Kleť.“

OPSALI JSME PRO VÁS
Prachatický deník vzpomněl bitvy u Zborova
30.6.2012 – článkem

U Zborova bojovali i Jihočeši
Před pětadevadesáti lety, 2.července 1917, umírali legionáři za samostatné Československo. Dodáváme, že mezi nimi i
Lheničáci.
FOTO: Hoši od Zborova. Českoslovenští legionáři, účastníci slavné bitvy, odpočívají v zákopech
Padli za naši svobodu :
Šimon Kalíšek ze Lhenic – u Zborova 2.7.1917,
František Štifter ze Lhenic – u Zborova 2.7.1917.
Čest jejich památce!
„Hoši od Zborova, klidně v zemi spíte,
Vy se nikdy více domů nevrátíte.
Vy se nevrátíte nikdy více zpátky,
nikdy více nezříte svou vlast.
Mužně jste se bili, mužně vykoupili
vlasti svojí svobodu.
Máte věčně žíti,
příkladem vždy býti svému národu.“ – slova písně „Hoši od Zborova“
U Zborova šlo o první bojové vystoupení příslušníků československých legií „na Rusi“ proti nenáviděnému rakouskému
mocnářství. Byl to boj u malého ukrajinského městečka Zborov (2.7.1917), kde prapory našich vojáků po boku ruských
útvarů svedly úspěšný střet s rakousko-uherskými pluky, aby tak přispěly k prosazení Masarykovy ideje samostatného a
demokratického československého státu.
Podle Prachatického deníku a dalších zdrojů - JB

Městys chce opravit i další kapličky
Prachatický deník 13.6. 2012
Na druhou etapu opravy kapličky v Hoříkovicích dostali Lheničtí dotaci 77 tisíc z programu obnovy venkova. Rekonstrukci
přitom v součastné době již dokončují. V první etapě byla v loňském roce opravena fasáda kapličky, druhá etapa zahrnovala
rekonstrukci dveří, podlah a dalších vnitřních prostorů. „Druhá etepa vlastně rekonstrukci kapličky dokončila, v brzké době
bude kaplička předána k užívání“,konstatovala starostka městyse Marie Kabátová s tím, že hoříkovická kaplička nebude
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posledním drobným sakrálním objektem, který v letošním roce městys opraví. „V součastné době hledáme další objekty, které
by opravu zasluhovaly, a chceme v započatém trendu oprav pokračovat i v dalších letech,“ ujistila Marie Kabátová.
(ras)

OKÉNKO PRO ŽENY
Cvičení JÓGY se o prázdninách nekoná. Sejdeme se opět v pátek 7. září.

Přejeme všem ženám a jejich rodinám hezkou a pohodovou dovolenou.
Také dětem krásné a hlavně bezpečné prázdniny.

Červnové stíny Lhenicka
V době, kdy zbývaly dva dny do konce prvního letního měsíce tohoto roku, nebyl evidován na našem oddělení
žádný trestný čin.
Dva přestupky v dopravě byly vyřízeny s řidiči uložením blokové pokuty. Jiný přestupek, střet vozidla s lesní
zvěří, byl dle příslušného zákonného ustanovení odložen. Ke komisi při Úřadu Městyse přijde vysvětlit své chování mladík,
který se na Sídlišti SNP nechoval slušně a slovně urážel rodinu své bývalé přítelkyně. Této komisi bylo postoupeno i jednání
našeho občana, který své okolí v nočních hodinách opakovaně obtěžoval hlasitou hudební produkcí, stejně jako vzájemné
slovní a fyzické napadení mezi příbuznými v ulici Netolická
Na poslední červnový týden byla naplánovaná krajská dopravně bezpečnostní akce, zaměřená na preventivní
opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s cílem snížení počtu tragických dopravních nehod s účastí
chodců v důsledku nedodržování zákonných ustanovení na přechodech pro chodce a mimo ně v souvislosti s ukončením
školního roku. Pravidelně se v průběhu měsíce věnujeme i pátrání po osobách, odcizených věcech a kontrolám rekreačních
objektů v našem služebním obvodě.
npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

Co peckářům nadělil červen
2.6. Dětský den na hřišti SK; 4.6. baletní předstvení v kině pro MŠ; 9.6. střeleckou soutěž pro děti – pořadatelem
MS Lhenice – na starém hřišti;10.6. zahájení vadkovských lét hrátek; 13.6. návštěvu z německého Grattersdorfu
v ZŠ; 13.6 koncert ZUŠ pro veřejnost ve lh. kině; 23.6. oslavu 100.výročí SDH v T.Újezdci a setkání tamních
rodáků; 27.6. školní akademii; 28.6. rozloučení v MŠ a ZŠ – slavnostní předávání vysvědčení „deváťákům“ve
školní jídelně; další výlety a výšlapy turistům z KČT; fotbalistům v SK ukončení mistr. soutěží – jejich závěrečná
utkání; filmová předstatavení ve lhenickém kině…..

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
Čest památce našim zemřelým spoluobčanům v tomto období!
ZVEME VÁS DO KINA
Filmový trhák „OKRESNÍ PŘEBOR“
POZOR !!!!!!! PROMÍTÁN V ÚTERÝ 21.8. 2012 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Připravujeme na září: 7.9. Líbáš jako ďábel, 14.9. Muži v černém III., 21.9. Tady hlídám já.
Není-li uvedeno jinak, začátky představení ve 20.00 hodin. Objednávka vstupenek kultura@henice.cz
- nebo na čt.388321297

POZVÁNKY NA DALŠÍ AKCE
Městys Lhenice Vás srdečně zve na dvoudenní akci
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která se bude konat 27. – 28. července v místním kině
PROGRAM:
V pátek 27.7.
18:00 Pod sluncem tma
20:30 Rodina je zaklad státu
V sobotu 28.7.
15:30 Závod ke dnu
19:00 Láska shora
21:00 koncert dvou hudebních skupin na nádvoří školy

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!!!!
Co se týče doprovodného programu, mám zatím potvrzenou účast Magdaleny Hrubé, představitelky hlavní role ve
filmu Láska shora. „KINO OTEVŘENO“ je aktivita vycházející ze situace dlouhodobé tendence zavírání malých,
jednosálových kin ve městech a obcích v České republice. V důsledku radikální změny médií – z 35mm filmu na
digitální projekce, se uzavřely stovky prostorů kin do tmy.
Snažíme se tento prostor mapovat a v některých objektech, s ohledem na především místní podmínky, uskutečňovat
jedinečné akce, na kterých se podílejí sami účastníci, abychom prokázali kulturní potenciál a inspirovali tak k
dlouhodobé fixaci prostoru v kulturním kontextu.
Je jasné, že řetězec filmových kopií a systém distribuce nemůže dále přežít, a proto nabízíme nový program do
zavřených kin, specifický v kombinaci internetové komunikace a místních akcí. Tímto způsobem může kdokoli
vstoupit do tohoto kulturního teritoria a obohatit jej právě tak, jak ho chápe a jak mu vyhovuje. IR

X. HUDEBNÍ FESTIVAL
POD LÍPOU V JÁMĚ
PROGRAM
Pátek 20.července:
20.30 – Pracovní sobota
22.30 – Citron
- vstupné 150,-Kč
Sobota 21.července:
12.00 – folkl.soubor Libín S z Prachatic
13.00 – Doubravanka
14.30 – Kyjovánek – dět.národopis.soubor
15.00 – Horané
16.00 – Vyslúžilci z Kyjova
16.30 – Horané
18.00 - Malá muzika Nauše Pepíka
20.00 – Jožka Šmukař s cimbálovkou
21.00 – Jihočeští rodáci
22.00 – ohňostroj
- vstupné 150,-Kč
Úkryt před nepohodou a občerstvení je
zajištěno. Doubravanka též představí nový
zpěvník. Srdečně zveme !

Sport a turistika na Lhenicku
Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice opět v akci
Přišlo jaro, sluníčko začalo svítit, a proto se náš klub rozhodl uspořádat ve Lhenicích volejbalový turnaj, na který jsme
pozvali řadu našich soupeřů z amatérského volejbalového světa. Trénujeme již řadu let, ale nejlepší jak se zdokonalovat ve
volejbale je zahrát si se soupeři, od kterých se můžeme mnohé přiučit a získat tak cenné zkušenosti a oni od nás.

9

Přes zimu trénujeme v místní tělocvičně dvakrát v týdnu a od letošního jara též využíváme kurt, který slouží jako
multifunkční zařízení zde ve Lhenicích. Tréninky nám přinášejí ovoce a za celou éru fungování našeho týmu nám společné
úterky a čtvrtky pomohly k získání malých i velkých ocenění. Naše trénování a zkušenosti z jiných turnajů jsme chtěli zúročit
při volejbalovém turnaji, které jsme zorganizovali zde pod širým nebem za velké podpory místní obce, hostinského Bohouše
a celého týmu, a to dne 19. 5. 2012. Tomuto turnaji předcházela řada příprav, pozvali jsme mnoho skvělých soupeřů, zajistili
občerstvení, obec poskytla na své vlastní náklady zázemí, pro všechny účastníky byly připraveny malé ceny, diplomy a ručně
vyrobené medaile, pro ty nejlepší byla připravena cena v podobě sošky volejbalisty a my už jsme se jen modlili za hezké
počasí. Vše proběhlo nad naše očekávání, dostavilo se šest mužstev – družstvo Imotheps složené z mladých nadějných
volejbalistů, Kočka…Myš ze Lhenic, družstvo ostřílených amatérů z Truskovic pod názvem Dr. Ebi, zkušený tým žen Brka
z Netolic, z Vidova přijeli Kajmani a naše družstvo Hogo Fogo Lhenice, počasí bylo neskutečně krásné, občerstvení
perfektně zabezpečené. Každé družstvo předvedlo skvělé výkony, obětavé zákroky…prostě bylo se na co dívat. Trénování a
velké zapálení do hry našemu týmu vyneslo druhé místo, třetí místo získalo družstvo Imotheps a cenu za první místo si
odvezli Brka z Netolic. Moc děkujeme všem, kteří si přišli zahrát a jak jedno známé přísloví říká „Nebylo důležité vyhrát, ale
zúčastnit se“. No i když….vyhrát je krásné.
Abychom neusnuli na vavřínech, je potřeba jezdit i na další turnaje, které pořádají naši přátelé a soupeři. Proto jsme se
v červnu rozhodli, že se zúčastníme 5. volejbalového turnaje ve Vidově, kam jezdíme soupeřit každý rok a také turnaje na
Hlincově Hoře u Českých Budějovic. Letošní turnaje byly pěkně mokré a „Medard“ zde zajistil opravdu deštivé počasí. Ale
počasí nepřekonalo odhodlání volejbalistů a tak jsme se všichni utkali tváří v tvář.
Vidovský turnaj byl nabitý a přihlásilo se 12 družstev, které se utkaly na dvou hřištích. V minulých letech jsme tento turnaj
dvakrát vyhráli a i nyní jsme si chtěli putovní pohár odvést do našeho městyse. I přesto, že se nám prvenství obhájit
nepodařilo, byla to zábava, poznali jsme nové sportovce, navázali kontakty a možná…i pozvání na další turnaje. Na
vidovském turnaji jsme v základní části na druhém kurtu získali páté místo, za to v Hlincově Hoře se naše družstvo dostalo na
pozici medailovou a odvezli si hezké třetí místo.
V tuto chvíli se již připravujeme na další turnaje, kde jsme přislíbili účast a na konci léta opět připravujeme turnaj tady, na
který budete včas pozvání.
Děkujeme za podporu našeho volejbalového klubu a volejbalu „zdar“. Ing. Michaela Fouňová

Co nového ve lhenickém SK
Dohráno! Soutěžní ročník 2011/12 je již minulostí!
I.B sk.A – muži
Když omlazený tým, sestavený z drtivé většiny z vlastních odchovanců, bez letitých zkušených opor a i s několika hráči ještě
v dorosteneckém věku, vstupoval pod vedením trenéra P.Bošky, jeho asistenta J.Bumby ml. a vedoucího družstva J.Sury do
nového soutěžního ročníku 2011/12, bylo po hříchu málo těch, co věřili, že projde soutěží bez sestupových starostí. Ukázalo
se však, že jeho výkonnost je příjemně překvapivě kvalitní, neboť dokazoval, že má bezproblémově na I.B třídu, jak
potvrzovalo jeho průběžné umísťování v horní polovině tabulky (během celé mistr.sezóny nejhůře do 6.místa) a ztvrdil ji i
konečným 5.místem za 43 získaných bodů. Již vydařený mistrovský podzim (s 23 body) zajišťoval poklidné mistrovské jaro,
sice bez postupových ambicí, ale i bez sestupového ohrožení, v němž vlastně již jen bojoval o konečné umístění. Udržet tým
za takového postavení patřičně namotivovaný po všechny mistrovské zápasy je obtížné. A také se to v některých z nich
projevovalo. Navíc jde o tým výkonnostně ještě nevyzrálý a tak jeho herní výkyvy nebyly proto až tak nečekané. Vzhledem
k věku většiny jeho hráčů je týmem perspektivním, pokud si dokáže udržet současné složení i s patřičným týmovým duchem
a bude-li ještě případně, dle možností, vhodně doplněn. S jeho startem v soutěžním ročníku 2011/12 může být spokojenost.
(Ke statistickým údajům ze startu v I.B ve sk.A v sout.roč.2011/12 v příštím vydání).

OP Prachaticka – muži
Tým SK Ktiš startoval v sout.roč.2011/12 v OP poprvé jako lhenická rezerva – SK Ktiš/Lh.B, i když i v sezónách
předchozích řada lhenických hráčů hostováním již Ktišským vypomáhala. Rezervní tým, hrající na hřišti ve Ktiši, se dokázal
ze skupiny B probojovat do nadstavbové části, do skupiny 5+5, mezi týmy bojujícími o okresního přeborníka a o postup.
Konečné 6.místo mezi desetičlennou „okresní elitou“ mu zajistilo start v opětně vytvořeném jednoskupinovém OP
Prachaticka v sout.roč.2012/13 (za 12 účastníků) a za obnovené existence okresní soutěže (při 8 účastnících). Nelze však
přehlédnout, že rezervní tým SK Ktiš/Lh.B se během soutěže potýkal s potřebným počtem hráčů a nebýt výpomoci „pendlů“
z „áčka“, byl by nedostatečný, ač při vstupu do OP byl jeho hráčský kádr soběstačný. Ktišská rezerva cíl – udržet
přináležitost k OP – splnila.

OP Prachaticka – žáci
Žákovské družstvo se potýkalo s potřebným počtem hráčů (ještě, že se OP hraje se sníženým počtem hráčů 8+1) a i
s problémem s jeho vedením (zajistit trenéry k mládeži je velice obtížné). Nakonec se i pro mistrovské jaro podařilo trenéry
zajistit, a to díky pochopení pánů V.Hůrského ml. a I.Kanaloše, když Jan Exner pro pracovní vytíženost trenérskou činnost
zanechal. Žákovské družstvo obsadilo v OP konečné 6.místo mezi 8 účastníky, které odpovídá současným jeho výkonnostním
možnostem. Spokojenost může být se zlepšeným jeho herním projevem v jarní části soutěže. Žel, zmiňované problémy
přetrvávají.

Červnové závěrečné zápasy mistrovských soutěží:
I.B sk. A – muži
So 2.6. – SK Lhenice – Jankov B 3:1 (1:0) – br. za Lhenice: T.Tůma 2, J.Motz
So 9.6. – SK Lhenice – Mladé 4:3 (1:1) – branky: R.Pořádek 2, J.Pokorný, J.Schön
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So 16.6. – K.Újezd – SK Lhenice 6:1 (3:0) – branka R.Pořádek
OP – muži – sk. 5+5 – nadstavbová část
Ne 3.6. – Ktiš/Lh.B – Vacov B 3:1 (1:0) – branky: J.Prenner 2 (1x z 11), D.Nový
So 9.6. – Nebahovy – SK Ktiš/Lh.B 1:5 (1:4) – branky: J.Pokorný 3, Jar.Exner, P.Šíma
Ne 17.6. – SK Ktiš/Lh.B – Čkyně B 2:1 (0:1) – branky: P.Borovka, J.Pokorný
OP – žáci
So 2.6. – Lhenice – Lažiště/Nebahovy 3:2 (0:1) – branky: Abelovszki 2, Vincik
So 9.6. – Š.Hoštice – SK Lhenice 0:0

Konečné tabulky soutěžního ročníku 2011/12
I.B sk.A – muži
1. Velešín
26
18
2. K.Újezd
26
16
3. Roudné"B
26
14
4. Frymburk
26
14
5. Lhenice
26
12
6. Č.Krumlov"B
26
11
7. H.Planá
26
9
8. Netolice
26
9
9. V.Brod
26
9
10.Jankov"B
26
8
11.Mladé
26
6
12.Větřní
26
7
13.Kaplice"B
26
5
14.Chvalšiny
26
1
OP sk. 5+5 - muži
1. Husinec
10
9
2. Pěčnov
10
7
3. Čkyně "B"
10
5
4. Volary
10
4
5. Vacov "B"
10
4
6. SK Ktiš/Lh.B
10
4
7. Šum. Hoštice
10
4
8. Nebahovy
10
3
9. Lenora
10
2
10.Borová Lada
10
0
OP – žáci
1. Strunkovice
21
17
2. Zdíkov
16
3
3. Husinec
21
15
4. Vl. Březí
21
6
5. Šum. Hoštice
21
6
6. Lhenice
21
4
7. Lažiště
21
4
8. Volary
21
2

6
4
5
3
7
7
7
6
6
5
8
5
7
10

2
6
7
9
7
8
10
11
11
13
12
14
14
15

80: 30
67: 39
58: 40
47: 33
59: 59
50: 40
36: 41
47: 60
57: 48
39: 58
35: 53
47: 66
46: 65
31: 67

60
52
47
45
43
40
34
33
33
29
26
26
22
13

1
2
3
3
1
1
1
1
2
1

0
1
2
3
5
5
5
6
6
9

47: 10
36: 10
26: 12
18: 23
27: 26
16: 23
17: 25
26: 30
23: 43
14: 48

28
23
18
15
13
13
13
10
8
1

1
2
3
7
5
4
2
3

3
1
3
8
10
13
15
16

92: 31
23: 29
70: 31
44: 37
40: 63
28: 65
43: 83
19:120

52
51
48
25
23
16
14
9

NOVÝ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012/13 KLEPE NA DVEŘE
„A tým“ zařazen do skupiny B po třech mistr. sezónách ve skupině A
Účastníci I.B třídy sk.B v sout.roč.2012/13 (14 účastníků)
H.Planá, Frymburk, Sedlec, Lažiště B, V.Brod, Vl.Březí, Strunkovice, Zliv, Loučovice, LHENICE, Netolice,
Chelčice,Stachy, Husinec – mistr.premiéra v sobotu 18.8.v 17.00 – SK Lhenice – FK Lažiště B.

Rezerva SK Ktiš/Lh.B nadále v OP Prachaticka
Účastníci OP v sout.roč.2012/13 (12 účastníků)
Volary, Zbytiny, Šum.Hoštice, SK KTIŠ/LH.B, Lenora, Nebahovy, Zdíkov, Čkyně B, Pěčnov, Záblatí, Vl.Březí B, Vacov B
- mistrovská premiéra - o víkendu 18. a 19.8. (začíná se 11.kolem)

I žáci nadále v OP Prachaticka
Účastníci OP v sout.roč.2012/13 (8 účastníků) – opět hráno tříkolově – (v rozestavení 8+1)
Volary, Strunkovice, Šum.Hoštice, LHENICE, Lažiště/Nebahovy, Sv.Máří, Vitějovice, Husinec – mistrovská premiéra – o
víkendu 1. a 2.9.2012

Memoriál Vojtěcha Marka
a dalších zasloužilých o lhenický SK
13. ročník
Datum konání: sobota 28.7.2012
Zahájení turnaje: ve 12.30 hod., závěr – předání cen cca v 19.00 hod.
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- 1.vyřazovací utkání (cca ve 13.00) – SK Lhenice – Tatran Prachatice (tým 1999)
- 2.vyřazovací utkání (cca ve 14.30 hod.) – Netolice – Šumavan Vimperk (obhájce prvenství z 12.roč.)
- utkání o 3.místo (cca v 16.00 hod.)
- finále (cca v 17.30 hod.)
Účastenské týmy byly v předstihu nasazeny, účastníci minulého ročníku projevili zájem opět na turnaji startovat. Případný
časový programový posun vyhrazen. Po celý turnaj možnost občerstvení ve fotbalovém areálu.

V pátek 20.7.2012 od 19.00 hodin – VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA SK LHENICE
– v sále sokolovny. Očekávaná účast funkcionářů, trenérů, hráčů a dalšího členstva.
Více o lhenickém SK na jeho klubových stránkách, na adrese www.sklhenice.cz.

JB, JM

INZERCE A DALŠÍ INFORMACE

Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I.patro, Náměstí č.2, Lhenice.
 TEXTIL Šanderová Jáma 4 nabízí textil všeho druhu – pánské obleky a dámské kostýmy, bundy, trička a jiný textil, nové
zboží za výhodné ceny. Též látky – větší, menší kusy: 1m 30,- až 50,- Kč za metr. Vhodné i na potahy a jiné. Po domluvě prodej i
večer a o víkendu. Tel: 388 321 492

Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714
 PRODÁM BYT 3+1 V OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!) Tel: 739 034 258

Pražská seniorka.hledá nájemní byt 2+1 ve Lhenicích a okolí. Možná finanční účast na renovaci. Telefon 222248006 –
záznamník
 Pronajmu objekt (bývalé cukrárny) na náměstí. Tel: 604 246 87
 Prodám byt 3+1 s balkonem ve Lhenicích. Tel: 607833732

HALO reality:

Naši aktuální nabídku nemovitostí na Lhenicku najdete na www.haloreality.cz.
Atraktivní nabídka posledního z moderně a účelně řešených bytů v novostavbě bývalé MŠ ve Lhenicích. Jan
Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, 388321566, kancelář ČB – Karla IV.3 u náměstí.

Kosmetický a masážní salon Marty Kálalové
Léto tady máme v plné parádě a přesto nás každoročně zaskočí nepřipravené.
Kůže těla jako náš největší orgán si zaslouží naši péči. Léto je nejrizikovější roční období s největším poškozením kůže
pokud ji nedáme tak potřebnou ochranu, nebo blahodárné sluníčko neužíváme s rozumem. Proto i mé doporučení na
léto je : správně zvolené opalovací oleje s ochranným faktorem. U opalovacích olejů nanášíme malé množství na
mokrou pokožku celého těla. Olej nezanechává na těle stopy mastnoty a příjemně se rozetře. Opalovací oleje se
prodávají jako koncentráty. Znovu připomínám neplatíte zbytečně za vodu.100 ml oleje odpovídá přibližně 1 litru
opalovací emulze.Nezatěžujeme pokožku ropnými deriváty a konzervanty, nenajdete zde syntetické vonné látky.Pozor u
vody je zapotřebí větší ochrana. Vodní plochy odráží sluneční paprsky a spálit se můžete dokonce i pod hladinou. Dále
je větší ochrana zapotřebí i na horách(hlavně v zimě - sníh odráží sv. paprsky). Pokud dojde ke spálení pokožky je tu
krém Aradea, Lecitínové masky, Lecitoly, Levandulový olejíček a další, které vysoce regenerují pokožku. Po opalování,
ale i celoročně - velmi aktivně ošetřuje a pěstí pokožku Lecitol Super nebo Lecitol Wallo ( na látkovou výměnu),
Lindelol se používá proti svědění,... Použití je stejné jako u opalovacího oleje na mokrou pokožku, je to snadné. Oba
přípravky jsou tedy ekonomicky velmi výhodné. Lecitol je kompozice špičkových rostlinných olejů a vitamínů. Příjemné
osvěžení Vám navodí pleťová voda ve spreji nebo květové vody (hydroláty). To je pro milovníky jemných vůní s
dokonalým účinkem. Vznikají při destilaci siličnatých rostlin. Výsledkem je aktivní voda bohatá na bioaktivní látky.
Jejich jemné působení je přirovnáváno k homeopatii. Působí energeticky, hydratačně, zjemňují pleť a mají zklidňující
účinky na pleť. Léčí a krásně voní. Je dobré je mít vždy u sebe v kabelce nebo batohu a kdykoliv se osvěžit :-) Neměl by
Vám chybět éterický olej levandulový, čajovníkový, a další.,, Potvůrky" v přírodě je nemají rádi. Další využití je na
řezné rány, oděrky a spáleniny. ÉO ze šalvěje účinně působí na "faraonovu pomstu" . Přivoněním k dalším olejíčkům
nebo nově i k inhalační tyčince se můžete zbavit cestovní nevolnosti nebo uklidnit nervovou soustavu. Ráda Vám s tím
poradím.
Přijďte vyzkoušet oblíbené aromamasáže obličeje a dekoltu, zad i celotělové, liftingové masáže obličeje nebo
detoxikační medovou masáž, breussovou masáž. Dále kompletní kosmetické ošetření nebo reflexní terapii. Ráda
poskytnu poradenství nebo objednávky na e-mail.adrese: marta.kalalova@seznam.cz nebo tel.čísle:775 981 571.
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Přejí Vám krásné léto. Marta Kálalová

Informace na závěr…
PROJEKT „PERSPEKTIVA NAD 50“
Na konci června jsme ukončili dva první bloky našeho projektu
„Perspektiva nad 50“
v lokalitě Lhenice a Netolice. Účastníkům děkujeme za jejich otevřenost,
zvídavost a přátelskou náladu na seminářích. Přejeme jim, aby další bloky
projektu - individuální poradenský program a rekvalifikace či vzdělávací kurz,
jim pomohli jak v pracovním, tak osobním životě.
Projekt "Perspektiva nad 50" je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu „Lidské zdroje“ a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Za IMPAKT - Michaela Jůzková, koordinátorka
„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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