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Volby do zastupitelstev obcí
Volby se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014 – u nás tradičně oba volební okrsky v obřadní síni úřadu
městyse. Jednotlivé kandidátní listiny a volební program i to, jak se bude volit, vám představíme v příštím
zářijovém čísle. Vzhledem k tomu, že termín předání kandidátek skončil v úterý 5.8. v 16.00 a je stanoven ještě
další termín na jejich přezkoumání, můžeme v tomto čísle sdělit pouze to, že na MěÚ do Prachatic byly
předány ze Lhenic tři kandidátní listiny a to: ODS s 11 kandidáty , „Nezávislí pro naše Lhenicko“ s 11
kandidáty a „Nezávislí kandidáti KDU ČSL“ se 6 kandidáty a zastupitelstvo tak budeme vybírat celkem z
28 kandidátů.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o
provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. JM

Z našich organizací a spolků
10 let činnosti MAS Rozkvět
Místní akční skupina (MAS) Rozkvět zahrady jižních Čech
vznikla v únoru 2004 z iniciativy mikroregionu Chelčicko-Lhenického, jednotlivých obcí, podnikatelů, zemědělců a
neziskových organizací, aby společně vytvářeli partnerské projekty a podpořili tak aktivity na regionální úrovni. Důležitým
impulsem k tomu bylo také vyhlášení programu LEADER, do kterého se MAS ihned aktivně zapojila. Zájmové území MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech tvoří v současnosti celkem 30 obcí v okresech České Budějovice, Strakonice, Prachatice
a Český Krumlov – obce mikroregionu Chelčicko-Lhenického, venkovská část SO Blata (všechny obce SO kromě města
Hluboká nad Vltavou) a obce Nákří a Dasný (území „Blata“), pošumavské obce (Ktiš, Křišťanov) a většina členů Svazku
Lipenských obcí, také v návaznosti na Vojenský újezd Boletice, který uzavřel s MAS dohodu o partnerství.

Členové MAS:
Soukromý sektor
Podnikatelské subjekty
Ing. Jaromír Šlesinger, Jan Záhorka, Ing. Jana Frídová, Karel Gregora, Crossing s.r.o., HIKI, s.r.o., Pavel Holub,
Ing. Václav Janota, Ing. Petr Leber, Jan Porhansl, ZEAS - AGRO a.s., Zemcheba s.r.o.,
Zemědělské obchodní družstvo Blata, Dana Chalupová, STERA BOHEMIA spol. s.r.o, Jaroslav Janota, Jiří
Koranda, Kateřina Záhorková, Marcel Pudich, Miroslav Jirásek, Milena Fudyová, Eva Neumanová, Jiří Mrázek
Spolky, neziskové organizace
Občanské sdružení Mája - Tvořivé Chelčice, SK Zliv, Občanské sdružení Náves, Baráčníci Pištín, Občanské
sdružení "Plástovický keramický spolek", Baseball Tygři Zliv, Naučný spolek Černá v Pošumaví, o.s., TJ Černá v Pošumaví,
Země - nezemě, o.s., Jugbauerův šumavský vlastivědný spolek, MO ČRS Nová Pec, SDH Frymburk, SK Nová Pec, JK
Tandem
Veřejný sektor
Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí, Svazek obcí Blata, Obec Chelčice, Obec Křišťanov, Městys Lhenice, Obec
Malovice, Obec Mičovice, Obec Pištín, Obec Sedlec, Obec Truskovice, Město Zliv, Obec Dívčice, Obec Černá v Pošumaví,
Obec Loučovice, Obec Malšín
MAS Rozkvět – úplným názvem „Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“
vznikla na jaře roku 2004 a je tedy jednou z prvních MAS založených v Jihočeském kraji.
Chelčicko-Lhenicko je i nadále jádrem tzv. zájmového území MAS Rozkvět, které se za uplynulých 10 let existence
postupně, ale značně rozšířilo a sahá až po rakouské a bavorské hranice. Jde o typicky venkovský region, spojující
vnitrozemskou rovinatou oblast s podhůřím Šumavy a Lipenskem.
Region MAS spojují společné problémy typicky venkovských oblastí – zájem na zvyšování kvality života místního
obyvatelstva, snahy o zvyšování zaměstnanosti v místě a podpora místní produkce, zlepšení stavu technické infrastruktury,
dostupnost základních škol a sociálních služeb, snaha o zachování kvality životního prostředí a kultivace krajiny v regionu,
přiměřený rozvoj cestovního ruchu, posilování pocitů identity obyvatelstva a rozvoj místních tradic a neziskového sektoru.
MAS se zabývá podporou rozvoje podnikání, zemědělství i spolkového života, podporuje rozvoj vzdělanosti, sociálních
služeb i kultury, propaguje region v ČR i zahraničí.
Od roku 2007 realizuje strategický plán LEADER „Květy, plody a lidé zahrady jižních Čech“; díky této dotaci se podařilo
zrealizovat více než 100 projektů místních firem, obcí i spolků.
V rámci projektů spolupráce s dalšími MAS se podařilo například zrekonstruovat středověkou sýpku v centru Chelčic a zřídit
zde Památník Petra Chelčického, v části objektu obecního úřadu ve Lhenicích vzniklo Centrum pro neziskový sektor a v
Chelčicích klubovna Klubíčko, v regionu je instalována síť venkovních tělocvičen pro dospělé (projekt „Zdraví nás baví“) a
řada turistických zastavení (projekt „ S Peklíkem na vandr“).
V současné době probíhají další projekty spolupráce „ ZDRAVÉ MAS = aktivní a vzdělaný venkov“, „ S Peklíkem na výlet –
krajem pod Šumavou“ a „ Zvyky a tradice na obou stranách hranice“.
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MAS rozvíjí také mezinárodní spolupráci – s kolegy z Bavorska je realizován projekt „Rozvoj místního partnerství a trhu
práce“ a v kooperaci s Horním Rakouskem se uskutečňuje projekt původní dálkové turistické trasy vedoucí po stopách
středověké obchodní cesty - Linecká stezka, která vedla z Lince přes Vyšší Brod, současný vojenský újezd Boletice,
Lhenice, až do Netolic.Od roku 2013 je MAS Rozkvět zahrady jižních Čech členem Národní sítě Zdravých měst ČR.

V současnosti se aktivně připravuje na období 2014+, kromě veřejných projednání v obcích, probíhá na
internetových stránkách MAS shromažďování projektů (námětů) pro přípravu Strategie na další období, zapojit
se mohou všichni potenciální žadatelé o dotaci (obce, podnikatelé, NNO...).Pokud se jejich záměr neobjeví ve
Strategii, nebudou moci o dotaci zažádat Dokumenty najdete v sekci Projetky - MAS 2014+ - formuláře
Projektové záměry
Více informací se dočtete na oficiálních internetových stránkách ( www.masrozkvet.cz), MAS Rozkvět provozuje dále
webový

Portál

práce

Jižní

Čechy

(www.portalprace-jiznicechy.cz )

a

stránky

Linecké

stezky

(www.lineckastezka.cz).

Na sv.Jiljí budou tentokráte oslavovat hasiči
21.ledna LP 1544 český král Ferdinand I. vydal v Praze důležitou listinu, kterou povýšil dosavadní vesnici
Lhenice na městečko, udělil mu znak, právo pečetit zeleným voskem, svobodu trhu, povolil mu též konat
výroční trh na den sv.Jiljí (1.září).
V posledních létech Lheničtí jeho tradici každoročně obnovují i s oslavami významných výročí vztahujícím se
ke Lhenicím. K tomuto dnu novodobě směřují i oslavy kulatých výročí založení lhenických spolků a organizací.
Po myslivcích a fotbalistech jej budou na sv.Jiljí tentokráte slavit naši hasiči a to v sobotu 6.září.
Program trhu na sv.Jiljí a oslav 130 let SDH – viz plakát na poslední straně tohoto vydání ML.

130 let lhenickému sboru dobrovolných hasičů
Patří mezi nejstarší, nejvýznamnější a zdejšími lidmi nejuznávanější
spolky ve Lhenicích
Vlevo – sv.Florián – patron hasičů
V knize „Lhenice-zahrada jižních Čech“ (V.Starý a kolektiv) se, mimo jiné, o jeho založení uvádí: „Navzdory špatným
zkušenostem s ohněm, jenž se předváděl nejen jako dobrý sluha, ale také jako zlý pán, a navzdory obecnému uznání
potřebnosti boje proti červenému kohoutu, stávalo se, že založení hasičského sboru naráželo na různé místní potíže.
Podobná situace byla i ve Lhenicích, i když městečko samé, jako v předchozích staletích, i v průběhu druhé poloviny století
19., zachvacovaly velké požáry. (5.8.1861 ve 21.30 hodin vypukl požár, shořely 4 domy – čp.145, 146, 147 a 148, další
velký požár pak 10.9.1861 o 20.hodině, kdy během dvou hodin zničil 23 domů – čp.5-14, 41-48, 50-53 a 181 – nebývalý
rozsah tohoto požáru vedl na různých místech Čech k dobrovolným sbírkám na postižené ve Lhenicích , v roce 1895
vyhořelo 6 obytných a hospodářských stavení a sice čp.65, 66, 134, 135, 137 a 138). Časté požáry vedly Lhenické
k pořízení první stříkačky. Stalo se tak 20.ledna 1860 a posléze i k založení hasičského sboru.
Přípravný výbor sboru dobrovolných hasičů ve Lhenicích byl zřízen už v roce 1877. Jeho členové se už 8.března 1877
obrátili na obecní zastupitelstvo ve Lhenicích s písemnou žádostí o udělení podpory na zakoupení potřebného hasičského
vybavení. Byly vypracovány stanovy a předloženy ke schválení místodržitelství v Praze, které svým výnosem čj.15 687
z 15.srpna 1879 stanovy schválilo.
Sbor dobrovolných hasičů ve Lhenicích zahájil svou činnost a v roce 1881 předložil okresnímu hejtmanství v Prachaticích
výkaz o své činnosti. V roce 1882 ale tak již neučinil. Proto se okresní hejtmanství v Prachaticích obrátilo 27.února 1882 na
purkmistrovský úřad ve Lhenicích s dotazem, zda hasičský spolek ještě vyvíjí činnost. Ze Lhenic přišla záporná odpověď.
Lze tudíž předpokládat, že spolek se po určité době rozpadl.
K dávné myšlence založení sboru dobrovolných hasičů se ve Lhenicích vrátili opět v roce 1884. 27.dubna 1884 byl
založen hasičský sbor podruhé a při valné hromadě za účasti 36 členů byli zvoleni první funkcionáři spolku. Prvním
předsedou byl zvolen Arnošt Gregora, MUDr.Antonín Kőssl místopředsedou, Josef Hamáček jednatelem, Václav Majer
pokladníkem, Diviš Trenkvic kontrolorem a Jan Mařík prozatímním velitelem. Nově založený hasičský sbor ve Lhenicích
přistoupil za člena župní jednoty na Písecku se sídlem v Bechyni. Jejím členem byl až do prosince 1894, kdy přestoupil za
člena nově zřízené župní hasičské jednoty Pošumavské v Netolicích. Při příležitosti desetiletého trvání spolku se konala
3.června 1894 v dopoledních hodinách slavnost svěcení praporu sboru dobrovolných hasičů ve Lhenicích, jenž i
v současnosti je cennou historickou relikvií a chloubou sboru.
Tak započala stotřicetiletá, bohulibá cesta sboru dobrovolných hasičů ve Lhenicích, na které se jeho členové od jeho zrodu
až dosaváde časů řídili a řídí heslem, majícím na spolkovém praporu: „Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě“, neboť za
existence sboru zasahovali u mnoha požárů i živelných pohrom a nechyběli na žádných významnějších oslavách, i
církevních, v městečku, aby ctili zavedené hasičské tradice u nás a těšili se uznání a vážnosti zdejšího obyvatelstva. Nelze
jmenovat všechny ty, již za ta dlouhá léta obětavě pracovali pro sbor, a již „propadli“ ušlechtilým hasičským ideám, určitě by
byl někdo opomenut. Přesto v každé době se sbor opíral o několik nadšenců, kteří „tíhu“ jeho činnosti „táhli“ a „táhnou“ na
svých bedrech. Za to jim patří náš dík.
JB, JM

Hledání ztraceného času
100 let od vypuknutí 1.světové války
1914 - 1918
(seriál – 3.část)
V Čs.legiích také narukovaní vojáci z našeho Lhenicka
Vybráno z publikace
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„Za naši samostatnost – českoslovenští legionáři – rodáci a občané okresu Prachatice“
Po boku spojenců (takzv. Dohody – V.Británie, Francie, Rusko – podporovány USA) proti takzv. Ústředním
mocnostem (Německo a Rakousko-Uhersko) bojovalo celkem 145 614 Čechoslováků. Největší zastoupení
měli příslušníci ruských legií – do vlasti se vrátilo 71 310 mužů, dále pak v legiích italských – 19 476 mužů,
nejméně jich bojovalo ve Francouzských, vrátilo se 9 957 mužů. Nelze opomenout i účast našich dobrovolců
v armádě srbské – 1 365 Čechoslováků, v armádě USA bojovalo 42 404 vojáků československého původu a
v armádě Anglie byli zapojeni 1 102 muži z Čech a Slovenska. V Čs.dobrovolných jednotkách padlo v Rusku 4
112 mužů, ve Francii 630 mužů, v Itálii 355 mužů, další položili své životy v srbských jednotkách a v jiných
spojeneckých armádách.
Přísaha čs.legionářů:
„Ve jménu naší národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám jako lidem i jako Čechům a Slovákům nejvýše
svato, přísaháme, že bojovati budeme po boku svých spojenců proti všem našim nepřátelům do té doby, dokud
naše země české a slovenské nesplynou v samostatný a nezávislý stát československý, dokud národ náš
v našich zemích nebude úplným pánem svých osudů.“
Čs.legionáři z našeho Lhenicka
(obce a jména legionářů dle abc.pořadí – legionáři uváděni podle místa narození,
u jejich jmen též hodnost, není-li uvedena – vojín)
Hoříkovice – Švec Jan – Rusko – údaje neuvedeny
Hrbov – Mikeš Jakub *1888 – Rusko; Pešek Jan *1894 – Rusko; Podlaha Ludvík * 1894 – Rusko; Turek
Tomáš *1885 – Francie – padl 29.10.1918 – 32 let – den po vyhlášení ČSR
Jáma – Brom Václav *1884 – Itálie – desátník; Vágner Jakub *1884 – Itálie
Lhenice – Erhart Alois *-1884 – Francie – četař; Fencl Petr *1876 – Rusko – zemřel ve Vladivostoku při
návratu domů, po válce roku 1919 ve 43 letech; Harant Jan *1885 – Itálie – strážmistr; Hudec Filip *1894 –
Rusko; Kalíšek Šimon – neuvedeno – Rusko – padl u Zborova roku 1917; Kalíšek Tomáš *1884 – Rusko –
četař; Kubeš František *1889 – Rusko; Majer Antonín *1894 – Rusko; Mígl Josef *1891 – Rusko; Novotný
Josef *1892 – Itálie; Pintr František *1885 – Itálie; Stehlík Karel *1891 – Rusko; Stehlík Vojtěch *1890 –
Rusko; Stifter František – neuvedeno – Rusko – padl u Zborova roku 1917; Škédl Karel *1888 – Itálie – četař;
Tinhofer Josef *1890 – Itálie
Mičovice – Houška František *1879 – Rusko; Jiral Josef *1892 – Rusko; Šenfelder Vojtěch *1883 – Rusko;
Šnajdr Jan *1886 – Rusko; Šnajdr Václav *1893 – Rusko; Švehla Václav *1891 – Itálie
Ratiborova Lhota – Pešek Jan *1893 – Rusko
Třebanice – Filip Theodor *1896 – Rusko; Havel Josef *1895 – Itálie; Mikeš Petr *1878 – Rusko
Třešňový Újezdec – Šimánko Josef *1896 – Itálie
Vadkov – Brož Matěj *1897 – Rusko; Krejčí Filip *1885 – RuskoVodice – Fišer Jakub *1880 – Rusko;
Henrich Filip *1887 – Itálie; Kus Václav *1895 – Itálie; Leč Jan *1887 – Rusko; Říha Jan *1878 – Rusko;
Sýkora František *1883 – Francie; Sýkora Jan *1894 – Rusko
Z našeho Lhenicka bojovalo v čs.legiích celkem 44 vojáků.
Osudy narukovaných do války světové z našeho Lhenicka
tentokráte legionáře Tomáše Kalíška (*1884 † ) ze Lhenic ( čp.224 )
Předmluva: Říjnová bolševická revoluce zastihla Čs.sbor v rozporuplné situaci. Po dohodě se sovětskou vládou
zahájil na jaře 1918 přesun na východ přes Povolží a nedozírné prostory Sibiře na Dálný Východ, do přístavu
Vladivostok, odkud se měl navrátit do Evropy (Francie) a domů. Strastiplná dlouhá cesta do vlasti však
nakonec vedla jinudy. Obtížný přesun 50 000 mužů rozvráceným Ruskem za vzájemné nedůvěry, německých
požadavků na odzbrojení čs.dobrovolníků a růst napětí vedly 14.5.1918 k incidentu v Čeljabinsku, který se stal
signálem k jejich vystoupení proti sovětské moci. Během několika týdnů ovládli vojáci Čs.sboru transsibiřskou
magistrálu (prostor o rozloze celé Evropy), svrhli místní sovětské orgány a v Povolží otevřeli protisovětskou
frontu. V srpnu dobyli Kazaně, kde se zmocnili carského zlatého pokladu. Slíbená pomoc spojenců ani ruských
protibolševických sil nepřišla. Vojenská situace čs.jednotek se na podzim roku 1918 stala neudržitelnou a
počala se projevovat morální krize – způsobená zprávami o vzniku ČSR, nespolehlivostí spojenců a
oddalováním odjezdu do vlasti. Čs.pluky proto byly stahovány z fronty k ochraně magistrály. Čs.dobrovolníci,
po reorganizaci , v síle tří střeleckých divizí, s početným dělostřelectvem i jezdectvem (na 57 000 mužů)
museli na Sibiři zůstat ještě velmi dlouho. Poslední jejich transport domů vyplul z Vladivostoku až 2.9.1920.
Odjezdy byly organizovány postupně plavbami „kolem světa“ do Evropy od 15.1.1919 až do 2.9.1920 na 38
lodích pod vlajkami Itálie, Anglie, USA, Japonska, Francie a Československa. Na jedné z nich se plavil domů i
Lheničák Tomáš Kalíšek…
O ruské anabázi a o návratu cestou „kolem světa“ legionáře Tomáše Kalíška:
(Výňatek z dopisu jeho syna, J.Kalíška – zaslaného do Lhenic kronikáři J.Bumbovi po oslavách svěcení zvonu
Jana u nás v roce 2000, kterých se zúčastnil.)
„Jsem lhenický rodák, žiju v Praze. Můj již zesnulý otec, Tomáš Kalíšek byl lhenickým listonošem a též
zpěvákem na kůru lhenického kostela sv.Jakuba. Za 1.světové války vstoupil do Čs.legií, jako např.,
vzpomínám si, i strejda Kálů (J.Tinhofer z čp.113 – pozn.red.) a Melicharů (Nosků z čp.81 – pozn.red.) nebo
Kalíšek z Dolánku. V jeho věcech se dochovala mapa celé anabáze tažení s legií Ruskem, včetně trasy jedné
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z lodí, se kterou se navracel domů a kterou vám zasílám. V mapě jsou zaznamenány i jednotlivé dny plavby
z Vladivostoku až do Terstu.“
Tažení T.Kalíška s legií Ruskem (Ukrajinou, Povolžím, Sibiří na Dálný Východ): od jara 1918 – Ufa –
Čeljabinsk – Omsk – Krásnojarsk - Irkutsk (u Bajkalu) – Cita – Manzhouli – Hrabin – Vladivostok.
Foto vlevo: americká loď Madawaska převážela do vlasti příslušníky 3.pluku Jana Žižky z Trocnova.
Cesta T.Kalíška po mořích domů, do vlasti na americké lodi „Madawaska“: vyplutí z přístavu Vladivostok –
12.3.1920 – Japonským mořem, Korejským průlivem do Pusanu (Jižní Korea) - Východočínským mořem –
Taiwanským průlivem do Hongkongu (16.3.) - Jihočínským mořem do Singapuru (22.3. Malajsie) - Malackým
průlivem (kolem ostrova Sumatry) – dále Indickým oceánem k ostrovu Nikobary (27.3.) - na ostrov Srí Lanku do
přístavu Kolombo (30.3.) – Arabským mořem a Adenským zálivem do Adenu (Arabský poloostrov – Jemen –
7.4.) – Rudým mořem – Sueským průplavem do přístavu Bur Sa id (Port Said – 11.4.) – Středozemním mořem
– Otrantským průlivem do Jaderského moře na konečnou do přístavu Terst (Slovinsko – 16.4.1920) a odtud
domů přes Vídeň do Prahy – příjezd 21.4.1920.
Poznámka redakce – vzhledem k rozsáhlosti mapy s vyznačenou trasou ruské anabáze Tomáše Kalíška i
s cestou po moři domů, do vlasti, nelze ji otisknout na stránkách našeho měsíčníku ML. Ale můžete ji
absolvovat „prstem po mapě“ v některém z atlasů – dle výše uvedeného popisu. JB,JM

Lhenické střípky
Podvečerní bouře sťala mohutný ořech
Podvečerní bouře ve Lhenicích (21.7.) v ulici Na Běličce v Mášlů zahradě vyvrátila mohutný statný ořech.
Následky likvidovali místní dobrovolní hasiči. Též vysávali vodu v sídlišti z bezbariérového bytu paní
Ondráškové (v čp. 419) po přívalovém dešti a také v pivnici „U Vašků“ ze sklepa. JB, IR
V ten samý den (21.7.) se vbouřce rozvodnil potok Rapačov u Hrbova (viz fota níže) a problémy s jeho velkou vodou byly
i na silnici do Tř. Újezdce.

Obecní dům „U Vašků“ v rekonstrukci
Provedenou výměnou oken nabývá opět své původní slušivé podoby, jak dokazuje foto z osvobozování Lhenic
z 10. května 1945 při příjezdu amerických vojáků z 26. divize do našeho městečka. Došlo již též k přestřešení
této budovy, která nyní čeká na novou fasádu. Jen tehdejší velký vchod do domu nebyl obnoven
JB,JM,IR

P ř i j e l a p o u t'.........
Jaká byla ta letošní? Celý týden před poutí naznačoval, že bude boj o místo, kde rozložit svoje nádobíčko,
nebot' již v sobotu se objevili první nedočkavci (zřejmě neměli v neděli nikde štaci a tak byli jedni z prvních). Po
neděli začínali najíždět další účastníci, kolik jich bylo se dočtete dále. Třešně byly letos sklizeny o 10 dnů dříve,
úroda dle sadařů byla dobrá a tak se mohlo něco navíc "pustit žilou".Počasí vyšlo též na jedničku, dopoledne
ucházející, odpoledne vedro, ale to již většina stánkařů měla sbaleno, zůstalo pár věrných s občerstvením.
Přestože každoroční poslední červencový víkend je nejen v kraji, ale po celé republice plný různých
atrakcí,slavností, setkání, byla návštěvnost průměrná. Termínem "odpadl" Křemžský veletrh, odliv návštěvníků
Holašovických slavností nelze odhadnout, přesto vládla spokojenost. Z atrakcí byla zřejmě největší "finanční
spokojenost" z lavice a to hlavně díky sobotě, kdy za sokolovnou vystupovali "KABA'TI a tak spousta mládeže z
blízkého i dalekého okolí plnila do nočních hodin kasu lavice i střelnic. Novinkou posledních dvou let bylo
"lhenické moře", kde na třech nafukovacích člunech poháněných baterií se osazenstvo mohlo v klidu plavit.
Stánkaři s nabízeným zbožím končili na "Landstrasse" (rozuměj Krumlovská) na křižovatce se Svatojánskou
ulicí. Bývaly doby, kdy se končilo až za bývalou Frutou, ale ty jsou zřejmě nenávratně pryč "díky" pořádaných
akcí v kraji. Nechyběli též chovatelé s výstavou drobného zvířectva (s levným čepovaným pivem), kteří mají své
teritorium ve Školní ulici. Hádejte, kolik bylo letos stánkařů? Někteří majitelé obsluhovali dva až tři stánky od 1
m až do 10 m délky výstavní plochy. Není co závidět "výběrčím daní" z úřadu Městyse, kdy se musí dohadovat
s každým o její výši. Stánkařům se samozřejmě moc cinkat nechce. To je ale všude stejné. Tak těch
různorodých stánků bylo přibližně 36 atrakcí, počínaje malým vláčkem a konče již zmiňovanou "lavicí", bylo
celkem 16. Ceny na atrakce, i když nebyly pro většinu účastníků "lidové", v nedělním dopoledni zřejmě
nevadily, nebot' u kas bylo stále plno. Spokojenost na obou stranách. Nedělní odpoledne vyplnila na hřišti SK
fotbalová utkání (viz jiný článek), podvečer v restauraci na dvoře "u Vašků"obohatila kapela Vodáci s
kapelníkem Karlem Majerem, pondělní půlnoc doznívala již jen jako vzpomínka s prožitými zážitky účastníků.
Jan Machart
Svatý Vojtěch o něco málo změní své teritorium
Svatý Vojtěchu, ještě chvíli vydrž, též dostaneš nový kabát i nové lůno, pak z tebe bude krasavec...
Pro osvěžení paměti: Vojtěch byl druhý pražský biskup, pocházel z rodu Slavníkovců, byl zabit jako misionář na území
pobaltských Prusů 13. dubna 997.
*955 - †997
redakční dodatek. Socha sv. Vojtěcha usazena na náměstí v místě před starou radnicí (ta stavěná v létech 1811 – 1814) LP
1802. Roku 1840 socha upravována Vojtěchem Hošnou.
Jan Machart
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Lhenické filmové léto
Probíhá u nás pod širým nebem od 18.7., kdy na našem náměstí proběhlo jeho první filmové představení od 21.30 hod.
(jako i ta další při čekání na setmění) za promítání filmu „HAPPY END“ se studentským předfilmem „Vesnice roku“ a i s
možností občerstvení za dobrovolného vstupu. Shlédlo jej na 90 diváků. Lhenické filmové léto pokračovalo druhým
promítáním , tentokrát 2.8. v místě za sokolovnou .(v areálu Sokola a SK – tímto děkujeme za zapůjčené prostory), když ale
blížící se bouřka filmovou sešlost zahnala do sálu sokolovny, kde byl uveden film „Muž z prvního století“ s předfilmem
„Česká soda“ (Z ROKU 1992). Nepřízeň počasí tomu zřejmě chtěla, že návštěvnost, i tady za možnosti občerstvení, byla
podstatně nižší.
Třetí biograf venku bude k vidění na lhenickém náměstí o sobotním večeru 9.8. ve 21.30 hod. s projekcí „SLAMĚNÝ
KLOBOUK“.
Závěrečné, v pořadí čtvrté filmové představení, pak opět proběhne pod širým nebem na hřišti SK či na náměstí a to v
sobotu 16.8. jak jinak, než od 21.30 hod. Půjde tentokráte o „byják“ „BÁJEČNÍ MUŽI S KLIKOU“ s přáním, aby letošní
rozmarné léto bylo přející. Jste zváni!
Bylo filmové promítání na lhenickém náměstí premiérové?
Tak, vážení čtenáři, nebylo, neboť ze zaznamenaných vzpomínek na „pětačtyřicátý“ pana Miroslava Beneše ( v buletinu
„ To bylo tenkrát, ve čtyřicátém pátém ve Lhenicích) se dozvídáme: Američtí vojáci ve volném čase chodili po místních
hospodách, tancovali a promítali si filmy. „Na ty jsme my, kluci chodili, jako i další Lheničáci. První jejich promítání probíhalo
na lhenickém náměstí u kostela a potom v sokolovně.“ (Američtí vojáci pobývali ve Lhenicích od 10.5. do 28.10. 1945).
JB, IR

Čtení na léto
vztahující se ke 130.výročí založení lhenického SDH – vybráno z dochovaných rodinných zápisů Gregorových (ze
„zámku“).

LHENICKÝ ŽHÁŘ
„Anton Kindlman zapálil pětkrát Lhenice a sice ponejprv 28.července 1858 Říhů mlýn, roku 1860 podruhé – shořely domy
Sturmů, Trčky, Partla, Jedličky a Handlířů, v témže roce 1860 znovu zapálil potřetí na Vejrově, v roce 1861 – 7.srpna
počtvrté na Dolánku a popáté roku 1862 – 10.září – shořela celá strana ulice od Šímů až nahoru k Vávrovic. Byl usvědčen
a za to odsouzen na 20 roků. Když se navrátil z vězení, tak jej museli sousedé lheničtí po číslech popisných živit. Zemřel
3.května roku 1898, stár 60 let.
Další vybrané zápisy:
27.4. LP 1884 – založen v městečku sbor dobrovolných hasičů – předsedou zvolen Arnošt Gregora, Antonín Kössel
místopředsedou, Josef Hamáček jednatelem, Václav Majer pokladníkem, prozatímním velitelem Jan Mařík.
3.6.1894 - vysvěcen prapor sboru dobrovolných hasičů při slavnosti 10 let jeho trvání.
Zaznamenány další požáry do konce 19.století:
U Čížků hořelo 18.7.1889 – shořela stodola a kůlna.
U Králů hořelo 24.9.1895 a v tu samou hodinu přeskočil oheň až k Jounovum, shořelo celkem pět čísel (míněna stavení –
pozn.autora).
Velkým ohněm vyhořel v říjnu roku 1897 Grejnarův dvůr knížete Schwarzenberka, shořely všechny zásoby i stroje.

O první hasičské stříkačce
Podobně jako v předchozích stoletích, i v průběhu 2.pol.19. století zachvátily Lhenice požáry. Z tohoto důvodu hledali
Lheničtí účinné prostředky, které by jim byly vydatnými pomocníky v boji s tímto přírodním živlem. Již v r.1859
objednali V Jindřichově Hradci u majitele továrny Leopolda Maurettera výrobu stříkačky. V prosinci téhož roku byla
dokončena a v lednu byla tříkolová stříkačka s 12 sáhy hadic dodána. Lhenické stála 419 zlatých 40 krejcarů a za
převoz z Jindřichova Hradce 25 zlatých.
S dodanou stříkačkou byla ve Lhenicích vykonána zkušební jízda, při níž došlo k nehodě. Již 28.ledna byli Lheničtí nuceni
opět psát do J.Hradce, že po ujetí několika set kroků spadla nákolní obruč a brzy potom po ujetí několika dalších
metrů i druhá u pravého předního kola a že zbývající zadní kola jsou vyrobena ze špatného železa. Z tohoto důvodu
bylo nutné vyměnit všechny železné obruče. Lheničtí trvali na tom, že náklady si z ujednané ceny strhnou.
Jindřichohradecký továrník se cítil dotčen a rozhořčeně uváděl, že stříkačky vyrábí již 30 let as během této doby
nebyly zjištěny žádné větší závady. Nicméně se stržením částky 19 zlatých 40kr. souhlasil a záruční lhůtu nové
stříkačky prodloužil na další 3 roky.
V roce 1860 bylo započato se stavbou kůlny pro úschovu stříkačky. V roce 1862 byl sepsán protokol, který se týkal
„ustanovení platu tomu, který se stříkačkou ku ohni jede, když mimo Elhenic na venku hoří a tomu, kdo stříkačku řídí.
Dle usnesení výboru má onen, který vlastní koně do stříkačky zapřáhne a ku ohni jede, třeba na místo, kde hoří,
nedojel, za každý vyjetí z obecního důchodu 4 zlaté. Také ten, který při ohni na venku stříkačku řídí, má i také v tom
pádu, kdyby se na místo, kde hoří, nedojelo, za každý vyjetí z obecního důchodu obdržeti 2 zlaté. Ku řízení stříkačky
určen Václav Trnka, soused a zámečnický mistr z Elhenic. Ten samý také vázán jest čtyřikrát do roka, kdyby třeba po
celý rok nikde nehořelo, stříkačku mazati a na den sv.Floriána tu samou na náměstí zkoušeti. Za kteroužto práci, totiž
za mazání a zkoušení, z obecní kasy obdrží 4 zlaté. V pádu, by se Václav Trnka roznemohl nebo jinou příčinou při
vedení stříkačky přítomen býti nemohl, dostane odměnu 2 zlatý ten, který stříkačku u ohně řídí.“
Řádně udržovaná stříkačka poskytla vydatnou pomoc při celé řadě požárů ve Lhenicích a okolí.
Podle knihy „Lhenice – zahrada jižních Čech“ – r.vydání 1983 – Václav Starý a kolektiv.
JB, JM

5

Návštěva Lhenických ve švýcarském Gurbrü
Uskutečnila se na základě pozvání na oslavy 800 let od založení spřátelené švýcarské obce Grurbrü
ve dnech 1. – 3.srpna 2014.
Blíže k průběhu návštěvy a tamních oslav v příštím zářijovém čísle ML.
Jak započalo přátelství mezi Lhenicemi a Gurbrü
Jak to všechno začalo? Už je to tak dávno, že si některé podrobnosti příliš nevybavuji. Tak alespoň stručně pár vět. Po
„Listopadu“ se začaly hledat různé formy pomoci novým samosprávám při řízení obcí. Jednou z forem bylo i
poznávání, jak funguje řízení obcí ve vyspělých demokraciích. Proto byla uzavřena meziparlamentní dohoda se
Švýcarskou republikou, v rámci které byl Jihočeskému kraji přidělen jako partner kanton Bern. Takže, když nás někdy
začátkem roku 1993 oslovil bývalý přednosta okresního úřadu RNDr. Škácha, zda bychom neměli zájem se této akce
zúčastnit, příliš jsme neváhali. Vždyť pro většinu našich občanů bylo tehdy Švýcarsko téměř exotickou zemí a nás,
nové starosty velmi zajímalo, jak to dělají jinde. Zanedlouho (v říjnu 1993) již seděli zástupci vybraných obcí (za
Prachaticko to byli ještě zástupci Netolic a Strunkovic) v autobuse, který nás vezl do Bernu. Za naší obec jsme jeli
dva, pan A. Kříž a já. Po velkolepém přivítání v hotelu ve stejnojmenném hlavním městě kantonu Bern, jsme byli
seznámeni s historii Švýcarské republiky a pak si nás již odváželi představitele partnerských obcí. Z Gurbrü to byli
pánové Fritz Büttikofer, jako bývalý starosta, a Peter Killhofer, jako nově nastupující starosta obce. Po ubytování u
Büttikoferů a krátkém odpočinku po cestě jsme večer byli přijati na místním obecním úřadě, kde jsme se seznámili, jak
s představiteli obce, tak s obcí samotnou. Byl nám vysvětlen způsob řízení obce, daňové záležitosti. Řešily se odpady,
čištění vod, zásobování, lesní hospodářství apod. Zde se musím přiznat, že mi hodně pomohla výborná znalost
němčiny Tondy Křížů, neboť má slovní zásoba bohužel odpovídala dávnému způsobu výuky. A také „naši švýcaři“ byli
velmi zvídaví a jejich představy o nás byly všelijaké, jak se potom hlavně ukázalo při jejich návštěvě ve Lhenicích.
Stravovali jsme se každý den v jiné rodině a každá se snažila nám připravit nějaké specifické jídlo. A tak když jsme po
několika dnech opouštěli Gurbrü, věděli jsme, že opouštíme nové přátele, kteří mají podobné starosti a problémy jako
my, byť je Švýcarsko velmi bohatá země. A jak říkal Tonda:„Podívej se na ty jejich ruce, vždyť jsou to sedření sedláci.“
A pak následovalo pozvání, první návštěva, kdy se v roce 94 zúčastnila sedmičlenná delegace z Gurbrü oslav 450 let
povýšení Lhenic na městečko a 49. výročí osvobození. Naši občané jeli do Gurbrü v roce 1996. Dodnes účastníci
setkání na obou stranách vzpomínají na bouřlivé oslavy, když se naši hokejisté stali mistry světa. Zde jsme byli
ubytováni v rodinách a zde také začala první přátelství jednotlivých rodin, z nichž některá trvají dodnes. Další
návštěva z Gurbrü se uskutečnila v roce 1998, kdy se gurbrűňané zúčastnili představení školní akademie a při této
příležitosti mezi sebou uspořádali finanční sbírku na zakoupení videokamery pro základní školu. Po této návštěvě
přišlo pozvání i pro naše mladé občany na pracovně rekreační pobyt, což také bylo z naší strany využito. 6 občanů z
Gurbrü se zúčastnilo slavnostního svěcení zvonu v roce 2000, my pak jsme tam jeli v roce 2001 na oslavu státního
svátku a to už většina z nás jela jako domů. V roce 2004 přijeli „naši Švýcaři“ opět do Lhenic na Slavnost květů.
V letošním roce jsme obdrželi pozvání, které jsme přijali a pod vedením naší paní starostky vyrazili opět do Gurbrü.
Jak je vidět z předcházejícího přehledu, vzájemné vztahy jsou velmi čilé a přátelské a máme si pořád co říci, čím
překvapit. Vzhledem k tomu, že při vzájemných návštěvách vždy rekapitulujeme to, co je v každé obci nového,
zároveň si i uvědomujeme, že se naše obce přece jen rozvíjejí, i když ne asi tak rychle, jak bychom si všichni přáli.

Moje Lhenicko – roč.2007, záříjové číslo – na základě rozhovoru s bývalým starostou Ing. M. Eisem

JB, JM

Pozvánka na další akce
LETNÍ FILMOVÝ KLUB

- projekce několika méně známých českých filmů z období 1960-1980
9.8. - SLAMĚNÝ KLOBOUK 1971 - kino 19.00 (náměstí 21.30)
16.8. - BÁJEČNÍ MUŽI S KLIKOU 1978 - kino 19.00 (zatím připravujeme 21.30)
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" ?)

Jedenáctá Chrášťanská pouť
Srdečně všechny zveme na již 11. Obnovenou pouť Korunování Panny Marie, která se koná v
sobotu 23.8. 2014 v Dolních Chrášťanech.
Jako obvykle se můžete těšit na bohatý program pro celou rodinu. Další informace naleznete na
plakátech a na www.osnaves.cz
Těšíme se na viděnou na návsi v Dolních Chrášťanech!
Za O.s. Náves, Kateřina Vanková
TANEČNÍ KURZY V NETOLICÍCH
pod vedením Radky Karvánkové a Tomáše Ondráška, mistrů Jihočeského kraje ve společenském tanci.
PRO VŠECHNY, KTEŘÍ RÁDI TANČÍ, CHTĚJÍ SE NAUČIT NEBO ZDOKONALIT.
Do kurzu se mohou hlásit všichni zájemci - mládež i dospělí. Bylo by dobré přihlašovat se jako taneční páry (nedostatek je
především pánů :), jednotlivcům nemůžeme partnera stoprocentně zaručit.
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Příspěvek na provoz tanečních: 800 Kč na účastníka - příspěvek je potřeba uhradit na účet DEMDAAL o.s. č.
235061684/0300 u ČSOB - do poznámky napište Taneční a své jméno (jména). Společenský oblek je samozřejmostí.
Čeká Vás 7 tanečních lekcí a společenský raut - naučíte se všem základním tancům a zásadám společenského
chování a stolování.
Taneční lekce: 12.9. - 7.11. - každý pátek v sále ZUŠ Netolice. Věneček - sobota 15. 11. 2014 v sále KD Strunkovice
nad Blanití.
Čas kurzů podle domluvy s přihlášenými účastníky, stejně tak podle zájmu mohou být kurzy zaměřeny pro začátečníky
nebo pro pokročilé. Taneční kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášených zájemců!
Krátce před zahájením budeme všechny přihlášené kontaktovat a informovat. Jsme přesvědčeni, že hudba a tanec
jsou důležitou součástí formace osobnosti, že i na malém městě lze společnými silami za přijatelnou cenu zajistit pro
taneční kurz vhodné podmínky, že věková různorodost tanečních párů není překážkou, naopak, přispívá k atmosféře
tolerance a mezigeneračního pochopení. Kurzy povede mladý taneční pár, který dokáže obdivuhodným způsobem
předávat své zkušenosti a podělit se o to, co perfektně zvládá. Oslovte prosím s touto nabídkou své známé, o

kterých víte, že by pro ně mohla být zajímavou. Budeme se těšit na shledání na tanečním parketě.
Další informace: Tel. 728 375 786, tanecni@demdaal.cz
Tuto akci finančně podpořila MAS Blanský les – Netolicko

Napsali o nás
LHENICKO SE BUDE ZELENAT - (lef) Prachatický deník 22.7.2014 Obnovit a znovu založit zeleň, ošetřit a vysadit
stromy, založit trávníky a další činnosti mají v plánu Lheničtí. Ti nyní hledají firmu, která se podle projektové
dokumentace postará o regeneraci zeleně ve správním území městyse a to konkrétně ve vybraných lokalitách
v obcích Dolní a Horní Chrášťany, Třešňový újezdec, Vadkov, Třebanice, Hoříkovice, Hrbov a Lhenice. Obec chce
úpravy v rámci projektu Krajina Linecké stezky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.984.000,-Kč bez DPH.
Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit
podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez
DPH.
PSI SLOŽILI ZKOUŠKY – Jan Kandl, jednatel OMS, Prachatický deník 23.7.2014
V sobotu 19.července za horkého letního dne Okresní myslivecký spolek Prachatice, kynologická komise, ve spolupráci
s mysliveckým sdružením Lhenice uspořádal v okolí obce Vodice letní zkoušky loveckých psů. Kynologickou akci
zahájil předseda Okresního mysliveckého spolku Ivan Štětina, předseda kynologické komise František Hrůza a za MS
všechny účastníky přivítal předseda a ředitel zkoušek Vladimír Michálek ze Lhenic. Poté si již vše organizoval vrchní
rozhodčí z okresu Strakonice.
Ke zkouškám se přihlásilo celkem 10 psovodů se čtyřmi psy ohaři a šesti psy jezevčíků a teriérů. Při závěrečném
hodnocení bylo vyhlášeno, že z 10 psů skončilo v I.ceně 8 psů, v II.ceně pes a ve II.ceně rovněž pes. V ohařích zvítězila
Lea Tichá s pointrem Kordem z Dolnic a v malých plemenech zvítězil Karel Šlemar s jezevčíkem drsnosrstým Grimmem
z Borovské myslivny. Zajímavostí zkoušek u ohařů je opět jako v loňském roce to, že všichni psovodi byli z okresu
Č.Budějovice. Ceny pro vítěze předávali František Hrůza a Vladimír Michálek. Na zajištění a průběhu zkoušek se podílela
většina členů uvedeného Mysliveckého sdružení, kteří zaváděli rozhodčí a zkušené psovody se psy do honitby ve Vodici.
Slavnostní fanfáry zatroubil soubor v podání Šumavských trubačů.
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se dne 11.7. 2014 přišli naposledy rozloučit s panem Tomášem Müglem.
Zvláště děkujeme lhenickým myslivcům a hasičům.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary. Marie Müglová s rodinou.
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice Vás zve na
4. VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Jáma 2014
smíšená družstva 4+2
v sobotu 30.8. 2014 – prezentace do 8:45 hod ; zápisné na každého člena družstva činí 100 Kč (v hodnotě: 1
oběd + 1 pití + 1 káva) Zahájení turnaje v 9:00 hod. Po ukončení malé posezení v místní hospůdce – zábava
dle libosti.....

Co nového ve lhenickém SK
Do nové mistrovské sezóny s novým realizačním týmem
A tým bude v novém sout.roč.2014/15 účastníkem I.B třídy sk.B (14 účastníků), kam byl přeřazen ze skupiny A, a to pod
vedením nového trenéra Pavla Hodiny (bývalého hráče FK Lažiště), hrajících jeho asistentů Lukáše Kopfa a Tomáše Tůmy
a vedoucího družstva Pavla Bošky (případně též Petra Trnky). Hráčský kádr oproti tomu loňskému nedozná významnějších
změn, když po dlouhodobějších zraněních se většina hráčů již zapojila do přípravy a v mistrovských zápasech budou
k dispozici (gólman P.Trnka, T.Tůma, R.Pořádek, J.Schön, v rekonvalescenci dále ještě zůstávají R.Sura a J.Pokorný).
V týmu na hostování (z Tatranu Volary) nadále zůstává R.Iliev, v jednání je hostování R.Hudece (z 1.FC Netolice) a naopak
hostování J.Motze v Kaplici se nejpravděpodobněji změní v přestup. Hracím dnem mistr.utkání „áčka“ doma bude nadále
sobota.
Širší hráčský kádr SK Lhenice A pro sout.roč.2014/15: (dle ABC pořadí) – gólmani P.Boška, P.Trnka, J.Vágner
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(využitelný dle dohody zejména pro B tým) – S.Bečvář,J.Beran, J.Borovka, Vl.Burda, R.Hudec ?, R.Iliev, O.Jakl, M.Kanaloš
(D), L.Kopf, P.Lukšovský, M.Mahák (D), J.Mrkvička, K.Muška, V.Pilát, R.Pořádek, J.Prenner, P.Prenner ml., J.Růžička,
J.Schön, P.Sýkora (D), P.Šíma, T.Tůma, P.Vincik (D).
Rezerva SK Ktiš/Lh.B v OP Prachaticka bude startovat v jeho A skupině, neboť OP byl opětně rozdělen do dvou skupin
(A a B) po osmi účastnících s následnou nadstavbou, s koučem Pavlem Prennerem st. a vedoucím družstva Janem Surou.
V „béčku“ budou dostávat příležitost, krom kmenových hráčů, též dorostenci a další hráči z širšího kádru A týmu, v případě
potřeby i někteří z „pětatřicítky“.
Přípravka poprvé ve dvou soutěžích OP na Prachaticku a to na sobě zcela nezávislých – v OP „minipřípravek“ hraném
formou turnajů vždy střídavě na hřišti jednoho z účastníků v rozestavení 4+1, s hracími dny středami (8.účastníků) a v OP
přípravek starších, hraném v samostatných zápasech v cyklu doma – venku v rozestavení na hřišti 5+1 s hracími dny
sobotami (12 účastníků). Naši benjamínci vstoupí do obou soutěží pod vedením trenéra Petra Trnky, do dvou proto
(přípravky ml. a st.), že někteří z nich již postoupili do věkově vyšší kategorie.

Lhenická „svatojakubská“ plná fotbalu
K pouti ve Lhenicích neodmyslitelně patří fotbal (za starých časů, na bývalém hřišti v lese u hřbitova, to neodmyslitelně
bývalo sousedské peckářsko-buchtářské derby – pro nezasvěcené mač Lhenice – Netolice – bez něhož by to tehdy snad
ani nebyla pouť). I tentokráte cele patřila míči kopanému…
V sobot (26.7.) proběhl na hřišti SK již 15.ročník Memoriálu Vojtěcha Marka, aby tak bylo uctěno jeho památky, jakož i
všech dalších již zesnulých lhenických hráčů a funkcionářů. Stalo se tak v symbolické minutě ticha při finálovém utkání.
Vítězem Memoriálu V.Marka 2014 se stal Tatran Prachatice – tým 1999, obhájce loňského prvenství, když ve finále zvítězil
nad domácím lhenickým SK 3:1, kam se probojoval přes 1.FC Netolice, aby jejich vzájemný vyřazovací souboj rozhodl až
penaltový rozstřel, neboť po naplnění hrací doby byl stav nerozhodný 1:1. Domácí lhenický SK přešel do finále přes Blaník
Strunkovice těsnou výhrou 3:2. V zápase o 3.místo byly úspěšnější Netolice, které porazily Strunkovice nad Blanicí jedinou
rozdílovou brankou – 1:0. Nelze opomenout vstřícnost Strunkovických, kteří na turnaji zastoupili Kardašovu Řečici, která na
poslední chvíli účast z technických důvodů odřekla, za což Strunkovickým patří poděkování.
Vzhledem k vývoji turnajových zápasů Lheničtí na Netolické nenarazili, a tak se pouťové peckářsko-buchtářské
derby nekonalo…

Memoriál Vojtěcha Marka – 15.ročník ve faktech
Vyřazovací zápasy:
SK Lhenice – Blaník Strunkovice 3:2 (2:0) – branky: T.Tůma, S.Bečvář, J.Mrkvička – L.Klein, J.Brych
Tatran Prachatice – tým 1999 – 1.FC Netolice 1:1 (1:0) – na penalty 6:5 – branky: M.Peterka – V.Vlášek
O třetí místo:
1.FC Netolice – Blaník Strunkovice 1:0 (1:0) - branka: V.Vlášek
Finále:
SK Lhenice - Tatran Prachatice – tým 1999 1:3 (0:1) – branky: R.Pořádek (z 11) – M.Bednár, R.Řehoř, M.Hluštík (z 11)
Celkové pořadí:
1. Tatran Prachatice – tým 1999, 2. SK Lhenice, 3. 1.FC Netolice, 4. Blaník Strunkovice
Nejlepší hráč – L.Kopf (Lhenice), střelec V.Vlášek (Netolice), brankář J.Váša (Strunkovice)
Poháry a ceny předali: starostka Lhenic Ing.Marie Kabátová a prezident SK Lhenice Pavel Boška.
Turnajové zápasy rozhodovali: O.Babka, P.Klíma, J.Brych, J.Trněný.
Na sobotní večer lheničtí fotbalisté pro „Lheničáky“ a návštěvníky pouti nachystali na svém hřišti „rockový nářez“
od skupiny Kabát – revival s předkapelou Garant. Jejich vystoupení zhlédlo na 300 spokojených návštěvníků.
O nedělním pouťovém odpoledni (27.7.) fotbalová nabídka pokračovala a to již v duchu zábavném. Započala
představením těch nejmenších – benjamínků ze lhenické fotbalové líhně trenéra P.Trnky, kteří si to rozdali proti svým
maminkám. Nejprve to byla minipřípravka, která se s maminkami rozešla smírně 8:8, v penaltách však byla úspěšnější
fotbalová droboť 7:2. Následně maminky nestačily v dalším zápase na přípravku st., prohrály s ní 6:2, ale v penaltové
exhibici svým synkům prohru oplatily s výsledkem 2:1. Maminky do obou mačů nastoupily ve slušivých zástěrách, to aby
demonstrovaly, že si jen z kuchyní na chvíli odběhly od všech těch příprav pouťových dobrot. Poté, jako tradičně, proběhlo
derby lhenických peckářů a vlachovobřezských kozlíků v kategorii nad pětatřicet let věku neomezeně, kteří se fotbalově
pravidelně poměřují na lhenické i vlachovobřezské pouti. Tentokráte zvítězili domácí, Lheničtí 2:0, brankami Josefa
Prennera a Pavla Hůrského. Za úmorného vedra fotbaloví matadoři oboustranně dokazovali, že v nohách „technička“ stále
ještě je, jen ten pohyb a fyzička již nejsou až takové, jak tomu bývávalo a že kouzelná hra, jež zove se fotbal, zůstává pro
ně nadále srdeční záležitostí….Lhenická fotbalová pouť 2014 se zapíše jako vydařená.
Foto: maminky hráčů „minipřípravky“ natěšené na zápas ve svých specifických dresech…

Lhenický SK v přípravě
26.7. – so – zápasy na Memoriálu V.Marka – 15.ročníku – viz článek výše
30.7. – st – SK Jankov (KP) – SK Lhenice (I.B) 5:0 (0:0)
10.8. – ne – 17.00 – SK Lhenice – Dubné/Jankov B (OP-ČB) – místo sehrání bude upřesněno dle způsobilosti hřiště –
generálka na novou mistr.sezónu
Mistrovská utkání SK Lhenice v srpnu a v počátku září :
I.B sk.B - muži
16.8. so v 17.00 – SK Lhenice – Poříčí – mistrovská premiéra
24.8. ne v 17.00 – Vl.Březí – SK Lhenice
30.8. so v 17.00 – SK Lhenice – Strunkovice
6.9. so v 17.00 – Kestřany – SK Lhenice
OP Prachaticka sk.A – muži

8

- přelosováno (4.8.) z důvodu odstoupení FC Pěčnov ze soutěže
24.8. So ve 13.30 – SK Ktiš / Lh B – Vitějovice - mistr.premiéra
31.8. So v 17.00 – Nebahovy – SK Ktiš / Lh B
7.9. Ne v 17.00 – SK Ktiš / Lh B - Záblatí
OP Prachaticka – přípravky st. (5+1)
30.8. so v 10.00 – Prachatice B – SK Lhenice – mistrovská premiéra
6.9. so v 10.00 – SK Lhenice – Volary
OP Prachaticka – „minipřípravky“
3.9. st v 17.00 – SK Lhenice – Prachatice C – vložený zápas – mistr. premiéra
10.9. st v 17.00 – turnaj ve Vacově (Vacov, Lhenice, Stachy/Zdíkov)












JB, JM

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
Prodám čerstvě skácený kmen ořechu. Cena dohodou. Tel: 739 313 761
Hledám pronájem bytu pro mladou rodinu Děkuji za informaci. Tel: 606 366 429
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/m2.
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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