MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXII., číslo 7. cena 9,- Kč

ČERVENEC 2014

INFORMACE Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 42
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 1.7. 2014

-------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 2) Usnesení č. 410/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice - a) revokuje usnesení č. 409/43/2014 ze dne 29.05.2014
ve znění, že zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dočasné finanční výpomoci formou výpůjčky, který bude zahrnovat termín prodloužení termínu výpůjčky do 31.08.2014 - b) schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dočasné finanční výpomoci formou výpůjčky Občanskému sdružení „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“
na předfinancování projektu „Zdraví nás baví“, který bude zahrnovat prodloužení termínu výpůjčky do 31.08. - 10 PRO
Ad 3) Usnesení č. 411/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 2. - 10 PRO - do jednání
se dostavil M.Šístek
Ad 4b) Usnesení č. 412/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 359/2 o výměře cca 220 m2 a části pozemku parc.č. 362/2 o výměře cca 630 m2, k.ú. Mičovice Obci Mičovice a to bezúplatně na dobu
určitou do dokončení komplexní pozemkové úpravy obce Mičovice - 10 PRO, 1 ZDRŽEL (Šístek)
Ad 4c) Usnesení č. 413/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje pacht části pozemku parc.č. 1050/1, o výměře cca 600 m2, k.ú. Dolní Chrášťany manželům Janě a Václavu Matysovým, Dolní Chrášťany za údržbu na dobu určitou
5-ti let - 11 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 414/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku
parc.č. 117 o výměře 213 m2, k.ú. Lhenice za údržbu - 11 PRO
Ad 4e) Usnesení č. 415/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č.
st. 598 o výměře 1 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 80,--Kč/m2 a náklady s tím spojené - 10 PRO,1 ZDRŽEL SE (Adamec) - jednání opustil M.Šístek
Ad 4f) Usnesení č. 416/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku
parc.č. 1378/40 o výměře 2137 m2, k.ú. Lhenice za minimální cenu 1.000,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5- ti let - 10 PRO
Ad 4g) Usnesení č. 417/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č.
st. 502 o výměře 62 m2 a pozemku parc.č. st. 503 o výměře 67 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 80,-Kč/m2 a náklady s tím spojené - 10 PRO - do jednání se vrátil M.Šístek
Ad 5a) Usnesení č. 418/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice výměna TS Sídliště SNP VN,TS,kNN“. Jedná se o síť technického vybavení (venkovního vedení VN, sloupů VN, trafostanice, zemních kabelů NN, uzemnění) na pozemcích parc. č. 808/28,
790/19, 808/5 v k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno
se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 9.500,--Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH platná v platné
výši - 11 PRO
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Ad 5b) Usnesení č. 419/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice-Markovec kNN přip. parc 1378/31“ (nové kabelové vedení NN) na pozemcích parc. č.
1361/63 a 1542/1 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 947-293/2014 zhotovený firmou GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věc.bř. se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč bez DPH - 11 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 420/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dohodu o finanční podpoře realizace projektu
„Linecká stezka“ Občanskému sdružení „Rozkvět zahrady Jižních Čech – místní akční skupina“, jejímž předmětem je poskytnutí účelově vázaného finančního příspěvku ve výši 85.050,--Kč (15 % nákladů na realizaci) - 11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 421/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice stanovuje pro volební období 2014 – 2018 počet členů
zastupitelstva na 11 - 11 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 422/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje proplacení 50 % nákladů vodného části občanů Horních Chrášťan napojených na veřejný vodovod za minulé zúčtovací období z důvodu dodávky pitné vody ve
zhoršené kvalitě – nízký tlak vody - 11 PRO - jednání opustila Mgr.K.Vanková
Ad 7 b) Usnesení č. 423/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na opravu podlah v Základní škole Lhenice, okres Prachatice – 2. etapa
s tím, že vítězem se stal František Kasal, Lhenice, na 2. místě se umístil Struska Vlastimil, České Budějovice, na 3. místě
se umístil Borovka Miroslav, Netolice a na 4. místě se umístil Srbený Jan, Netolice - b) doporučuje starostce uzavřít
smlouvu o dílo s vítězem p. Františkem Kasalem, Lhenice a v případě neuzavření smlouvy s vítěznou firmou, uzavřít
smlouvu s dalším uchazečem dle pořadí - 10 PRO - do jednání se vrátila Mgr.K.Vanková
Ad 7c) Usnesení č. 424/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice - a) schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 34. Výzvy
Regionálního operačního programu Jihozápad NUTS II. na projekt „ ZŠ LHENICE – zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání“ - b)schvaluje předfinancování projektu z rozpočtu městyse Lhenice ve výši celkových nákladů 1.817.190,--Kč s 15
% spoluúčastí ze způsobilých výdajů - c) pověřuje starostku zajištěním přípravy projektu a podáním žádosti - 10 PRO,
1 ZDRŽEL SE (Pixa)
Ad 7h) Usnesení č. 425/44/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku podepsáním Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 2014/00048 s O2 Czech Republic, a.s. Praha 4 - 11 PRO
(OA)

Dne 1.srpna 2014 oslaví naše družební obec
Gurbrü ve Švýcarsku

800 let od svého založení.
Toto významné jubileum bude slavit společně s obyvateli Golatenu, Ferenbalmu
a Wileroltigenu, ale chybět nebude ani delegace z našich Lhenic, která navštíví
na družební návštěvě Gurbrü ve dnech 1. až 3.srpna 2014.
Zasíláme srdečné pozdravy našim přátelům do Švýcarska!
VÝZVA
Městys Lhenice vyzývá nájemce, kteří doposud neuhradili nájemné z hrobových míst a též z pozemků a nebytových
prostor a také majitele psů k uhrazení poplatků, aby tak učinili co nejdříve. Bližší informace na tel. č. 388 321 297 nebo
775 321 293

Krásné léto a dětem šťastný a vydařený čas prázdnin... přeje Městys Lhenice

Informace z našich škol
Mateřská školka
MŠ v červnu
Červen byl ve školce bohatý událostmi.
V úterý 3. si některé děti nechaly změřit zrak speciálním přístrojem. V úterý 10. vyrazily Sovičky do „Korun
stromů“ a na výstavu Lega na Lipně, na které si také mohly vytvořit svůj vlastní model. I přes „vypečené počasí“ byl výlet
osvěžující a vydařený. Další úterý jsme byli pozváni na koncert žáků ZUŠ a odpoledne si rodiče s předškoláky prohlédli
„Školu nanečisto“. Ve středu se celá školka vydala do ZOO Ohrada. V pátek 20. jsme se sešli v kině, kde nás potěšily děti
vystoupením jednotlivých kroužků a výstavou obrázků. Následovala pohádka divadla KOS, která vrcholila pasováním
školáků za přítomnosti paní starostky M. Kabátové.V posledním týdnu jsme ještě stihli sportovat na hřišti fotbalistů a
předškoláci si v tělocvičně užili společný čas s kamarády z osmé třídy ZŠ. Děkuji tímto všem zaměstnancům MŠ za jejich
úsilí v tomto školním roce a přeji jim, všem dětem a jejich rodinám příjemně prožitý čas prázdnin! Chtěla bych také touto
cestou poděkovat
paní učitelce Heleně Stehlíkové za její pečlivý
a pozorný přístup a za originální výtvarné vedení
dětí během jejího zaměstnaneckého poměru
v naší školce.
Kateřina Vanková – ředitelka MŠ
Foto: Sůvičky v „Korunách stromů“ na výletě na Lipně (10.6.)

Základní škola
Červnové kalendárium:
3.6. – Dětský den pro žáky 1.stupně ZŠ – na hřišti SK připravili „deváťáci“
4.6. – Atletická olympiáda pro 1.stupeň základních škol Prachaticka – viz článek níže
4.6. – „I já sem patřím“ – akce ve spolupráci s „Cassiopeou“ z ČB – na téma „Vztahy mezi spolužáky“ – 3.část – pro žáky
7.třídy
4.6. – „Kybernešvary“ – beseda ve spolupráci s prachatickým Phenixem – pro žáky 8.třídy
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9.6. – 13.6. – turistický kurz na Lipně – pro žáky 8.třídy
10.6. – ukázka historického šermu v provedení skupiny „Pernštejn“ – ve lh.kině pro žáky všech tříd (1.-9.tř.)
11.6. – Atletická olympiáda pro 2.stupeň ZŠ a víceletých gymnázií v PT (viz článek a foto níže)
11.6. – pěší výlet na zámek Kratochvíli – pro žáky 5.třídy
11.6. – exkurze do provozovny firmy „Forpsi“ ve Ktiši – pro žáky 1.až 3.třídy 11.6. – návštěva centra „Cassiopei“ v ČB –
závěrečná 4.část akce k tématu „Vztahy mezi spolužáky“ – pro žáky 7.třídy
12.6. – dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – pro žáky 5. a i 4.třídy 17.6. – koncert lhenické „ZUŠky“ – ve
lhenickém kině – pro žáky 1.stupně ZŠ (1.-5.tř.)
17.6. – „Škola nanečisto“ – návštěva školy budoucími prvňáčky s jejich rodiči (ve spolupráci s MŠ)
18.6. – výlet do Č.Krumlova – pro žáky 4.třídy
18.6. – „Z pohádky do pohádky v angličtině“ – připravili žáci 6.třídy pro své rodiče ve své učebně
19.6. – pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za 2.pololetí škol.roku 2013/14 24.6. – branné cvičení
v přírodě (v okolí Lhenic) – pro všechny třídy (1.-9.tř.)
24.6. – společná schůze SRPŠ – výboru, tř.důvěrníků, rodičů žáků
25.6. – setkání žáků 8.třídy s „předškoláky“ z MŠ – s připravenými hrami v tělocvičně školy pro budoucí „prvňáky“
26.6. – filmové představení „Tři veteráni“ – ve lhenickém kině – pro žáky všech tříd (1.-9.tř.)
26.6. – pasování „osmáků“ na „deváťáky“ vycházejícími žáky, poslední zvonění pro žáky 9.tříd
26.6. – letní noc ve škole – se stezkou odvahy a dalšími překvapeními – pro žáky 4.třídy
26.6. – rozloučení s vycházejícími žáky se slavnostním předáním posledních vysvědčení (viz článek a foto níže)
27.6. – předání vysvědčení a uzavření šk.roku 2013/14 – v 1. až 8.třídě
27.6. – pedagogická rada – hodnocení šk.roku 2013/14

Rozlučka „deváťáků“ se slavnostním převzetím posledního vysvědčení
Ve čtvrtek 26.6. se pro deváťáky naposledy rozezněl školní zvonek. Za jeho vyzvánění a vytvořeného špalíru žáky ze
všech tříd i s jejich učiteli za aplausu opustili školu. O 17.hodině se v ní ještě navrátili, neboť je ve školní jídelně čekalo
slavnostní předání posledních vysvědčení za přítomnosti pozvaných rodičů, pedagogických a provozních zaměstnanců
školy a jejích přátel. V úvodu rozlučky vycházející (společně z A i B 9.třídy) v párech vtančili (na moderní hudbu) do
slavnostně nachystané jídelny, aby byli jednotlivě představeni jednou z nich – moderátorkou programu, Eliškou
Dubravcovou. Poté již došlo na převzetí vysvědčení z rukou ředitelky školy Mgr.Vladimíry Trnkové a třídních učitelek
Mgr.Jany Čandové (9.A tř.) a Marie Zámečníkové (9.B tř.) i s informacemi o tom, kam budou směřovat další životní kroky
absolventů naší ZŠ a též i za předání pamětních listů, pochval za úspěšnou reprezentaci školy a za výtvarný počin (podíl
na výzdobě školního interiéru). Následná hodnotící slova paní ředitelky Mgr.Vl.Trnkové se obracela k působení
vycházejících žáků na lhenické ZŠ a to v nápaditě zvoleném přirovnání jejich školní devítileté docházky k devítidílnému
filmovému seriálu (co třída od 1. do 9. – to jeho jeden díl), v němž žáci byli ztotožňováni s herci, učitelé s režiséry a ve
kterém byl rovněž koncipován i celý připravený rozlučkový program, navíc doplněn o fotoprojekci z jejich školních let.
Závěr důstojného rozloučení s vycházejícími patřil jejich poděkování pedagogickým a provozním zaměstnancům školy
obdarováním květinami a pozváním všech přítomných k připravenému rautu.
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Naši na atletických olympiádách škol Prachaticka
3 zlaté, 5 stříbrných a 5 bronzových – to je medailová bilance mladých atletů lhenické ZŠ na tartanové dráze
a v jednotlivých sektorech městského stadionu v Prachaticích, kde se ve sprintech, štafetách, bězích na středních
tratích, v dálce a výšce, hodu míčkem a vrhu koulí usilovně bojovalo o každou tisícinu vteřiny i centimetr.
Atletická olympiáda 1.stupně ZŠ Prachaticka 4.6.2014 – naši medailisté:
ZLATÁ: M.Justicová (kat. 2. roč.) - hod míčkem (26,30m), O.Barna (kat. 2. roč.) – skok daleký (320cm)
STŘÍBRNÁ: R.Kunc (kat. 5. roč.) - skok daleký (426cm),
BRONZOVÁ: A.Stehlík (kat. 2. roč.) – běh na 50 m (8,5s), R.Kunc (kat. 5.roč.) – běh na 50m (7,7s), M.Krupičková (kat. 5.
roč.) - hod míčkem (32,33m)
Atletická olympiáda 2.stupně ZŠ a víceletých gymnázií Prachaticka 11.6.2014 – naši medailisté:
ZLATÁ: P.Starý (kat.st.žáci - 9. roč.) – běh na 60m (7,60s)
STŘÍBRNÁ: K.Pavlíková (kat.ml.žákyně - 6. roč.) – běh na 60m (8,80s), P.Starý (kat.st.žáci - 9. roč.) - skok daleký
(544cm), O.Fakenberg (kat.st.žáci - 9. roč.) - skok vysoký (166cm), štafeta 4x60m st.žáci – ve složení M. Jungbauer,
M.Novotný, J.Schwinger, P.Starý (všichni 9. roč. – čas 29,86s)
BRONZOVÁ: K.Pavlíková (kat.ml.žákyně – 6.roč.) – skok daleký (413cm), A.Schwingerová (kat.st.žákyň - 9. roč.) - vrh
koulí (8,40m).
GRATULUJEME. Nejenom ti, kteří vystoupili na stupně vítězů, ale i ostatní z výprav naší ZŠ podali na olympiádách
snaživé kvalitní výkony.

Vybraní atleti z naší školy po medailovém ceremoniálu na atletické olympiádě 2. stupně ZŠ Prachaticka (11.6.) – zleva stojící:M.Tupý,M.Novotný,A.Schwingerová,
M.Jungbauer, J.Schwinger, P.Starý – zleva klečící: N.Kolářová, K.Pavlíková, D.Bárta, R.Sivera, V.Novotný,
O.Fakenberg, P.Vincik.
Přejeme všem žákyním a žákům z naší školy příjemné a pohodové prožití letních prázdnin.
V září na shledanou!

Poděkování
Paní učitelce Mgr. Haně Kasalové za dlouholetou pedagogickou práci na lhenické škole a věrnost k ní (v naší
ZŠ od roku 1977- 37 let) při odchodu do důchodu.
JB, JM

Z našich organizací
Dětský střelecký den s myslivci
Dne 7.6. 2014 se sešlo krátce po deváté hodině na starém hřišti u hřbitova 27 dětí, které se zúčastnily soutěže ve střelbě
ze vzduchovky, kterou již tradičně uspořádali místní myslivci ke Dni dětí. Ty děti, které se této soutěže zúčastńují
pravidelně, tak každoročně dosahují lepších a lepších výsledků. Letošní vítězka Petra Amchová obdržela diplom a medaili,
jako i na druhém místě František Lahodný a na třetím Lukáš Machek. Všechny přítomné děti dostaly dárkový balíček. Po
vyhodnocení a předání cen byla akce ukončena opékáním špekáčků. Vzhledem k tomu, že nám přálo počasí, tak se niko mu nechtělo domů a byla to příjemně prožitá sobota. Mimo soutěž proběhlo klání ve střelbě mezi přítomnými rodiči. Pod
bedlivým dohledem ratolestí někteří nepřekročili výsledek svých dětí. Tuto soutěž vyhrála paní Milada Štenglová, když nepočítáme „profesionálku“ Sárku Kunešovou, která si z nás opět vystřelila a na vítězství by jí stačila polovina diabolek.
K úspěšné akci posloužil Chrastovácký přístřešek, který zde stojí již pár let a je často využíván na různé akce. V poslední
době zde ale bývají sešlosti, kdy po jejich ukončení zůstává na místě pěkný „brajgl“!! Tyto prostory jsou určeny pro posezení a pobavení všech, ale po ukončení každé akce je třeba, aby byly prostory uvedeny do původního stavu a návštěvníci
se drželi zde vyvěšeného řádu slušného chování. K tomu slouží přistavené popelnice, kdy je pravda, že jednu z nich již
někdo ukradl..! Za myslivecké sdružení Petr Pořádek st.

Návštěva Mraveniště
S Rodinným centrem jsme navštívili 3.června "Objevárium Bzzukot " v ČB, konkrétně to byla interaktivní
výstava s názvem "Mraveniště". Za účasti 10 dospělých, včetně jednoho tatínka,10 dětí nad 3 roky a 5
mrňousků jsme strávili hodinu a půl v prostorách výstavy. Starší děti si vzala paní průvodkyně Maruška hned
po příchodu a hrála s nimi interaktivní hry na včeličky nebo mravence. Děti se takto dozvěděly o životě včel i
mravenců mnoho nového a i o tom,jak to doopravdy v úlech či v mraveništích vypadá. Ale ani my dospělí jsme
se nenudili. Obdivovali jsme totiž úžasné výtvory výtvarníka Vladimíra Větrovského. Nápadité byly nejen jeho
konstrukce z pomalovaných kartonů, jež připomínaly labyrint chodeb a kopulí,ale i modely květin,dřevěné
konstrukce a koncepce Světa včel,kterou připravilo Objevárium.
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Chcete-li více info o Objeváriu,doporučuji :www.objevarium.cz

Mgr.Petra Havlíčková

Uzavírání Rodinného centra
Ve středu 25.června jsme slavnostně uzavřeli Rodinné centrum před letními prázdninami. Proběhla tradiční
hostina s dobrotami od maminek a překvapením pro dětičky byl malý hudební kroužek. Děti si měly možnost
zabubnovat na africká djambe, darbuku nebo se seznámit s tzv. léčivým zvukem hry na tibetskou misku.
Komu by bylo líto,že RC má o prázdninách pauzu ,nezoufejte a sledujte plakátky na dveřích hlavního vchodu
kina a RC.V případě dlouhodobě špatného počasí služby určitě centrum na některé dny otevře. Aktuální informace o aktivitách RC naleznete také na: www.osnaves.cz
S přáním krásného léta Mgr. Petra Havlíčková

OKÉNKO PRO ŽENY
Cvičení žen – „Jóga v denním životě“ se o prázdninách nekoná. Sejdeme se opět v září každý pátek ve
stejném čase. Přejeme všem ženám a jejich rodinám hezké prázdniny a šťastný návrat domů z
dovolené....MSch

Lhenické střípky
Chutná hezky, Jihočesky
V sobotu 7. 6. 2014 proběhlo na českobudějovickém Výstavišti vyhlášení vítězů osmého ročníku soutěže Chutná hezky.
Jihočesky. Zástupci Jihočeského kraje a Ministerstva zemědělství a ředitel Výstaviště České Budějovice a.s. slavnostně
předali ocenění třem nejlepším výrobcům regionálních potravin v 11 kategoriích. (Viz foto vystavených lhenických výrobků.)
V kategorii „Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou hroznu révy vinné“, získal opět skvělé umístění, a to PRVNÍ
MÍSTO, Lheničák Karel Gregora za Lhenickou ovocnou šťávu.
DĚKUJEME ZA ŠÍŘENÍ DOBRÉHO JMÉNA NAŠEHO OVOCNÁŘSKÉHO LHENICKA!
Výsledky soutěže:
1.místo: Lhenická ovocná šťáva jablko – červený rybíz, Karel Gregora
2.místo: Kávový likér, Hill´s Liquere s.r.o.
3.místo: Lžínská slivovice 50 %, Lihovar Lžín, spol. s r.o.
Pohled do předešlých ročníků soutěže na umístění lhenického produktu:
Rok 2013 - 2. místo - Lhenická ovocná šťáva jablko - zázvor
Rok 2012 - 1. místo - Lhenická ovocná šťáva jablko – rakytník
Rok 2011 - 2.místo - Lhenická ovocná šťáva jablko-višeň
Rok 2010 - 1.místo - Lhenická ovocná šťáva jablko-jahoda
Rok 2009 - 1.místo - 100% Lhenická jablečná šťáva
JM
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Velmi zajímavá a vzácná houba nalezena u Mrázů v č.p.44 na zahradě (viz přiložené foto) –
Lhenice 19.6.2014
Květnatec Archerův, vzácná a chráněná houba, která byla ve formě semen (spór) zavlečena z Austrálie do Francie. Stalo
se to v roce 1914 a od té doby se postupně rozšiřuje po Evropě. V roce 1963 byla poprvé zjištěna i na území ČR. V sou časnosti se objevuje poměrně často. Houba je velmi kuriózní, připomíná mořskou hvězdici na suchu a dost odporně páchne. Květnatec se vyskytuje v hloučcích od května do října. Vyhovuje mu hlinitopísčitá, humózní, mírně kyselá
půda. Lze jej najít v teplých listnatých a smíšených lesích, kde je dostatek tlejícího listí. Ve Lhenicích byl května tec před pár dny nalezen na dvou místech na zahrádce u Mrázů z Chrastovny. Ale i ve volné přírodě byl již v minulosti u nás, na Lhenicku objevován. Obsáhle jsme o jeho výskytech v našem kraji psali v ML v srpnovém jeho čísle ročníku
2012 v článku (na str.3) „Vzácný Květnatec Archeův se vyskytuje i na našem Lhenicku. V něm popisován jeho nález
panem Vl. Simotou ze Lhenic u Smědče v samém počátku sedmdesátých let, tehdy objev zcela to neznámý. Řešena byla
nálezcem záhada, jedná-li se o houbu či rostlinu“.
Mykology bylo seznáno, že jde o houbu vzácnou – Květnatce Archerova. Jeho nálezů bylo u nás vícero, jako např. ten
panem Karlem Boháčem z Chvalovic u chrášťanské pily v roce 1972.
JB, IR

Děti uvítaly prázdniny
o prvním prázdninovém dnu (v sobotu 28.6.) na hřišti SK a v sokolovně pohybovými a zábavnými hrami,
„vyřáděním“ ve skákacím hradu, různými překvapeními, pečeným prasátkem, a dalšími pochutinami (koláčky,
buchtami atd.), které pro ně za veselé zábavy a dobré pohody nachystaly Městys Lhenice a lhenický Sokol.

Nešťastně zahájená peckářská sezóna
V počátku června zahájili ovocnáři ve Lhenicích „peckářskou sezónu“, která ale – bohužel – letos začala velmi nešťastně.
Hned v prvních dnech přiletěla záchranářská helikoptéra k úrazu v třešnici ve Lhenicích, téhož dne odpoledne zasahovala
záchranná služba z PT v Hořikovicích a asi po týdnu trhání třešní (první den prázdnin) opět přiletěla záchranářská helikoptéra pro zraněného trháče do Lhenic… Ta přistála přímo na hřišti u bytovek v Sídlišti SNP a transportovala jej na traumatologii do Č.Budějovic, což bylo velkou atrakcí pro zdejší obyvatele a zejména děti. Těsně před vydáním tohoto červen cového vydání ML došlo k dalším dvěma pádům trháčů ze žebříků a jejich převozu k ošetření do nemocnice. Úrazy tohoto
typu se u nás stávají každoročně. Těch letošních již bylo pět. Doufejme, že pro letošek jsou již vybrány…. Opatrujte se!
JM
Foto ze zásahu záchranářů v sídlišti dne 30.6.2014

Hledání ztraceného času
100 let od vypuknutí 1.světové války
1914 - 1918
(seriál – 2.část)
Padlí z našeho Lhenicka ve „velké válce“
V 1.kapitole tohoto seriálu byla věnována pozornost mobilizaci do 1.světové a pomníkům padlých na našem Lhenicku a
uváděným jménům na nich. Byly vsazeny ke stálé paměti a pietě na lhenickém náměstí a též na návsích ve Vodici, Hr bově, Dolních Chrášťanech (jména padlých z těchto osad na lhenickém pomníku uváděna nejsou. Proto zřejmě v těchto
místech byly zbudovány pomníky samostatně právě tak, jako i v Jámě – o nich v minulém vydání ML). Pamětní kniha
městyse Lhenice totiž uvádí: „Na pomníku padlých na lhenickém náměstí vytesána jsou jména padlých našich spoluob čanů skoro z celé farnosti naší, toliko obec Jámu vyjímaje.“ Vadkov, patřící tehdy i nyní ke lhenické farnosti, má své válečné oběti uvedené na lhenickém pomníku (ve Vadkově není). Důkazem toho je zápis z Kolářovy kroniky vadkovské
(otištěn v knize „100 let dobrovolných hasičů ve Vadkově“ – vydána v roce 2010). Výňatek z něho: „Do války světové povoláno z Vadkova 39 mužů, z nichž deset padlo – Martin Böhm (padl na ruské frontě v roce 1915), František Kolář (zemřel
na frontě v počátku války), Václav Kukačka (padl na italské frontě 10.5.1917), Vojtěch Hamberger (nezvěstný), Tomáš
Rossmüller (zemřel na frontě v r.1915), František Beneš (padl), Jakub Kovanda (padl), Josef Borovka (padl), Šimon Kalíšek (padl), František Bolech (raněn v Krakově, zemřel v r.1916). Jména všech deseti Vadkovských vytesána jsou na pomníku na lhenickém náměstí – viz přiložené foto níže – jejich jména označena hvězdičkou. Jmen padlých ze lhenické
farnosti na něm – uváděno celkem 76 mužů – z toho 35 přímo z městečka Lhenic (o nich v minulém vydání ML).
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Osudy narukovaných do války světové z našeho Lhenicka
Vybráno ze sepsaných pamětí pana Václava Majera z čp.75 (ӿ 1895, † 1963)
„Do války světové narukoval jsem 15.ledna 1915 k 91. budějovickému pěšímu pluku (stejně jako většina odvedených
z našeho kraje, on v devatenácti a půl roce – pozn.red.) a do osvobozené milované vlasti a domů, do Lhenic jsem se
navrátil z bojiště na Piavě v Itálii, kde probíhaly kruté boje a byly velké ztráty na životech, 18.listopadu 1918. Těch hrůz a
děsu na frontě všude kolem, při útoku i v zákopech a těch mrtvých a zraněných nelze ani popsat. Prošel jsem tím peklem
se štěstím i bez vážnějšího zranění. Hned pár dnů po návratu domů jsem šel dobrovolně k vojsku k činné službě na Slovensko. Jako chudému z vojny navrácenému vojáčkovi mi nic jiného nezbylo. Nevěděl jsem, jak dál. Bylo nás doma 6
dětí, bratr František na studiích, u chalupy polností málo, peněz nebylo, k uživení to nebylo. Poznal jsem, že mě doma
není zapotřebí. A tak až 19.dubna 1920 jsem byl po několika mých žádostech k uskutečnění myšlenky k vlastnímu
podnikání (odvážně za počátečních úvěrů a dluhů) z vojska propuštěn. Konečně jsem se po pěti letech, i s roky ve válce,
natrvalo vrátil domů, domů k milované Mařence, se kterou jsem se 20.7.1920 oženil. Narodila se nám 4.9.1921 dceruška
Maruška. Přes všechny nesnáze jsme byli šťastni, ale 7.10.1921 přišla mobilizace pro ročníky 1895, 1896, 1897 a já jsem
znovu rukoval do 24 hodin k pěšímu pluku Mistra Jana Husi do Č.Budějovic. Loučení to bylo těžké. U pluku mi byla přidělena četa vojáků se třiceti muži. Měli jsme táhnout na „Maďara“ na Slovensko . Do toho jsem dostal bolestnou zprávu, že
dceruška Maruška nám těžce onemocněla. 1.11.1921 chuděra nemoci podlehla. A aby toho bolestného nebylo málo,
12.11.1921 mi zemřel otec. „Maďar“ se naštěstí nějak uklidnil, vojna nebyla, vrátil jsem se domů, domů…“
Ale to již je z jiného „soudku“ z pamětí Václava Majera.
Prožitky z velké války provázely vojenské veterány po celý další život, byly hluboce vryty v jejich pamětích, jako i dobové
vojenské písničky. Pro Václava Majera to byla zejména ta „Na Piavě zvečera“, kterou mu na jeho přání zahráli i při jeho
pohřbu.
Úryvek z textu písně „Na Piavě“:
Na Piavě zvečera
V myšlenkách neustává
slyšet je mnohá střela
zavolá kamaráda
ta hocha neleká
jde k němu a šepce
když milenka čeká
že zemřít nechce
vzpomíná na krásný čas že půjde k nepříteli, tam že mají legii
zda-li se navrátí zas.
svoje česká práva si dobývají.
JB,JM

Napsali o nás
Odvážná úspěšná lhenická děvčata
ve zvolených sportech ne právě „holčičích“
Vybráno z obsáhlých novinových článků

Zuzana Houšková s koněm Lipton Storm obhájila oblastní titul
a kontruje i starším soupeřům
Prachatický deník 6.6.2014 – autor Vl .Klíma – kráceno, upraveno
Foto z archivu Houškových – mladá závodnice obhájila oblastní titul a těší se na další soutěže.
Titul mistryně Jihočeského kraje v drezuře pony opět po roce putuje na Prachaticko, konkrétně do Lhenic k Zuzaně
Houškové (13 let, teď již žákyně 8.tř.lhenické ZŠ). „Jsem moc ráda. Vítězství na farmě Borová mě těší, protože v minulých
letech se mi tam moc nedařilo. Snad jsem smůlu prolomila. Obhajoba vítězství nebyla jednoduchá. Jela jsem proti několika kvalitním poníkům a do poslední chvíle jsem nevěděla, zda to vyjde. Nakonec to vyšlo“, komentovala závod Lucka.
„Stormík si nadělil krásný dárek k sedmým narozeninám, které měl zrovna v den závodu, a vlastně i k mým, protože jsme
narozeni ve stejný den,“ uvedla maminka Petra, která Zuzku se Stormem trénuje. Ti dva spolu závodí v drezurních soutěžích třetí rok. Na Vondrově u Hluboké nad Vltavou minulý rok vybojovali první místo v Oblastním mistrovství, letos na Borové jej zopakovali. Také začínají jezdit drezury stupně L, což jsou soutěže vyšší obtížnosti a již se dostavují první výsledky. V závodě na Borové v nich vybojovali druhé místo mezi jezdci do osmnácti let. Storm je valach plemene německý
jezdecký pony a mimo drezury také rád skáče. Od loňského roku startuje tato dvojice (Zuzka – Storm) pod hlavičkou stáje
Havel Strýčice. Trénují pět až šest dní v týdnu zhruba hodinu, neboť je potřebné být s koněm stále v kontaktu. V zimní přípravě se pak Zuzka pravidelně zúčastňuje drezurních i skokových soustředění pro talentovanou mládež v jezdeckých
halách pod vedením zkušených trenérů. A co čeká mladou závodnici se Stromem v této sezoně? Několik závodů v jižních
Čechách a snad i mimo náš kraj. „Pokud se bude v létě vyvíjet závodní sezona příznivě, zúčastníme se Mistrovství České
republiky v pony drezuře,“ prozradila Zuzka, která si ve své skromnosti velké plány do budoucnosti nedělá, jak říká. Chtěla by samozřejmě dosáhnout co nejlepší výkonnosti v drezuře pony a také postupně přejít na drezuru s velkými koňmi, což
je ale, podle ní, ještě daleko. Tak držíme palce, Zuzko, ať ti tvé sportovní plány vyjdou…
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Motokros už není jen doménou mužů. Natálie Bartková a Lucie Pospíchalová potvrzují, že i na
jihu Čech jsou odvážné dívky, které se nebojí rychlých strojů.
Deník 26.6.2014 – autor P.Kortus – kráceno, upraveno
Fota z fb profilu Lucky Pospíchalové
Jinín – Staví na hlavu tvrzení, že motokros je sport výhradně pro muže. Také na jihu Čech usedají za řidítka rychlých terénních strojů dívky Natálie Bartková (18 let) ze Strakonic a Lucie Pospíchalová ze Lhenic (13 let – žákyně teď již
9.tř.lhenické ZŠ) sbírají body i zkušenosti v mistrovství republiky. Každá z nich je jiná. Zatímco Bartková je z motoristické
rodiny a doma má maximální podporu, její mladší kolegyně si musela závodní motocykl doma prosadit.
O Lucii Pospíchalové jsme již na našich stránkách psali, sledujeme její sportovní růst od jejích počátků. Co tedy o ní nového v článku od známého sportovního redaktora Petra Kortuse ze závodů v Jiníně?
Teprve třináctiletá Lucie Pospíchalová je z trochu jiného těsta než její starší soupeřka. Je až překvapující, s jakou vervou
bojuje trochu nesmělá a drobná slečna na motokrosových tratích se svými soupeřkami. V mistrovství republiky startuje
s motocyklem o obsahu 85 ccm, což je proti drtivé většině soupeřek velký hendikep. V absolutním pořadí byla v neděli v
Jiníně dvanáctá, ale v samostatné klasifikaci dvoutaktních motocyklů se nakonec postavila na třetí stupínek. “Motokros
jsem poprvé uviděla ve čtyřech letech v televizi a od té doby jsem pořád chtěla motorku. Dostala jsem ji k šestým narozeninám. V rodině se nikdo motorismu příliš nevěnoval, snad prý děda jezdil motokros," odpovídá Lucka na zvídavé otázky. Její hobby zrovna velké nadšení nevyvolalo. „Mamka se o mě bála a bojí se pořád, čím dál tím víc“, svěřuje se redaktorovi (to je nám známo - pozn. Redakce ML). „Nechtěla mi ani podepsat licenci. Až když jsem brečela, tak ji podepsala.
Taťka se o mě bojí taky," dodá. Na motorce hlavně závodí, na tréninky jí tolik času nezbývá. „Taťka pracuje v Německu,
takže nemá čas se mnou jezdit na tréninky," dovysvětluje Lucka. Má svůj velký cíl - získat titul mistryně republiky. „Ale to
mám před sebou ještě spoustu práce," uvědomuje si. „Dokud to půjde, tak bych chtěla jezdit.“ Kromě mistrovství republiky
závodí také v krajském přeboru, „Meteorit Cupu“ na Vysočině a někdy také v „Amatér Cupu“ a tak je přes motokrosovou
sezónu na startu závodů téměř každý víkend. Od svých začátků hájí Lucka barvy Motosportu Chýnov a v tomto nejlepším
jihočeském motokrosovém týmu je spokojena. „Vede ho Evžen Zadražil a s ním se vždy v pohodě domluvím," tvrdí. Stejně
jako Natálka Bartková (v závodech v Jiníně v rozjížďkách desátá a sedmá) je i Lucka Pospíchalová mezi svými kamarády
populární. „Spolužáci se za mnou jezdí dívat hlavně na tréninky do Netolic (tam je motokrosová trať), kam to mají kousek.
Fandí mi, za to jsem ráda“, vzkazuje…

Na otázku, kterých úspěchů si nejvíce cení v současné době, sdělila Lucka exkluzivně pro náš měsíčník ML
následující: „Tak jedou se dvě mezinárodní mistrovství. MMČR žen pod AČR a MMČR žen pod ČAM. V AČR jsem po 3. závodech
na 1. místě ve dvoutaktních motocyklech. V ČAM jsem po sedmi závodech na 2. místě ve dvoutaktech a na 3. místě celkově. Tohoto
mistrovství se zúčastňují závodnice ze Slovenska, Rakouska, Holandska atd. Zatím se zúčastnilo 36 holek.“
I tobě držíme palce, Lucko. Ať se ti splní tvé sportovní cíle a sny.
Vzkaz pro obě naše úspěšná děvčata: „Vyděržať!“ JB, JM

AKCE KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ
VADKOVSKÉ LET/S/NÍ HRANÍ Vadkov 43 – lesní zahrada – Štěrbů chalupa
1.8. 2014 Pátek 20.00 SWING BAND AGRIA + TYL Netolice, divadelní upoutávky
1.8. 2014 Pátek 20.00 SLUHA DVOU PÁNŮ – divadelní komedie Spolku TYL Netolice
2.8. 2014 Sobota 20.00 SLUHA DVOU PÁNŮ
6.9. 2014 Sobota 17.00 LOUČENÍ S LÉTEM U OHNĚ – country kapela VODÁCI , tance
LETNÍ FILMOVÝ KLUB

– projekce několika méně známých českých filmů z období 1960-1980
– 18.7. - Happy End 1967 - promítání na lhenickém náměstí od 21.00 hod.
– 2.8. - MUŽ Z PRVNÍHO STOLETÍ 1961 - kino 19.00 (venku před kinem21.00)
– 9.8. - SLAMĚNÝ KLOBOUK 1971 - kino 19.00 (venku před kinem 21.00)
– 16.8. - BÁJEČNÍ MUŽI S KLIKOU 1978 - kino 19.00 (venku před kinem 21.00)
Tyto akce se připravují, změna filmů je možná a budou se odvíjet vždy podle počasí....
Odkaz na - webové stránky pro případnou změnu programu ("www.lhenice.cz/filmovy-klub" )
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ZVEME NA LHENICKOU POUŤ 27.7.2014
V sobotu 26.7. pořádá SK Lhenice v rámci tradiční svatojakubské lhenické pouti již XV.ročník „Memoriálu Vojtěcha Marka“ za účasti Tatranu Prachatice – team 1999 – obhájce prvenství ze 14.ročníku, 1.FC Netolice (I.A
třída), TJ Sokola Kardašova Řečice (I.B třída) a SK Lhenice (I.B třída) - začátek ve 12.30 hodin.
Týž den od 20.00 na hřišti SK koncert oblíbené skupiny „KABÁT
(Tabák) REVIVAL“.
Nedělní pouť 27.7. doprovází řada tradičních akcí, jako například mše svatá ve sv.Jakubovi od 10.00 hod.,
výstava drobného zvířectva ČSCH, bohatý jarmark, fotbalové odpoledne s mači ml. a st. přípravek proti
maminkám ve 13.30 a s derby pětatřicítek lhenických peckářů versus vlachovobřezkým kozlíkům v 15.00
hodin a příjemná posezení s přáteli a rodáky v místních hospůdkách…

Motorkáři na lhenickém náměstí – 2.8.2014
V sobotu 2.srpna odpoledne přijedou již tradičně na lhenické náměstí motorkáři, v rámci svého srazu ve Vrábči, který se koná vždy první srpnový víkend. Letos to bude již 11.ročník. Jak tato tradice vznikla? To se parta
kamarádů ze školy – milovníků starých strojů a přátel značky Jawa ČZ, domluvila a zrodil se „JAWA ČZ
SRAZ“. Je to jeden z mála srazů, zaměřených na staré motocykly. Pořádán je každoročně a zúčastňuje se jej
stále více příznivců motorek. Sjedou se v pátek ve Vrábči, kde se uskuteční večerní koncert „Fiesta Rock“ a
sobotní odpoledne je věnováno „spanilé“ jízdě do Lhenic. U nás, na náměstí si můžeme prohlédnout
naleštěné a vyfešákované stroje, děti (a nejen ony) se mohou i svézt. Fandit můžeme při různých soutěžích
těm nejsympatičtějším borcům. Soutěží se například v jízdě v pomalosti; v opakovaném trojnásobném startu
(3x nastartovat napoprvé); v jízdě poslepu na cíl (samozřejmě bez motoru) a podobně. Po soutěžích odjíždějí
zpět a večer je čeká koncert kapel „Znouzecnost“ a „Hovno Pankáči“. Pokud se Vám také líbí staré motorky,
jste srdečně zváni. JM

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice
Dne 14. 6. 2014 se konal volejbalový turnaj smíšených družstev v Netolicích, kde se zástupci Lhenic umístili na krásném
druhém místě. Bojovali o něj s družstvy z Hlincovy Hory, Netolic A, Strakonic, Truskovic, Dřítně, Netolic B a Mokrého. Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice skvěle reprezentovali: Gábi Maháková, Lenka Hromadová, Lucka Prennerová, Peťa
Vincik, Peťa Sládek a Peťa Vogeltanz.
Ing. A. Bártová

KČT Lhenice pořádá zájezd 9.8. - 16.8. 2014
BÍLÉ KARPATY – JAVORNÍKY

9.8. Brno – Sokolnice, Mohyla Míru – Bitva u tří císařů, hrad Buchlov, Starý Hrozenkov – ubytování, okruh
Hrozenkovem
10.8. Velký/Malý Lopeník, Květná – Nová, hora Velký Lopeník (911m), Mikulčin vrch, Pod Vyškovcem, Vápenice, Starý
Hrozenkov – do 17 km
11.8. Vlárský průsmyk, Rovné – rozcestí, Boky – Hutiska, Na Koncích, Javorník (782m), Svatý Štěpán – do 20 km
12.8. Lyský průsmyk, Sidonie, Brezová, Pod Okršlikem (769m) Nad Nedašovou lhotou (575m), Požár (rozcestí), Končitá
(817m), Střelná do 18 km
13.8. Hřeben Javorníků, Kasárne, Butorka, Velký Javorník (1072m) Malý Javorník (1019m), Stolečný vrch, Portáš, Kohútka do 17 km
14.8. Kohútka, Provazně, Papajské sedlo Makyta (923m), Valašská Kyčera (853m), Bůtorky (827m), Zděchov do 17 km
15.8. Francova Lhota, Čubúv kopec, rozhledna (720m), Střelenský vrch, Pulčínská cesta, Pulčín, Pulčínské, Hradisko,
skály Lidečko do 15 km
16.8. Luhačovice, okruh městem po pramenech

Odjezd 9.8. 2014 v 7.00 ze Lhenic Info K.Majer 720121690 nebo J.Műglová 606161519 - cena:4.400,- Kč
(záloha 3.000,- Kč - v ceně zájezdu: doprava autobusem s bufetem, ubytováním, polopenzí
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Z AKTIVIT LHENICKÉHO SOKOLA
Elektro SMS cup se vrátil do Lhenic
- jeho vítězem potřetí „Red Boys“ – Pořádán opět po deseti letech na hřišti lhenického SK TJ Sokolem Lhenice v sobotu
21.6.2014. Zúčastnilo se jej sedm týmů, když v základní části se hrálo systémem každý s každým na 2x12 minut na dvou
připravených hřištích, aby tak bylo sehráno celkem 23 utkání. Poté, v nadstavbové části, si nejprve zahrály týmy celkově
na 3. a 4.místě o bronz (Internacionál - Moucha tým 4:2). Internacionál tak výhrou potvrdil třetí místo ze základní skupiny.
Následně vyvrcholením turnaje bylo finále, ve kterém se střetly v základní části první prachatický Strabag se druhým
v tabulce – týmem Red Boys (v základní části se rozešly smírně 1:1, jinak ve všech ostatních zápasech oba týmy zvítězily,
jen na skóre byl lepší Strabag). Z vyrovnaného finálového souboje vzešel nakonec vítězně tým Red Boys (Red Boys –
Strabag 2:1 – branky P.Bumba 2 – R.Žurek 1) a mohl se radovat z převzetí poháru za celkové vítězství v turnaji – v jeho
historii již potřetí! Red Boys tím tak přibude na jejich dresech třetí vítězná hvězdička! (Zatím na nich mají dvě – viz foto.)
Celkové pořadí týmů na turnaji: 1. Red Boys, 2. Strabag, 3. Internacionál, 4. Moucha tým, 5. Ktiš, 6. Slavoj Houslice, 7.
Sokol Lhenice. Všechna utkání odřídili: Pavol Sýkora, Pavel Hladík.
Poděkování patří pořadatelům turnaje, lhenickému SK za poskytnutí hřiště, rozhodčím za řízení utkání a zastupujícímu
hlavnímu garantu turnaje – Elektra SMS – Jaroslavu Stehlíkovi.
Foto vítězného týmu Red Boys - zleva stojící: J.Bumba, F.Král, J.Růžička, K.Muška, P.Hůrský – klečíci zleva: L.Kubát,
P.Ludačka, D.Bolech, P.Bumba, O.Jakl.
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
A tým nadále účastníkem krajké soutěže I.B – avšak přeřazen do skupiny B
– rezerva pak obnoveného dvouskupinového OP Prachaticka
Soutěžní ročník 2013/14 v A skupině I.B byl smolný a nevydařený (11.místo – 30 bodů). Od sestupu z I.A třídy v roce 2003
jeden z nejhorších v konečném umístění – jen sout.ročníky v I.B tř. ve sk.B 2006/07 – 9.místo s 29 body a 2007/08 –
11.místo se 30 body byly obdobné. V ostatních mistrovských sezónách se lhenický SK pohyboval v I.B v horní polovině
tabulky, v některých byl i korunním princem, jako v té minulé, kdy v I.B ve sk.B jako podzimní půlmistr sváděl na mistr.jaře
boj o postup s Netolicemi, který v závěru soutěže nezvládl (nakonec 4.místo – 45 bodů). Téměř nezměněný hráčský kádr,
oproti tomu loňskému (ale v jiné skupině A), se dostal v mistr.jaře v jeho závěru do sestupového ohrožení. Nakonec se
dvě kola před koncem soutěže z něho vymanil a to vítězstvím doma 24.5. nad Sedlcem 5:2 a následně, také doma, remízou 3:3 – 7.6. s Dřítní a se 30 body byl zachráněn, když v největším sestupovém nebezpečí byl trenérský post, vedle
Pepi Lukače, posílen zkušeným bývalým lhenickým hráčem a trenérem Vaškem Hrachovcem. Sestupový „Černý Petr“
zbyl na Přídolí a V.Brod (nakonec se scénář o možných třech sestupujících ze skupin I.B nenaplnil a závěrečné kolo se již
dohrávalo vpoklidu.
Příčiny smolného sout.ročníku 2013/14? Možno je v samém počátku hledat v odchodu zkušeného J.Motze na hostování
do Kaplice pro změnu jeho působiště a v návaznosti zejména v nevídaných dlouhodobých zraněních hráčů. Vždyť ze základní sestavy jich oproti podzimu z tohoto důvodu postupně vypadlo šest, aby ke gólmanovi P.Trnkovi, J.Pokornému, R.Surovi, R.Pořádkovi, J.Schönovi v samém konci přibyl i kpt.T.Tůma. Aby toho nebylo málo, tak v utkání rezervy
s Vimperkem B se ještě zranil dorostenec P.Vincik (v té době ještě žák 9.tř. ZŠ), který s dalším dorostencem M.Mahákem
vypomáhali, vedle rezervy, i hráčskému torzu A týmu, když „béčku“ vypomáhali i další elévové J.Houška, P.Sýkora,
M.Kanaloš. Nelze opomenout výpomoc starších hráčů, obnovivších opět z tohoto důvodu start v A týmu – a to J.Růžičky,
Vl.Burdy, O.Jakla, za což jim patří dík. Četná zranění se projevila nedostatkem hráčů i u rezervy a tak dosti hráčů, za
značného vytížení, startovalo současně za A i B tým.Rezerva SK Ktiš/Lh.B se rovněž v OP vymanila ze sestupového nebezpečí a to zejména díky výhře v Nebahovech 2:1 (31.5.), aby nakonec v propadlišti uvízly Zbytiny a Nebahovy. Ale ani
těchto týmů se sestup do OS netýká, neboť příští fotbalová mistr.sezóna mužů na Prachaticku bude probíhat ve dvouskupinovém okresním přeboru s nadstavbovou částí, bez existence okresní soutěže.
S jakou do nové mistrovské sezóny? Zatím s nesnázemi, neboť není jasné, kdy se početní dlouhodobě zranění hráči opět
aktivně zapojí a kolik jich bude. Z tohoto důvodu byla váháno s přihlášením rezervy do OP (z nejistého dostatečného počtu hráčů). Nakonec, hlavně na žádost Ktišských, byla pro sout.roč.2014/15 přeci jen přihlášena (neradi by v obci přišli o
fotbal).
Zatím ještě není obsazen trenérský post u A týmu a tak výbor SK má před nadcházející fotbalovou mistr.sezónou dosti zásadních úkolů k vyřešení.
Spokojenost přináší pravidelná kvalitní činnost u našich benjamínků, kteří rozšiřují věkově své fotbalové působení. A tak
vedle již zaběhnuté přípravky mladší odstartuje do nové mistr.sezóny v OP i přípravka starší! Každá v samostatné soutěži.

Poděkování – patří výboru SK, trenérům, hráčům, rodičům našich benjamínků z přípravky za vyvíjené aktivity
ve fotbalové sezóně 2013/14.
Mistrovské zápasy v červnu:
I.B tř. sk.A – muži
25.kolo 7.6. so – SK Lhenice – Dříteň 3:3 (1:1) – br.za Lh.: R.Iliev, J.Růžička, M.Mahák
26.kolo 15.6. ne – Kaplice B – SK Lhenice 3:0 (1:0) – mistrovská derniéra
OP Prachaticka – muži
21.kolo 8.6. ne – SK Ktiš/Lh.B – Volary 2:6 (0:2) – br. za Ktiš: P.Prenner ml., P.Borovka (z 11)
22.kolo 14.6. so – Vimperk B – SK Ktiš/Lh.B 2:1 (1:1) – br.za Ktiš: J.Prenner – mistr.derniéra
OP Prachaticka – přípravky ml. (4+1)
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16.kolo 3.6. út – turnaj ve Vacově – účastníci: Vacov, Lhenice, Prachatice – zápasy Lhenic: SK Vacov – SK Lhenice 1:14
(1:9) – br.za Lh.: K.Gregora 6, P.Bláha 5, A.Stehlík 2, M.Halabrín 1 – SK Lhenice – Tatran Prachatice 4:10 (3:4) – br.za
Lh.: K.Gregora 4
17.kolo 11.6. st – SK Lhenice volné kolo
18.kolo 18.6. st – turnaj ve Lhenicích – mistr.derniéra – účastníci: Lhenice, Prachatice, Stachy – zápasy Lhenic: SK
Lhenice – Sokol Stachy 5:4 (2:3) – br.za Lh.: A.Stehlík 2, A.Kanalošová 2, Š.Trnka 1 – SK Lhenice – Tatran Prachatice
5:10 (3:5) – br.za Lh.: A.Stehlík 2, Š.Trnka 2, M.Halabrín 1.
Týmy lhenického SK v soutěžích v novém sout.roč.2014/15:
I.B tř.sk.B – Prachaticko-strakonická- SK Lhenice přeřazen ze skupiny A do B skupiny
– účastníci I.B tř. sk.B v sout.roč.2014/15 – SK Lhenice, Poříčí, Vl.Březí, Strunkovice, Kestřany, Čkyně, Stachy, Bělčice,
Lažiště B, Štěkeň, Osek B, Volyně, Chelčice, Sousedovice – celkem 14 týmů
OP Prachaticka – ve dvou skupinách (A,B) o 18 účastnících – SK Ktiš/Lh.B zařazen do A skupiny OP
- účastníci OP – skupiny A – SK Ktiš/Lh.B, Zbytiny, Volary B, Dub, Vitějovice, Nebahovy, Záblatí, Husinec, Pěčnov –
celkem 9 týmů
OP – přípravky st. (v rozestavení 5+1)
– 12 účastníků – SK Lhenice, Vimperk B, Prachatice, Vl.Březí, Vacov, Stachy/Zdíkov, Čkyně, Volary, Netolice, Lažiště,
Husinec, Vitějovice
OP – přípravky ml. (v rozestavení 4+1) – formou turnajů
- 8 účastníků – SK Lhenice, Prachatice, Vimperk B, Vacov, Š.Hoštice, Stachy/Zdíkov, Lažiště, Prachatice C

V rámci lhenické svatojakubské pouti

Memoriál Vojtěcha Marka – 15.ročník
V sobotu 26.7. od 12.30 hod. na hřišti SK Lhenice
12.30 hod. – zahájení turnaje
13.00 hod. – 1.vyřazovací zápas – SK Lhenice (I.B tř.sk.B) – TJ Sokol Kardašova Řečice (I.B tř.sk.D)
14.30 hod. – 2.vyřazovací zápas – FC Netolice (I.A tř. sk.B) – Tatran Prachatice-team 1999
16.00 hod. – utkání o 3.místo
17.30 hod. – finále
19.00 hod. – závěr – vyhlášení vítězů a dalších umístění, předání cen.

Večer od 20.00 hodin na hřišti lhenického SK vystoupení rockové skupiny KABÁT-REVIVAL, která si
získala po loňském úspěšném vystoupení u nás, při oslavách 80 let SK velké sympatie.

„Pouťáky“ na hřišti lhenického SK – neděle 27.7.
13.30 hod. - Přípravky ml.a st. SK Lhenice versus maminky
15.00 hod. - tradiční derby „pětatřicítek“ – SK Lhenice – FC Vlachovo Břez

Vstup do nové mistrovské sezóny 2014/15
Domácí premiérou v I.B třídě ve skupině B – v sobotu 16.8. od 17.00 hodin utkáním SK LHENICE – TJ OTAVAN
POŘÍČÍ. Okresní přebor Prachaticka mužů rovněž odstartuje o víkendu 16.-17.8.2014.

Konečné tabulky týmů lhenického SK ve svých soutěžích po sout.roč.2013/14, vzhledem k nedostatku místa
v tomto vydání, budou vytištěny příště, v srpnovém vydání ML.
JB, JM
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Nabídka pečovatelské služby
NAŠE SLUŽBA – VAŠE POHODLÍ
Nabízíme vám pečovatelskou službu přímo ve vašich domácnostech – dovoz nebo donáška obědů, běžný úklid
domácnosti, mytí oken, nákupy, pochůzky, pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, doprovod dospělých za osobními
záležitostmi na instituce, praní a žehlení prádla atd.
Časová dostupnost – službu poskytujeme: od pondělí do pátku 7:00 – 18:00 hod.
Společnost Ledax o.p.s. hledá pracovnici na občasnou výpomoc na pozici pracovník v sociálních službách –
pečovatelka.
Požadujeme: způsobilost k právním úkonům, bezúhonost, empatie a sociální cítění, vysokou míru zodpovědnosti. Znalosti
a praxe v oblasti sociálních služeb výhodou.
Vhodné pro maminky na mateřské dovolené a důchodce s řidičským průkazem. Pracoviště Strunkovice nad
Blanicí a Lhenice. V případě zájmu či konkrétnějších informací kontaktujte Bc. Naděždu Podhorcouvou Tel: 722
920 857

INZERCE












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 POZOR - ZIMNÍ SLEVY!!!
PRODÁM BYT 3+1 V OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!)Tel:739 034 258
Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714
Prodám byt 3+1 ve Lhenicích v osobním vlastnictví. Cena dohodou. Tel: 604 611 237
Prodáme domek ve Lhenicích Tylova č.p. 251. Cena dohodou. Tel: 725 977878
Prodám čerstvě skácený kmen ořechu. Cena dohodou. Tel: 739 313 761
Hledám pronájem bytu pro mladou rodinu Děkuji za informaci. Tel: 606 366 429
DARUJI ŠTĚNATA MENŠÍHO VZRŮSTU základní očkování provedeno– kontakt tel.607 944 074
Nabízím možnost uložení výkopové zeminy na pozemku ve Lhenicích, kterou bych chtěl využít
pro terénní úpravy. V případě zájmu mě prosím kontaktujte. František Bláha, 774104432

Aktuální nabídka - prodej domu k rekonstrukci uprostřed velké zahrady kolem domu u lesa - Prachatická
35. Pokračuje prodej bytů ve II. etapě v býv. mateřské školce (spodní pavilon) s možností částečně splácet formou nájmu! Využijte příležitost a objednejte si nezávaznou prohlídku těchto zajímavě řešených bytů
- volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, kancelář ČB – Karla IV. 3 u náměstí, www.haloreality.cz .

Prodám krásný stavební pozemek v ul. Krumlovská ve Lhenicích, 5.400 m2, minutu od centra, vhodný na
stavbu RD nebo k rozparcelování, info Jiří Mügl 77763587
Prodej pozemku ve Lhenicích výměra 2580 m2 (lze rozdělit). Možno postavit na 2 RD. Cena 250kč/m 2.
Tel: 734600490 hamika@atlas.cz
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SCHÖNOVÁ & LUHANOVÁ
poskytování právních služeb zejm. v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního, pracovního a
správního práva, např. Sepisování listin, zastupování před soudy a jinými orgány, právní rozbory, obhajoba v
trestním řízení, zakládání obchodních společností apod.
w.w.w.advokati-krumlov.cz
Mgr. Ivana Schönová, Advokát, ev.č.ČAK 14796 Tel: 723042218
schonova@advokati-krumlov.cz Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov/ Svatojánská 92, Lhenice

PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Műgl ul. Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
„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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