MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXII., číslo 9. cena 9,- Kč

– rozšířené vydání -

ZÁŘÍ 2014

130 LET SDH
Náš lhenický SDH slaví 130 let od založení
Foto: vynášení „klenotů“ sboru – praporů hasičského a veteránského při slavnostech u nás

Informace z radnice
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
komunální volby do obecního zastupitelstva se blíží, a tak mi dovolte malé zhodnocení uplynulého
volebního období.
Volby před čtyřmi lety vyhrála ve Lhenicích Občanská demokratická strana s víc než 30 procenty vašich hlasů.
Jsem ráda, že díky podpoře koaličních partnerů ale i dalších zastupitelů se podařilo 90 % z jejího programu
splnit. Jediným bodem, který nám zbývá, je revitalizace a využití areálu bývalé čistírny odpadních vod. Doufám,
že tento bod bude řešen v následujících letech. Právě v těchto měsících totiž zpracováváme dokumenty
plánovací strategie, která bude podkladem pro žádání o evropské dotace v programovém období do roku 2020.
V čerpání peněz z dotačních fondů jsme byli v uplynulém období celkem úspěšní. Díky těmto prostředkům se
podařilo zrealizovat řadu náročných projektů, na které bychom jinak jako obec s ročním rozpočtem na investice
v objemu 8 milionů nedosáhli. Díky grantům jsme získali přes 20 milionů. Považuji to za úspěch, protože
získání finanční podpory na projekty není vůbec jednoduchou záležitostí. Mezi nejvýznamnější patří stavba
kompostárny a sběrného dvora, které se právě dokončují, zateplení budov úřadu městyse a zdravotního
střediska, a nebo opravy lesních cest.
Mám ale radost, že se podařilo zrealizovat i další projekty – instalovali jsme zvedací plošinu ve zdravotním
středisku, která zajistila bezbariérovou dostupnost našich lékařů, zrekonstruovali jsme vnitřní prostory
zdravotního střediska. Pokračovali jsme i v investicích do základní školy – na zahradě jsme vybudovali
multifunkční hřiště, které můžete využívat ve volném čase i vy – školou již nepovinní. Opravil se ale také
suterén – bývalá uhelna, kam se přestěhovaly školní dílny nové sociální zařízení. Tím se uvolnil prostor pro
přestěhování hudebky do areálu školy. Opravili jsme také školní kuchyňku a podlahy v učebnách. Malá dětská
hřiště a venkovní fitness vyrostly na Sídlišti SNP, v Třešňovém Újezdci, před kinem i ve Vadkově. A novou loď
plnou průlezek, skluzavek a dalších prvků mají i děti v mateřské škole. Podařilo se nám také prodloužit
životnost našeho kina jeho digitalizací a na jeho střeše a také na sousední budově ZŠ jsme vybudovali
fotovoltaickou elektrárnu, čímž jsme výrazně snížili náklady na jejich provoz. Za pomoci Jihočeského kraje jsme
opravili také starý vodovod do Dolních Chrášťan a v Horních i Dolních Chrášťanech zrekonstruovali hráze
návesních rybníků. A ráda bych Vás pozvala také na procházku po Linecké stezce – dávné cestě obchodníků
se solí, jejíž oprava v okolí Koubovského rybníka právě končí.
Jednou z největších priorit městyse byla a je také podpora (zejména finanční) neziskových organizací a to
hlavně v získávání dotací. Hasičům ve Vadkově se tak podařilo opravit místní kulturák. Občanské sdružení
Náves zase v prostorách kina vybudovalo keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a pecí. SK Lhenice zateplil
kabiny, pořídil ochrannou síť, lhenický Sokol jsme zase podpořili ve vybavování sokolovny.
Mohla bych zmínit také opravy místních komunikací nebo spolupráci se sousedními obcemi v rámci
mikroregionu Chelčicko-Lhenického a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, ale takový výčet by si žádal téměř
speciální vydání zpravodaje.
Zatím nedokončeným - přesto ale rozpracovaným - je projekt rekonstrukce náměstí. Celé čtyři roky trvalo, než
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jsme se shodli se všemi účastníky řízení na jeho nové podobě. Nyní máme platné stavební povolení,
„šimonovina“ se začíná demolovat a připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby. Opravován je právě
obecní dům „U Vašků“.
Osobně bych uplynulé čtyři roky zhodnotila pozitivně, vždyť na konci volebního období má náš městys
na účtech stejnou finanční hotovost jako na jeho začátku – to jest 11 milionů korun. Myslím, že je to dobrý
začátek pro nové zastupitelstvo.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás na trh svatého Jiljí v sobotu 6. září, těším se s Vámi na shledanou.
Marie Kabátová, starostka

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Kandidují u nás 3 volební subjekty: ODS, „Nezávislí kandidáti a KDU-ČSL“ a „Nezávislí pro naše Lhenicko“.
Pořadí na kandidátce je takové, jak je uvedeno:
Nezávislí pro naše Lhenicko
1. Milan Hölcl
věk 57
2. Ivana Gregorová
věk 49
3. Petr Leber
věk 54
4. Petr Pořádek
věk 52
5. Pavel Boška
věk 41
6. Martina Stehlíková
věk 25
7. Michaela Fouňová
věk 33
8. Marie Burdová
věk 53
9. Kateřina Vanková
věk 43
10.Ivan Hůrský
věk 46
11.Petr Trnka
věk 33

ODS
1. Marie Kabátová
2. Čeněk Adamec
3. Jaroslav Krtek
4. Miloslav Eis
5. Josef Grill
6. František Urbánek
7. Jindřich Slavík
8. Karel Bican
9. Milan Stehlík
10.Darina Majerová
11.Petr Hrubiško

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Nezávislí kandidáti a KDU-ČSL
1. Stanislav Pöschl
věk 34
2. Anna Kleinová
věk 28
3. Petr Vogeltanz
věk 31
4. Jaroslav Janota
věk 24
5. Iveta Pavličová
věk 39
6. Kateřina Pöschlová
věk 34

věk 53
věk 65
věk 55
věk 63
věk 49
věk 65
věk 56
věk 63
věk 46
věk 51
věk 24

BEZPP
ODS
BEZPP
ODS
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS

KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

(po věku uváděna politická příslušnost, zkratka BEZPP = bez politické příslušnosti)
Lhenické voliče osloví jen tři strany!
Takový titulek užil Prachatický deník (23.8.2014) při představování lhenických volebních kandidátek a kandidátů na nich.
„MOJE LHENICKO“ DODÁVÁ:
Že by Lheničtí ztráceli zájem podílet se na správě našich věcí veřejných a spolurozhodovat o nich? Pro zajímavost
k porovnání uvádíme počet kandidátek a kandidátů v místech v našem blízkém okolí.
První číslo - počet kandidátek, druhé číslo - celkový počet kandidátů ucházejících se o přízeň voličů
Lhenice

3

28

Strunkovice

4

44

Prachatice

12

232

Ktiš

6

46 !!!

Netolice

7

93

Mičovice

3

27

Husinec

8

115 !!!

Vitějovice

2

18

Vlachovo Březí

4

60

Chvalovice

1

8

Ohlédnutí za komunálními volbami od roku 1990 u nás:
První číslo - počet kandidátek, druhé číslo - celkový počet kandidátů ucházejících se o přízeň voličů
Volby 1990

4

44

Volby 1994

3

33

Volby 1998

7 (2 nez.kand.)

57

Volby 2002

6

65

Volby 2006

7

76 – nejvíce!

Volby 2010

5

55

Volby 2014

3

28 – nejméně!
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VOLEBNÍ PROGRAMY
Všem volebním stranám bylo nabídnuto uveřejnění svých volebních programů či prohlášení k volbám v tomto vydání. Jejich
příspěvky uveřejňujeme tak, jak byly zaslány, bez jakýchkoliv zásahů, oprav či korektur. Za obsah jednotlivých příspěvků
redakce nezodpovídá.

KDU – ČSL A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 Rozpočet městyse je základní dokument, od kterého se odvíjí rozvoj městyse. Má být přijímán před začátkem roku, ve
výjimečných případech je možné využít rozpočtového provizoria, které je zákonem označováno jako institut pro mimořádné
případy.
Budeme se stavět proti zneužívání rozpočtového provizoria a prosazovat schválení řádného a kvalitního rozpočtu
před začátkem roku. Stejně tak budeme prosazovat zveřejňování závěrečného účtu v zákonem požadovaných
parametrech, aby občané měli přehled o hospodaření městyse. Stanislav Pöschl, účetní obce Kamenný Újezd
 Aby byla obec živá, nejde jen podporovat činnost spolků, ale je nutné také zapojit občany.
Budeme prosazovat vytvoření osadních výborů podle zákona o obcích a jejich zapojení do rozhodování
zastupitelstva o osadách. Ing. Anna Kleinová, zootechnička
 Říká se, že obci nehrozí zánik, pokud v ní fungují hospoda, škola a kostel.
Budeme podporovat rozvoj základní i mateřské školy ve Lhenicích a nabídku volnočasových aktivit pro děti a
mládež. Mgr. Petr Vogeltanz, učitel
 Základem rozvoje každé obce je kvalitní infrastruktura a to nejen vodovod, kanalizace či plyn, ale také místní
komunikace.
Budeme prosazovat znovuobnovení a opravy místních komunikací a jejich pravidelnou údržbu nejen zimní (např.
výřez dřevin). Ing. Jarosla Janota, soukromý zemědělec
 Jednou z priorit dobře fungující společnosti by měla být péče o rodinu, děti a seniory.
Proto budeme prosazovat, aby obec podporovala všemi prostředky rozvoj aktivit, které umožňují prohlubování
vztahů mezi všemi generacemi. Iveta Pavličová, zdravotní sestra
 Základem každé obce jsou fungující spolky a neziskové organizace.
Budeme prosazovat vytvoření systému financování činnosti spolků a neziskových organizací v dlouhodobém
horizontu. Kateřina Pöschlová, zkušební technik

ODS před komunálními volbami 2014.
V době, kdy ODS celostátně čelí poklesu preferencí, se záměrně vyhýbám přívlastkům jako
„obnovená“, „reformovaná“ a podobně. Místní sdružení ODS ve Lhenicích nepotřebovalo
reformovat. Vždy zastávalo stejný otevřený postoj, který bych asi stručně charakterizoval
masarykovským „nebát se a nekrást“. Nikdy nebylo poslušnou součástí stranického mainstreamu, naopak často kritizovalo
stranické dění a personální politiku na regionální i oblastní úrovni. Tento kritický postoj nezískal v minulosti většinovou
podporu na širší úrovni, zato byl odměněn vítězstvím v komunálních volbách 2006 a 2010. Považuji to za projev důvěry
občanů v komunální politiku ODS ve Lhenicích a především za důvěru v práci leadra naší kandidátky, paní starostky Ing.
Marie Kabátové. Volební program ODS pro Lhenice na období 2014 – 2018 zveřejníme ve volební kampani těsně před
volbami. Nyní se podívejme, jak si vedlo zastupitelstvo městyse v plnění volebního programu z roku 2010.
1. Budeme pokračovat v průhledném hospodaření obce, realizaci veřejných zakázek zveřejňovat na internetu, úřední desce
a významné veřejné zakázky necháme auditovat nezávislým odborníkem. Splněno
2. Zahájíme projekt prohloubení samosprávy. Tento projekt se týká částí obce – Vadkov, T. Újezdec, Vodice, H.Chrášťany,
D.Chrášťany, Hrbov, Třebanice, Hoříkovice. Každé z těchto osad budou přiděleny finanční prostředky z rozpočtu obce
podle počtu stálých obyvatel. Tyto prostředky budou moci občané využít podle vlastního uvážení ke zvelebení osad
(sečení veřejných ploch, nákup laviček na náves, drobné opravy – nátěry apod.) Podmínkou bude ustavení osadního
výboru alespoň tříčlenného a vyúčtování obecnímu úřadu. Splněno. Všem osadám, které splnily podmínku, byly finance
poskytovány.
3. Budeme propagovat a zviditelňovat obec pořádáním různých společensko-kulturních akcí – obecního plesu, trhů a
dalších kulturních akcí. Splněno.
4. Budeme pokračovat v rekonstrukci a zateplení budovy obecního úřadu. Splněno.
5. Provedeme urbanistickou studii a návrh úpravy centra městyse. Tato studie bude předmětem veřejné diskuze. Splněno.
6. Budeme pokračovat v podpoře spolkové činnosti TJ Sokol, fotbalu, turistů, chovatelů, dobrovolných hasičů a dalších
neziskových organizací v maximální míře, kterou umožní rozpočty obce. Splněno.
7. Podpoříme pokračování revitalizace Sokolovny ve Lhenicích – opravu fasády. Splněno.
8. Budeme pokračovat v investicích do Základní školy. Škola je největším majetkem obce a po rozsáhlých rekonstrukcích
chloubou městyse. V nejbližší době je třeba rekonstrukce podlah a vybavení učebny fyziky. Splněno jen částečně. Na
učebnu fyziky se nepodařilo opakovaně získat dotaci.
9. Budeme usilovat o přesunutí základní umělecké školy z hospody U Vašků do vhodných prostor v základní škole.
Splněno.
10. Budeme pracovat na revitalizaci a využití území bývalé ČOV. Splněno. Zastupitelstvo se tímto projektem zabývalo a
bude dále zabývat.
Zvolení zastupitelé z kandidátky ODS budou připraveni plnit nový volební program stejně úspěšně,
jako ten minulý. Za MS ODS Lhenice předseda MUDr. Čeněk Adamec

NEZÁVISLÍ PRO NAŠE LHENICKO
Vážení spoluobčané,
počtvrté vstupujeme do komunálních voleb ve Lhenicích. Chtěli bychom se podílet na správě věcí veřejných. Naším cílem
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je vytvořit podmínky pro klidný a spokojený život na Lhenicku.
Věcí, které by se daly zlepšit, se najde dost, ale dobře víme, že vše se odvíjí od financí. Nechceme tedy slibovat
neuskutečnitelné. Přesto bychom rádi naplnili reálné požadavky občanů našeho Lhenicka, tedy Vás všech, kteří zde žijete a
zajímáte se o to, co se děje u nás, na Lhenicku.
Priority našeho programu:
* zasadíme se o rozumné, odpovědné a transparentní hospodaření s prostředky městyse
* podpoříme využití dostupných dotací a dalších zdrojů pro financování rozvoje městyse
* podpoříme dobrou praxi financování místních částí na základě rozhodnutí osadních výborů
* podpoříme dokončení započaté rekonstrukce lhenického náměstí a úřadu městyse
* podpoříme další kroky v modernizaci lhenické základní a mateřské školy a zdravotního střediska
* podpoříme ochranu a údržbu přírodních a kulturních památek na Lhenicku
* zasadíme se o podporu městyse pro spolkovou činnost a další občanské iniciativy
* budeme podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže
* podpoříme účast městyse na kulturních a sportovních akcích na Lhenicku
Děkujeme za Vaši důvěru. Nezávislí pro naše Lhenicko.

NÁVŠTĚVA V GURBRÜ
Zájezdu, který se uskutečnil ve dnech 1.– 3.8.2014 v rámci oslav 800 let
od založení spřátelené švýcarské obce Grurbrü,
se zúčastnilo 24 našich spoluobčanů.
K návštěvě Gurbrü paní starostka
Naše partnerská obec Gurbrü ve Švýcarsku právě v letošním roce slaví 800 let od svého založení.
Oslavy svého výročí spojili se státním svátkem Švýcarska, který se slaví 1. srpna. A tak na základě oficiální
pozvánky jsme se vypravili 31.7. před půlnocí do Gurbrü, abychom byli v pátek 1.8. před polednem v Gurbrü..
Po příjezdu jsme byli vřele přivítáni paní starostkou Renatou Hurni spolu s dalšími členy místní
samosprávy a zástupci rodin, u kterých jsme bydleli. Byl pro nás připraven bohatý program. Již v pátek
odpoledne jsme si prohlédli rozsáhlé skleníky místní rodinné firmy, která pěstuje rajčata. V podvečer pak začala
oficiální oslava 800 let Gurbrü.
V sobotu jsme vyjeli na výlet do okolí. Po prohlídce zámku a městečka Greyerz jsme navštívili čokoládovnu
Cailler (dnes součást Nestlé). V pozdních odpoledních hodinách jsme se projeli na lodi po jezeře Murten a
přistáli v příjemné restauraci La Sauge, kde pro nás byla připravena večeře. V neděli dopoledne jsme si ještě
prohlédli místní školu a po rozloučení se vydali k domovu.
Jako oficiální dar Lhenic jsme paní starostce předali repliku barokní číše ze 17. století z českého
křišťálu od sklářského mistra Jiřího Kozla z Vimperka, keramický znak Gurbrü vyrobený na zakázku Tomášem
Müglem z Holašovic a obrazovou koláž z fotek z našich společných setkání od začátku našeho partnerství..
Dále jsme předali dárky , které poskytly místmí firmy a tak mi dovolte poděkovat panu Karlu Gregorovi , firmě
Stera Bohemia a firmě Agromechanika.
Starostka Ing. Marie Kabátová

fota z pobytu v Gurbrü
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K návštěvě Gurbrü nejmladší účastnice
Přátelství Lhenice-Gurbrü. Freundschaft Lhenice-Gurbrü. Dva jazyky, dvě země, dvě městečka. Jedna
dlouhá cesta autobusem. Letos v srpnu se opět Lheničtí vydali navštívit své přátele do Švýcarska. Návštěva
spojená s jejich státním svátkem - založení Švýcarské konfederace v roce 1291 - byla velmi zajímavá a
příjemná. Od srdečného přivítání, prohlídky jejich hospodářškých provozů, slavnostního pálení ohňů, návštěvy
kulturních míst v okolí, jako je například hrad pánů z Greyerz, vyhlídková jízda lodí po Murtenském jezeře nebo
návštěva čokoládovny Cailler spojená se skvělou ochutnávkou, která se osobně mně nejvíce líbila... Toto
všechno obnášela letošní návštěva. Pro některé z nás nová zkušenost, navázání nových kontaktů, pro jiné
příjemné posezení se starými dobrými přáteli. Myslím si, že toto setkání ještě více utuží náš freundschaft a
budeme se stále rádi setkávat. Tak a příště je to na nás.. 
Tolik zprávička od jedné z nejmladších účastnic zájezdu, Lucky Trnkové (15 let). Je velmi potěšitelné,
že v družebních přátelských vztazích pokračuje i naše mladá generace Lheničáků…(pozn. redakce)
Společné foto - Lheničtí v Gurbrü

Informace z našich škol
Mateřská škola :
Během letošních prázdnin byly provedeny
některé stavební úpravy v místnosti
ředitelny a sborovny.

Personální obsazení v novém šk.roce 2014/(15 :
Ředitelka mateřské školy – Mgr.Kateřina Vanková
- učitelky:
1.třída - Motýlci (Hanka Kolešová, Magda Kimmelová) 25 dětí
2.třída - Berušky (Miluše Bumbová, Eva Rajtmajerová) 25 dětí
3.třída - Sovičky (Hanka Kubínová, Kateřina Vanková) 28 dětí
- o pořádek, čistotu a naše bříška se starají:
Libuše Kalíšková, Lenka Hošnová, Svatava Matašovská
Celkový počet dětí v MŠ v počátku škol.roku 2014/15 - 78

Základní škola
Nový školní rok 2014/15 zahájen !!!
Ve školním roce 2014/2015 je naše škola opět pouze devítitřídní se 174 žáky. Nárůst počtu žáků se projevuje na 1. stupni,
kam nastoupilo 104 žáků. (Jedná se již o žáčky rodičů tzv. početných „Husákových dětí“. – pozn.red.) Na 2. stupni je k 1. 9.
2014 zapsáno pouze 70 žáků.
Personální obsazení:
Mgr. Vladimíra Trnková – ředitelka školy, metodik školní prevence
Mgr. Václav Kubík – zástupce ředitele školy
Mgr. Zdeňka Petrášková - 1.tř. – 14 chlapců – 13 dívek – 27 žáků celkem
Mgr. Anna Bukovská 2.tř. – 12 chlapců – 12 dívek – 24 žáků celkem
Mgr. Martina Pilařová 3.tř. – 13 chlapců – 7 dívek – 20 žáků celkem
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Mgr. Karel Majer 4.tř. – 11 chlapců – 9 dívek – 20 žáků celkem
Mgr. Eva Sosnová 5.tř. – 8 chlapců – 5 dívek – 13 žáků celkem
Mgr. Marie Zámečníková – 6.tř. – 4 chlapci – 10 dívek – 14 žáků celkem
Mgr. Tomáš Trnka 7.tř. – 9 chlapců – 12 dívek – 21 žáků celkem
Mgr. Alena Vejvodová 8.tř. – 4 chlapci – 12 dívek – 16 žáků celkem - výchovný poradce
Mgr. Marie Hambergerová – 9.tř. – 10 chlapců – 9 dívek – 19 žáků celkem - koordinátor ŠVP
Mgr. Jana Čandová
Mgr. Tomáš Kimmel - koordinátor ICT
Marie Simotová – asistent pedagoga v 6.tř.
J.Kahudová – asistentka pedagoga ve 2 tř.
Bc. Monika Šimonová, DiS – vychovatelka školní družiny
Provozní zaměstnanci: Vlastimil Schwinger – školník, údržbář
Iveta Kloudová, Hana Maxová, Alena Prennerová – uklizečky
Marta Krausová – uklizečka na mateřské dovolené
Markéta Pešková – vedoucí školní jídelny
Jitka Jungbauerová, Magdalena Kimmelová – kuchařky
Anna Bunešová, Svatava Matašovská – pomocné kuchařky
Prázdniny ve šk.roce 2014/15:
Podzimní prázdniny – 27.října (pondělí) a 29.října (středa)
Vánoční prázdniny – od 22.prosince (pondělí) do 2.ledna 2015 (pátek)
Pololetní prázdniny – 30.ledna 2015 (pátek)
Jarní prázdniny – od 9.února (pondělí) do 13.února 2015 (pátek)
Velikonoční prázdniny – 2.dubna (čtvrtek) a 3.dubna 2015 (pátek)
Hlavní prázdniny – od 1.července (středa) do 31.srpna 2015 (pondělí)
nový školní rok 2015/16 začne v úterý 1.září 2015

Ve školních prostorách prázdninový klid nenastal.
Co bylo během letošních prázdnin ve škole zrekonstruováno?
Na otázku odpovídá ředitelka školy Mgr.Vlaďka Trnková.
„V průběhu hlavních prázdnin byly rekonstruovány některé vnitřní prostory školy. Schodiště a chodby ve 2. a 3. podlaží
pavilonu U8 byly nově vymalovány, byly provedeny nátěry zábradlí, dveří a zárubní (v celkové hodnotě 275 000 Kč). V
učebnách ve 3. podlaží U8 byla provedena výměna podlahových krytin a učebny byly následně vymalovány. V pavilonu
školní jídelny byly zrekonstruovány rozvody vody.
Děkuji Všem, kteří se podíleli na letošních opravách a úpravách vnitřních prostor naší školy a věřím, že v rekonstrukcích a
zvelebování interiéru školy budeme moci pokračovat i v příštím roce.“
JB, JM

K volnočasovým aktivitám dětí
Ahoj kluci a holky !
Opět se na vás obracím na začátku školního roku s nabídkou. Přijďte mezi nás, skauty!
Jsem rád, že se v minulém školním roce podařilo po létech obnovit činnost skautů ve Lhenicích.
Září je nejlepší dobou, kdy mezi nás mohou přijít nováčci – především z prvního stupně ZŠ. Co budeme dělat?
Především se budeme pohybovat v přírodě. Budeme se učit přírodu znát a chránit. Na programu budou různé
hry, soutěže, vycházky, projížďky na kole. Budeme se učit základy skautingu, táboření, orientace v přírodě,
uzlování, šifrování a mnoho dalšího. A budeme se snažit jednat čestně, slušně, přátelsky. K sobě navzájem i k
ostatním.
Kdy se sejdeme?
V pondělí 15.9.2013 v 15.00 hod. před klubovnou KČT ve Lhenicích (blízko sokolovny a fotbalového hřiště).
Na první schůzku mohou přijít i rodiče, zodpovím rád jejich případné dotazy. Ladislav Čanda

Lhenické střípky
Ke 130.výročí založení lhenického SDH
(Z historie sboru)
NAŠI LIDÉ SVATÉHO FLORIÁNA (PATRONA HASIČŮ) VŽDY PŘIPRAVENI
„BLIŽNÍMU K OCHRANĚ, VLASTI K OSLAVĚ“
Některá významná časosběrná fakta z jejich bohulibého konání v zašlých již dobách.
Požární řád městyse Lhenice – vzhledem k častým ničivým požárům vydán a schválen městskou radou
6.4.1789 (znovu obnoven 5.11.1790), nařizující chování, povinnosti a úkoly lhenickým občanům při
požárech
První ruční stříkačka v městečku – dodána do Lhenic roku 1860 – pořízena a do Lhenic dodána firmou
„Leopold Mauretter“ z Jindřichova Hradce 20.1.1860 (ještě před založením SDH) – ruční, tříkolová se 12
sáhy hadic za 419 zlatých a 40 krejcarů, s konkrétním určením její obsluhy a údržby a poskytnutí
koňského potahu – v roce 1860 – též vystavěna kůlna pro její úschovu
Pokusy o založení SDH ve Lhenicích – přípravný výbor ku jeho založení již v roce 1877 – jeho stanovy
schváleny 15.8.1879. V roce 1881 zahájena činnost, avšak v roce 1882 utlumena, poté sbor zaniká
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Definitivní založení SDH Lhenice – (dávná ušlechtilá myšlenka se naplnila) - napodruhé a již napořád na
valné hromadě 27.4.1884 – od tohoto data se odvíjí jeho historie
Pořízení a vysvěcení spolkového praporu SDH – při slavnosti 10.výročí existence lhenického SDH 3.6.1894
V pořadí druhá ruční hasičská stříkačka – dodána do Lhenic roku 1920 – (viz foto) – na základě velmi
špatného technického stavu stávající, seznána ta již za nevyhovující. Zakoupena proto nová – čtyřkolka
dvouproudní od firmy Šmékal na Smíchově v hodnotě 2100 K s tím, že i odkoupena bude stříkačka stará
Zbudování hasičského skladiště (zbrojnice) – u „Vejrovského“ rybníka – dokončeno v roce 1927
Znovuvysvěcení renovovaného spolkového praporu SDH – při slavnosti „čtyřicátin“ lhenického SDH 16.6.1929
– kmotrou praporu M.Zárubová – vynášen po současnost při slavnostech za tónů čs.hymny. Dodnes naši
hasiči ctí nápis na něm vyšit: „Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě“. Patří k nejcennějším relikviím sboru (viz
foto)
První motorová stříkačka ve Lhenicích – dodána 17.9.1938 – (viz foto) o nutnosti jejího pořízení rozhodnuto
v roce 1937 – vybrána výkonná, dvoukolová o síle motoru 40 koňských sil i s příslušenstvím od pražské
firmy „Bohuslav Erbert“ za 5235 K. Slavnostně vysvěcena 29.5.1939. Na zakoupení hasičských stříkaček
byly ve Lhenicích pořádány veřejné sbírky.

Vlevo: V pořadí druhá hasičská stříkačka, „čtyřkolka“ dvouproudní od firmy „Šmekal Praha“ z roku 1911 (foto z oslav r.1994)
– vpravo:dvoukolová motorová stříkačka s příslušenstvím o síle 40 koňských sil od firmy „Ebert Praha“, vysvěcena
29.5.1939, nyní uložena v hasičském muzeu ve Stachách, dále ve vlastnictví lhenického sboru (foto z oslav r.1994) JB, JM

POMOC LHENICKÝCH HASIČŮ PŘI POŽÁRECH V OKOLNÍCH OSADÁCH OD PRADÁVNA
a to již i v dobách, kdy ještě lhenický SDH nebyl založen (po předchozích pokusech
definitivně ustaven v roce 1884), kdy ale Lheničtí již vlastnili stříkačku.
Velký ničivý požár ve Vadkově
Podle publikace „100 let sboru dobrovolných hasičů ve Vadkově“ (vydána v r.2010).
Obrovský požár v roce 1876 popsal vadkovský rodák Alois Joun následovně (upraveno, kráceno): „Byl
květen roku 1876, kdy ve stodole u „Klečků“ č.7, v koutě při sousední stodole u „Hořilků“ vznikl požár a
strávil nejen obě tyto usedlosti (č.6 a 7), ale i další „Ševců“ č.8, „Nováků“ č.9, „Žemličků“ č.10 a „Brožků“
č.11. Zastavil se tudíž až u silnice od Lhenic do Vadkova ústící, jejíž šířka pranic nebyla by bránila dalšímu
zhoubnému jeho šíření, kdyby zděná chalupa „Brožků“ krytá taškami a celé pořadí „Kumharů“ č.12 rovněž
zděné, taškami již kryté, s vikýřem nad stájemi plechem pobitými – nebyly pomohly přítrž další jeho vládě
učiniti. Ale šíření požáru mělo ještě volnou cestu z kůlny Brožků, kde týž měl vydatné potravy nejen
z hmotného dřevného trámoví jejího, ale i nahromaděného tam na blízku dříví palivového, jakož i zbytků
píce a slámy – odkud na chalupu Kumharů č.33 plameny přímo šlehaly, neboť stavení toto bylo nejen
došky kryto, nýbrž i z větší části dřevěné, resp. takzvanými vepřovicemi obložené. Zde mezi touto
chalupou a Brožků kůlnou zaujala místo ze Lhenic dostavivší se stará stříkačka vozová (k níž jsme jako
děti – vždy jen o Božím Těle, kdy bývala u kašny vystavena – přímo s posvátnou úctou pohlížely). Ale až
do jejího příjezdu byla střecha Kumharů chalupy přímo poseta občany čilými, ze Lhenic i z okolí se
dostavivšími dříve než stříkačka, kteří nejen vodou sem donášenou, ale i rukama vznikající již plamínky a
přilétající oharky tlučením utlumili. Ale ani když stříkačka se dostavila, se střechy neslezli – i musila
stříkačka k žádosti jich pokropovati je, aby na střeše vydržeti mohli. To byli praví neohrožení hasiči, neboť
každý z nich rozpoznal, že jen v tomto místě další šíření požáru lze zameziti – přímo nadlidské úsilí na
ukončení požáru tak již rozměrného – vynaložiti. Že střecha chalupy této byla po té jako: „roztrhaná
chalupa slunce do ní svítí“ jest nabíledni…“
Důkazem o pomoci lhenických hasičů osadám přilehlým při požárech je i zápis Tomáše Koláře,
vadkovského kronikáře, u příležitosti svěcení praporu lhenického SDH 16.6.1929 během konání
okrskového sjezdu hasičského ve Lhenicích: „Tento sbor dobrovolných hasičů ve Lhenicích je
jeden z nejstarších hasičských spolků na bývalém netolickém okrese, který byl založen 27.4.1884.
zejména v letech před rokem 1910, dokud ještě v okolních obcích nebyly dobrovolné hasičské
sbory ani požární stříkačky a jiné předměty potřebné k hašení požárů, čekali obyvatelé Vadkova,
ale i v jiných místech na Lhenicku, toužebně na příchod lhenických hasičů a ke cti jim slouží, že
vždy obětavě přispěchali s jejich tehdy jedinou požární stříkačkou, aby požár uhasili.“
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VZNIK LHENICKÉHO HASIČSKÉHO OKRSKU
Sbory dobrovolných hasičů byly sdruženy v České zemské hasičské jednotě a organizovány do jednotlivých
žup. Ty na lhenicku organizačně začleněny do Župy hasičské Pošumavské č.75 se sídlem v Netolicích. Od
roku 1925 došlo k rozdělení žup do okrsků. V rámci výše zmiňované župy vznikl i okrsek č.1 se sídlem ve
Lhenicích, jehož ustavující schůze se konala ve Lhenicích 21.5.1925 a patřily do něho sbory dobrovolných
hasičů Lhenice, Vadkov, Třešňový Újezdec, Vodice, Mičovice, Jáma a Ratiborova Lhota.
VELKÉ NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ LHENICKÉHO HASIČSKÉHO OKRSKU Č.1 VE LHENICÍCH
(Podle publikace „70 let SDH v Ratiborově Lhotě“ – autor Fr.Zámečník – vydáno v r.2004)
Požární poplach ve Lhenicích
Dne 5.května LP 1935 uspořádán bratrem, župním náčelníkem Formánkem z Netolic požární poplach ve
Lhenicích, na kterýž se náš sbor (SDH Rat.Lhota – pozn.red.) dostavil o půl páté hodině odpolední za
účasti 19 členů – hasičů, což náš sbor hájil lhenickou radnici, nový stroj byl v chodu čtvrt hodiny (míněna
dvoukolová stříkačka o síle motoru 26 HP, v zakoupené hodnotě 24 000 Kč – vysvěcena slavnostně
v Rat.Lhotě 9.9.1934 – k vidění v současnosti i při hasičských slavnostech ve Lhenicích). Poté byl náš
sbor fotografován a na závěr cvičení účasten defilé se všemi sbory našeho lhenického prvního okrsku.
JB, JM
ZE SOUČASNOSTI LHENICKÉHO SDH
Když se sen lhenických hasičů naplnil
Naše doba klade vysoké nároky na požární techniku, aby zásahy hasičů
byly pohotové a účinné. Ti naši ji získali.
Kalendář ukazoval rok dvoutisící osmý, když se lheničtí hasiči dočkali tolik toužebně očekávané mobilní
stříkačky s potřebnými soudobými parametry. Náš Městys získal dvou milionovou dotaci, sám doplatil 2,8
milionovou potřebnou částku a tak se stalo, že ve čtvrtek 31.7. v dopoledních hodinách, se ve Lhenicích
poprvé objevila zbrusu nová, automobilová cisternová stříkačka CAS 24 – MAN 14, 285 LA – LF 4x4.2.
Natěšení hasiči byli v předstihu proškoleni, jak ji ovládat a seznámeni s tím, co všechno umí, právě tak,
jako i její řidiči. Na převzetí tohoto krásného účinného vozu se pečlivě připravovali, předělali i garáž
v požární zbrojnici (museli snížit podlahu, neboť nové vozidlo bylo objemné). „Vždyť bylo načase,
dosavadní technika byla již zastaralá a jen náročnou údržbou byla udržována v patřičné činnosti“, říkali
hasiči. A nastal den křtu a svěcení nové automobilové cisternové stříkačky. Byl 30.srpen roku 2008 –
slavnost 725 let od první písemné zmínky o Lhenicích, kdy na našem náměstí, krom jiného, probíhalo
svěcení nového praporu Městyse Lhenice a spolu s ním i svěcení nového hasičského vozidla, obojí
biskupem Mons.Mgr. Pavlem Posádem, který, mimo jiné, při tomto světícím aktu řekl: „Světíme krásné,
nové hasičské auto, hasičskou stříkačku. Nechť slouží Vám všem a zejména těm, kteří si vybrali tuto
vzácnou, bohulibou řeholi ku pomoci a ochraně bližním, jak hlásí dávné jejich ušlechtilé hasičské heslo –
„bližním k ochraně – Bohu a vlasti k oslavě“. Za přítomné vzácné hosty při této příležitosti též děkovnou
řeč pronesla Plk.Růžena Vejvodová, jako zástupkyně HSZ Jihočeského kraje na slavnosti: „Velký dík patří
lhenickému zastupitelstvu, které odsouhlasilo jako jedno vůbec z prvních tak vysokou finanční částku
z rozpočtu městyse na zakoupení zásahového vozu na ochranu lidí a majetku, který bude sloužit
nejenom Vám, Lhenickým, ale v rámci záchranného systému i jiným.“
A od tohoto času až dosaváde nová cisternová stříkačka se svou posádkou mnohokráte zasahovala
doma, ale i všude tam, kde ji bylo naléhavě potřeba, nadále vždy připravena se zásahovým družstvem
k včasným výjezdům ku pomoci. JB, JM

Vlevo: zásahové vozidlo CAS 15 MAN (TGM-13.280), vysvěceno biskupem P.Posádem 30.8.2008 – před hasičskou
zbrojnicí „Na Běličce“ – vpravo: vnitřní kompletní vybavení CAS 15 MAN.
Nové služby v našem městečku
Nově byla otevřena před prázdninami velká prodejna POTRAVIN A DROGERIE v Netolické ulici (bývalá provozovna
Entlu) – otevřeno má denně od 6.00 do 20.00 hodin (včetně sobot a nedělí). Svou prodejní dobu rozšířila také
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prodejna potravin a drogerie FLOP v Netolické ulici (bývalá výkupna ovoce) – otevřeno má denně od 7.00 do 18.00 a
o víkendu (soboty a neděle) má otevřeno od 7.00 do 17.00 hodin.
Nově též 1.září 2014 zahájilo provoz zakázkové „KREJČOVSTVÍ ROMANA“ paní Romany Bukovské na staré radnici
– Náměstí čp.124. Zrušena byla prodejna Jednoty drogerie a v jejích prostorách zahájila provoz
KOSMETIKA,PEDIKÚRA paní Heleny Mášlové.
Úspěšné „Vadkovské let/s/ní hraní 2014“
I to letošní bylo vydařené. Jako tradičně v jeho rámci sehráli netoličtí ochotníci z divadelního
spolku „TYL“ hru „Sluha dvou pánů“ a to ve dvou úspěšných představeních 1. a 2.srpna
za úplně plných hledišť (za cca 300 spokojených diváků), salv smíchu, velkého potlesku
a skvělé atmosféry. Těmto divadelním představením (7.6.) předcházela ve „Štěrbů
zahradě“ při Swing Bandu Agria pozvánka na divadlo s ukázkami z uváděné hry – což se
stalo ostatně v posledních letech dobrým zvykem. A jak jinak – dle tradice – i to letošní
uzavírá lhenická country kapela Vodáci (6.9. od 17.00 hod.) na zahradní sešlosti
„Loučení s létem u ohně“.
Jak hodnotí „Vadkovské let/s/ní hraní“ netoličtí ochotníci:
„Do Vadkova jezdíme velice rádi (již osmým rokem). Je zde krásná atmosféra a prostor zahrady u „Štěrbů“ je pro divadlo
jako stvořený. Večery jsou tady pro nás, ochotnické divadelníky pravou pochoutkou, s báječnými diváky. Pohoda a
přátelská atmosféra hostitelů se přenáší na nás, účinkující a jistě že i na publikum. A přesně o tomhle je naše
amatérské snažení – potěšit diváky i sebe.“ Za netolické ochotníky – Zuzana Leherová, principálka Spolku divadelních
ochotníku Tyl Netolice.
Malé ohlédnutí za „Vadkovským let/s/ním hraním“:
Mělo na co navázat, neboť divadelní ochotničení ve Vadkově mělo dlouholetou tradici. Ještě nedávno to vypadalo, že je
s ním ve vesničce pod lesnatými kopci „Poustevnou“ a „Vraty“ konec. Vždyť se tu ochotnické divadlo naposledy hrálo
před více než 50 lety! K obnovení divadelničení došlo zde v r.2007 a to díky pomoci vadkovských hasičů, lhenické
„Agromechaniky“ a především místních nadšenců pro věc – bratří Václava a Jana Hambergerů, čímž se jejich
zahrada „u Štěrbů“ proměnila v krásné divadelní prostředí, za vzniku jeviště se vzrostlými stromy, jezírkem, lávkou,
zázemím pro herce a za stupňovitého hlediště pro 300 diváků – přímo pohádkové to prostředí pro herce i diváky.
Rozhodujícím momentem pro uskutečnění myšlenky o vadkovském letním divadle stalo se navázání kontaktů a
přátelství se Spolkem divadelních ochotníků Tyl“ v Netolicích, který od samého počátku „Vadkovského let/s/ního
hraní“ (od roku 2007) na něm uvádí své nastudované divadelní hry. Možno snad odvážně s nadsázkou uvést, že tím,
čím je pro Jihočeské divadlo ČB otáčivé hlediště s přírodní scénou v zahradě českokrumlovského zámku, tím je pro
netolický „Spolek divadelních ochotníků Tyl“ zahrada „u Štěrbů“ ve Vadkově a na Kratochvíli. „Vadkovské let/s/ní
hraní“ si již za sedmiletou existenci našlo své místo v kulturním létě v našem kraji, jak o tom svědčí divácký zájem o
jeho divadelní nabídky.
Uvedené divadelní hry na „Vadkovském let/s/ním hraní“ netolickými ochotníky od jeho počátku:
2007 - divadelní hra J.Drdy „Hrátky s čertem“ – na 300 spokojených diváků
2008 – pohádka „Pyšná princezna“ přinesla mnoho smíchu a radosti do tváří návštěvníků
31.7. a 1.8.2009 – divadelní hra „Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert“ – opět plné hlediště
30. a 31.7.2010 - veselohra se zpěvy „Děvče z přístavu“ také zaplnila vadkovský „amfiteátr“
29. a 30.7.2011 – „Zuzana Vojířová“ – hrálo se i v drobném dešti – v chatce výstava fotografií V.Maliny „Příběh posledního
Rožmberka“
3. a 4.8.2012 – „Mirandolína“ – hezký večer – plné hlediště, ale druhý den padaly kroupy – představení se ale dohrálo
2. a 3.8.2013 – „Ondina“ – (14.6. při vystoupení „Nezmarů“ – pozvánka na divadlo - ukázka ze hry) – dva hezké divadelní
večery s rusalkami, hlediště plné spokojených diváků
1. a 2.8.2014 – „Sluha dvou pánů“ – 7.6. při „Swing Bandu Agria“ ukázka ze hry jako pozvánka do divadla – plné hlediště,
salvy smíchu, velký potlesk, nádherná atmosféra.
Čerpáno z publikace „100 let SDH ve Vadkově“ (rok vydání 2010), archivu netolických divadelníků a jiných zdrojů.

Foto: plné hlediště letního divadla v zahradě u Štěrbů se letos bavilo při představení „Sluha dvou pánů“
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Hledání ztraceného času
100 let od vypuknutí 1.světové války
1914 - 1918
(seriál – 4.část)
Mezi obránci „Transsibiřské magistrály“ také legionáři z našeho Lhenicka.
Mezi nimi i Antonín Svoboda z Hradců – Obory.
Paní Anna Svobodová z Hradců reagovala na náš článek v minulém srpnovém čísle našeho měsíčníku „V
Čs.legiích také narukovaní vojáci z našeho Lhenicka“. Upozornila na to, že mezi legionáři není v něm
jmenován pan Antonín Svoboda. Čerpáno bylo z publikace „Čs.legionáři – rodáci a občané okresu
Prachatice“, ze které byli námi vybráni pouze legionáři z našeho Lhenicka a mezi nimi v této knize uváděn
není. Jak jsme zjistili, byl jejími autory opomenut. (Z místa jeho rodiště, podle kterého v ní jsou legionáři
uváděni, je u Hradce-Obora pouze jmenován Jan Babůrek (roč.1893 – bojiště Francie.) Dále nám sdělila,
že rovněž jako pan Tomáš Kalíšek, anabázi Ruskem s návratem z Vladivostoku domů lodí po mořích, jež
je líčena v našem článku, prožil Antonín Svoboda rovněž a to i se svým bojovým druhem, Theodorem
Filipem z Třebanic (roč.1896 – ten ve zmiňované publikaci je jmenován). Na základě poskytnutého
materiálu Svobodovými válečné osudy pana Antonína Svobody s díky zveřejňujeme.
 Vojenský kufr se svým majitelem objel kus světa
(Čerpáno ze zpracovaných podkladů Jiřím Panušem – kurátorem sbírek „Pěchotního muzea K-S 14
v Králíkách, kam vojenský kufr pana Antonína Svobody, i s jeho obsahem, byl 7.8.2014
darován Annou a Oldřichem Svobodovými (synem a snachou), prostřednictvím pana
Jiřího Pintra ze Lhenic.
S vojenským kufrem (co byl u Svobodů uschován jako památečný) „vojančil“ Antonín
Svoboda v 1.světové válce. Narukoval s ním v r.1914, na Rusi v r.1918 vstoupil do
Čs.legií, projel s ním i Transsibiřskou magistrálu, kterou s ostatními spolubojovníky bránil,
až do Vladivostoku a do ČR, domů se s ním po dlouhé cestě po mořích navrátil v r.1920.
A tak kufr, s tehdy mladým vojáčkem (jednadvacetiletým až sedmadvacetiletým), objel
pořádný kus světa…
 Záznam vojáka
foto – pan Antonín Svoboda
(zdroj – VHA /Vojenský historický archiv/ Praha)
Antonín Svoboda – narozen 10.6.1893, bydliště Třebanice – Obora, hodnost v Rakousko-Uherské armádě:
vojín, hodnost v Čs.legiích: svobodník, mobilisován v r.1914, první a poslední zařazení v RakouskoUherské armádě - 91 pluk, zajetí: 21.3.1915 Karpaty, datum a místo přihlášení do Čs.legií v Rusku:
Bugurusín, - rok 1918, první a poslední útvar v legiích: strážní prapor, demobilizován 24.9.1920.
 Lheničtí obránci Transsibiřské magistrály 1918 – 1919
Při dalším našem „pátrání“ vzpomněli jsme na tento článek Milana Trnky v „Mém Lhenicku“ - roč.2009,
červencové číslo – kráceno.
Legionář Karel Stehlík *31. 10. 1891 Lhenice čp. 10, Mydláříčků,
syn Václava Stehlíka, koželuha v domě čp. 10 a jeho paní Albíny roz. Noskové. Počátkem války mu bylo 23 let,
rukoval ze zálohy jako četař c. a k. 40. pluku polního dělostřelectva. Zajat Rusy 18. 1. 1915 na haličské
frontové linii u vsi Jablonka. Do čs. legií se přihlásil 1. 3. 1917 v zajateckém táboře Lužkovka (Jekatěrinská
gubernie), přijat 4. 6. 1917 a zařazen v hodnosti vojína k 1. střeleckému pluku. S útvarem se účastnil také
bojů při obraně železničního uzlu Bachmač 8.-13. 3. 1918 proti německým jednotkám generála von
Linsingen, útočícím ze severu od žel. stanice Gomel. Od jara 1919 přidělen v hodnosti mladšího
ohněstrůjce u 1. divizního velitelství dělostřelectva k ochraně sibiřské magistrály na úseku Krasnojarsk Irkutsk. Demobilizován 23. 4. 1920.
Legionář Josef Mügl *10. 3. 1891 Lhenice čp. 195,
syn Josefa Mügla, tkalce a Anny roz. Bolechové ze Lhenic 119, Pavelků. Ženatý od r. 1915 s Marií r.
Špilauerovou v Praze Smíchov. Vojín c. a k. 29. zeměbraneckého pěšího pluku, rukoval do jeho kasáren
v Budějovicích na Radeckého třídě (dnes Žižkova ul., kousek od nádraží). Zajat Rusy počátkem srpna
1916 na haličské frontě u západoukrajinské vsi Koňuchy. Do čs. legie vstoupil náborem 7. 8. 1916
v zajateckém táboře Darnica (Voennopolnyj lager Darnica, na levém břehu Dněpru 13 km od Kijeva).
Zařazen k 1. střeleckému pluku v hodnosti vojína, účastník bojů při obraně magistrály v prostoru Kursk –
Vladivostok. V hodnosti desátníka 3. střeleckého pluku demobilizován 17. 8. 1920.
Legionář Tomáš Kalíšek *12. 12. 1884 Lhenice čp. 100, Martínků u rybníka, lhenický listonoš, syn tesaře
Bartoloměje Kalíška, domkáře ve Lhenicích 100 a Anežky roz. Schneedorferové z Vadkova. Stejně jako
Josef Mügl rukoval do Budějovic jako vojín c. a k. 29. pluku zeměbranců. Zajat na blíže neurčeném místě
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fronty v Karpatech 10. 2. 1915. Tři a půl roku strávil v Omsku, v jednom z největších jihosibiřských
pracovních lágrů na pravém břehu řeky Irtyš. Do legií se přihlásil 19. 9. 1918, přijat 15. 10. 1918. Zařazen
jako vojín k záložnímu, pak ke 3. střeleckému pluku, který operoval u Nižního Tagilu a od jara 1919 bránil
Transsibiřskou magistrálu u města Irkutsk. Z Vladivostoku se pak 12. 3. 1920 s ostatními legionáři v 19.
transportu vydal lodí „Madavasta“ na dlouhou cestu domů. Do Prahy dorazil 21. 4. 1920, demobilizován
12. 10. 1920. Mapu trasy jeho návratu nazvanou „Cesta mořem čsl. vojsk.z Vladivostoku do Evropy“
věnoval jeho syn pan Jan Kalíšek z Prahy v květnu r. 2000 do Lhenic. Stala se vzácnou přílohou lhenické
kroniky. (Jeho cesta domů z Vladivostoku líčena v minulém čísle ML)
Legionář Filip Hudec *23. 8. 1894 Lhenice čp. 22, Policajtů,
syn Václava Hudce a Marie rodem Mühlsteinové. Povolán k 91. regimentu do Budějovic, přeřazen ale jako
vojín do služby na válečném poli k císařskému a královskému pěšímu pluku č. 75 v Jindřichově Hradci.
Zajat na haličské frontě u Dněstru 23. 6. 1915. Do legií byl přijat 15. 4. 1918 z východoukrajinského
zajateckého tábora Konstantinohrad (dnes Krasnohrad, Charkovská oblast). V hodnosti vojína přidělen k
7. střeleckému pluku zvanému Tatranský, s nímž se zapojil do bojů při ochraně trati Transsibiřské
magistrály v úseku Novonikolajevsk – Tomsk. Demobilizován 27. 11. 1920.
ilustr.foto vlevo: naloďování čs.legionářů ve vladivostockém přístavu
Prameny a literatura:
Databáze československých legionářů z 1. světové války.
Vojenský historický archiv Praha, 11. 6. 2009.
Bumba, Jan: Ještě k ohlasům na slavnosti nového zvonu a sraz
rodáků. Dopis od Jana Kalíška. LZ č. 7 / 2000.
Mager, Jan Antonín: Soupis legionářů z městysu Lhenice a
okolí. In: Českoslovenští legionáři - rodáci a občané okresu
Prachatice. Ed. Jana Krejčová. Vydal Okresní úřad Prachatice,
prosinec 2000. Jarošová, Marie: Den veteránů. K prvnímu soupisu rodáků - legionářů ze
Lhenicka. LZ č. 11 / 2001. Pro ML připravil -mtJB, JM

Budou nad námi také létat?
Mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 2014 bude probíhat ve dnech 3. až 15. září 2014.
Jedná se o společné letecké cvičení příslušníků Armády České republiky s armádami
členských států NATO. Intenzivní výcvik bude probíhat ve dnech 8. - 12. září.
Letouny budou primárně startovat a přistávat na letecké základně Sedlec, Vícenice u
Náměště nad Oslavou. Součástí cvičení jsou ostré střelby na leteckých střelnicích ve
Vojenských výcvikových prostorech Libavá a Boletice. Během cvičení se budou
letouny převážně pohybovat nad Olomouckým, Jihočeským krajem a krajem
Vysočina, zejména pak v okolí letiště Náměšť nad Oslavou a vojenského útvaru Bechyně. Omlouváme se
za zvýšenou hlukovou zátěž v průběhu cvičení. (Boletice jsou od nás nedaleko – pozn. red. ML)
Kontaktní osoba: npor. Mgr. Josef Daňhel, Styčný důstojník, tel: 702 000 544, email: amplestrike@seznam.cz – web:
www.lznamest.army.cz - www.airn.nato.int
JM

Pozvánka na další akce
Pozvánka do divadla
Městys Lhenice vás zve v sobotu 4. října 2014 od 19.00 hodin
na divadelní představení Pavla Trávníčka

SBOROVNA (původní česká komedie)
Ocitáme se v učitelské sborovně na zemědělském učilišti. Zde se učitelé snaží zvládnout naprosto nezvladatelné žáky, neboť
padly všechny morální a etické hodnoty. Současná učňovská mládež, je sice plná vulgarismů, ale ani učitelský sbor není tak
zcela ideální. Ředitel je zkorumpovaný flegmatik, sborovnou vládne cynismus...Žák Pivoňka a jeho finančně silní rodiče,
ovšem školu téměř rozvrátí. Na scénu přichází nová zástupkyně ředitele, jenž rodiče podplatí, což se dosáhne toho, že
dosavadní zástupkyni ředitel musí bezpardonu propustit. Nevyhnutelná není zdaleka stávka učitelského sboru, ale pomůžou
jim žáci, kteří si na mobil natočí sexuální hrátky ředitele a jeho nové zástupkyně. Žák Pivoňka ovšem zůstává a život ve
škole běží......

V hlavních rolích: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina Kornová, Petra Jindrová, Hana
Tunová, Monika Fialková Zdeněk Havlas/Xaver
Předprodej vstupenek od 15. září v knihovně
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Městys Lhenice pořádá zájezd na divadelní představení do Stavovského divadla
JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ

25. listopadu 2014 – začátek představení v 19.00 hodin,( jeho délka 2:15) Hrají: Saša Rašilov, David
Matásek, David Prachař Martina Preissová.....
Odjezd ze lhenického náměstí v 15.30 hod. Předpokládaný návrat cca ve 23.30 hod.

Tyto vstupenky budou pouze za poloviční cenu.

IR

Napsali o nás
NABLÝSKANÉ JAWY ZAZÁŘILY TAKÉ NA LHENICKÉM NÁMĚSTÍ
Leona Fröhlichová – Prachatický deník 6.8.2014
V sobotu 2.srpna 2014 na lhenické náměstí již poněkolikáté v řadě zavítali účastníci Jawa ČZ srazu Vrábče. „Součástí
srazu je společná jízda do Lhenic na náměstí, kde vystaví svoje stroje a účastníci si zasoutěží v několika soutěžích, např.v
pomalé jízdě na čas, plivání na dálku, práskání bičem na PET láhev a další“, uvedl Jan Klein ze Lhenic. Letos se již jednalo
o 11.ročník. Jak tato tradice vznikla? To se parta kamarádů ze školy, milovníků starých strojků 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 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“,
doplnila k historii srazu Marie Jarošová ze Lhenic
LHENIČTÍ OPRAVÍ DALŠÍ BUDOVU
(lef) - Prachatický deník 18.8.2014
Jasno v tom, kolik firem a za kolik peněz má zájem zateplit zdravotní středisko, by měli mít 28.srpna Lheničtí. Právě tímto
dnem končí lhůta pro podání nabídek na akci, při které chce městys zateplit budovu zdravotního střediska a přilehlé
bytové jednotky. Zateplené by měly být fasády a podlahy půdy, zlepšení celkového vzhledu budovy a ochrana nosné
konstrukce před povětrnostními vlivy. Následně budou v 9 hodin obálky s nabídkami v zasedací místnosti úřadu
otevřeny. Jako nejvýhodnější pak bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uvedenou bez daně
z přidané hodnoty.
ŠKOLA CHCE ZLEPŠIT VÝUKU PŘÍRODOVĚDY
(lef) – Prachatický deník 21.8.2014
Zelenou dali lheničtí zastupitelé žádosti o dotaci na zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání místní základní škole.
Zároveň odsouhlasili, že v případě, že by škola byla se svou žádostí úspěšná a dotaci získala, Lheničtí ji předfinancují
a budou se zároveň podílet ve výši patnácti procent na nákladech na projekt. Zastupitelé pověřili starostku Lhenic
zajištěním přípravy projektu a podáním žádosti.
LHENICKÉ VOLIČE OSLOVÍ LETOS JEN TŘI STRANY
Prachatický deník – 23.8.2014 – Miroslav Fuchs
Uveřejněna kandidátka volebních stran ze Lhenic. Kandidátky jsou v článku VOLBY 2014 na jiném místě tohoto vydání.

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Bílé Karpaty a Javorníky
Ve dnech 9. 8. – 16. 8. pořádal KČT Lhenice prázdninový zájezd do oblasti Bílých Karpat a Javorníků, tedy
do míst, kde jsme se už před několika lety pohybovali. Vyjíždíme v sobotu ráno, u Brna na dálnici je zácpa, tři
kilometry jedeme hodinu. Na nejbližší odbočce opouštíme dálnici, okrajem Brna kolem letiště se dostáváme
k Mohyle míru u Slavkova. Mohyla míru je první mírový památník v Evropě a místo největšího Napoleonova
vítězství. V renovovaném muzeu sousedícím s památníkem, zhlížíme netradiční multimediální expozici Bitvy tří
císařů, která proběhla v roce 1805. Další zastávkou je jeden z nejstarších královských hradů Buchlov.
Přijíždíme kolem čtvrté odpolední a dostáváme se do závěru kulturní akce „V erbu tří pruhů.“ Kromě vystoupení
šermířů, doprovázeného středověkou hudbou došlo i na bitvu o hrad. Pro nás je důležité, že ještě probíhají
prohlídky, je zde mnoho dobových stánků i možností občerstvení. S hodinovým zpožděním
( po 19 hodině) dojíždíme do Starého Hrozenkova, kde máme zajištěno ubytování. Ubytovací zařízení Kord je
sice staršího data, ale pro naše účely plně vyhovující, personál příjemný, jídlo dobré. V areálu je venkovní
bazén a další sportoviště.
V neděli nás čeká Velký a Malý Lopeník, kopce s nadmořskou výškou kolem 900m. Necháváme se odvést
do Květné a odtud začínáme stoupat po zelené k rozhledně na Velkém Lopeníku. Málokdo si na začátku
uvědomuje velké převýšení( 500m), které nás čeká. Kolem poledního se s vypětím sil, některé pasáže by si
zasloužily i přední náhon, dostáváme na vrchol. Z rozhledny prohlížíme zamlžené obzory, čekáme na
opozdilce. Cesta pokračuje přes Malý Lopeník na Mikulčin vrch. Přecházíme na naučnou stezku a scházíme
zpět do Hrozenkova.
Pondělí 11. srpna krizový den, ještě o tom nevíme. Vycházíme ze Starého Hrozenkova a přes Javorník
(782m) máme dojít do Svatého Štěpána. Počasí je nestabilní, prudké stoupání vede na rozcestí Boky- Hutiska.
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Pokračujeme po hřebeni Bílých Karpat na Javorník. Tam nás místní domorodec upozorňuje, že do hodiny přijde
bouře. Zbývá více než pět kilometrů do Svatého Štěpána, kde čeká autobus. Obloha černá, v půlce zbývající
trasy přichází slibovaná bouře s půlhodinovou průtrží mračen. Po svahu, kterým sestupujeme k cíli se valí
potoky vody, sešup je pro nás doslova bahenní a vodní lázní. Blesková povodeň zaplavuje Svatý Štěpán,
z kanálů tryskají gejzíry vody, tvoří se umělá jezera, sklepy domů jsou zatopené. Naštěstí autobus stojí pevně
na svažitém parkovišti. Vše co máme na sobě i v batohu je promočené, špinavé, i boty se dají ždímat. Na
ubytovně nás čeká velké praní a sušení. Noviny do promočených bot dostáváme až na druhý den.
Měníme program a v úterý se vydáváme na původně páteční lehčí trasu v náhradní lehčí obuvi. Odjíždíme
do Francovy Lhoty. Na zdejších silnicích se hodně opravuje, asi přišly peníze z Unie, pro nás to ale znamená
spoustu objížděk a zdržení. Z Francovy Lhoty stoupáme na Čubův kopec, kde je rozhledna. Po prohlídce
sestupujeme po okruhu zpět do F. Lhoty. Začíná pršet. Před deštěm se ukrýváme ve zdejší letité restauraci
s nevábně vonícími sociály. Obědváme a čekáme na lepší počasí. Konečně po druhé odpolední přestává pršet,
většina se vydává na zbývající úsek trasy, zbytek čeká na autobus. Pulčínskou cestou stoupáme do známé
valašské obce Pulčín( 675m), fotíme se u dřevěných úlů, někteří jdou do informačního centra, jiní do Western
salonu u Villíka (místní oblíbená hospůdka). Zdržovat se moc nemůžeme, času je málo. Necelý kilometr a jsou
tu Pulčínské skály. Stojíme na začátku atraktivní stezky a prohlížíme aspoň její začátek, tříhodinové dešťové
zpoždění nám nedovoluje pokračovat dále. Odbočujeme na cestu k autobusu a odjíždíme na ubytovnu.
Protože obuv ještě není suchá, je na středu naplánován výlet do dvacet kilometrů vzdáleného slovenského
Trenčína. Po prohlídce hradu a města se v odpoledních hodinách vracíme zpět a pokračujeme v odpočinkovém
dni. Někteří v areálu, jiní jdou do Starého Hrozenkova na prohlídku a za nákupy.
Ve čtvrtek se vracíme ke středečnímu programu a vyrážíme na hřebeny Javorníků. Podle místní předpovědi
bychom neměli zmoknout. Cesta do výchozího bodu Kasárna je trnitá, plná objížděk a zúžených míst se
semafory. Trvá dvě a půl hodiny. Čeká nás ale nejkrásnější trasa našeho putování. Stoupáme přes Butorku na
zalesněný Velký Javorník(1072m), ležícím na Slovensku, fotíme se u velikého kříže, pohlíží do krajiny, v oparu
hledáme Moravskoslezské Beskydy. Po částečně odkrytém hřebeni pokračujeme na Stratenec, kde se nalézá
památník osvobozeneckých bojů z konce 2.světové války, vybudovaný ve formě betonových křížů a osazený
pamětní deskou. Přes Malý Javorník(1019m, nejvyšší bod české strany Javorníků) se dostáváme na horský
hotel Portáš, ležícím ve známém zimním středisku, pod vrcholem Stolečný. Do ski centra Kohútka, kde má
čekat autobus, zbývají dva kilometry. Ještě je dost času a tak zacházíme do hotelu na pozdní oběd.
Ochutnáváme zdejší speciality - valašskou kyselicu a brynzové halušky. Při příchodu k horskému hotelu
Kohútka, se dovídáme, že autobus kvůli tonáži nevyjel, musíme k němu dva kilometry z kopce dolů. Následuje
dvou a půl hodinová cesta zpět do Starého Hrozenkova.
Pátek, poslední den v oblasti Bílých Karpat. Objížďky a dlouhé dojezdy nás opět přiměly ke změně
programu, a proto se vydáváme na nenáročnou asi desetikilometrovou trasu z Komně do Bojkovic.
V historické obci Komňa navštěvujeme památník J.A. Komenského, který je umístěn v bývalé sýpce z roku
1774. Otevření stálé expozice se v roce 1992 zúčastnil také prezident V. Havel. Komňa byla pokládána za
jedno z možných rodišť Komenského. V 16.století zde zastával úřad místního fojta jeho děd. Po prohlídce se
jedna část výpravy vydává kolem potoka po naučné stezce Koménka do Bojkovic (4,5km), zbytek volí delší a
náročnější trasu po žluté značce na rozcestí Skalka a dále po zelené na zámek Světlov. Dnes tento zámek,
postavený v tudorovské gotice, slouží jako soukromý hotel. Po vnější prohlídce a nahlédnutí dovnitř scházíme
do Bojkovic a autobus nás odváží zpět na ubytování.
Poslední večer, tak jako ty předešlé, probíhá při hudbě a zpěvu známých písní, tentokrát přichází na řadu i
tanec a samozřejmě nechybí ani zážitky z našich výšlapů. Poslední vytrvalci končí až kolem třetí hodiny ranní.
V sobotu po snídani se loučíme a o půl deváté odjíždíme. Jedinou naší zastávkou je lázeňské město
Luhačovice. Obchůzka kolonády, ochutnávky minerálních pramenů, nákup oplatků a jiných dárečků, oběd
kolem jedenácté a po poledni odjezd přes Brno domů. Opět hodinové zdržení na dálnici. V 18 hodin nás vítá
lhenické náměstí. Putování po Bílých Karpatech končí. I když počasí tentokrát moc nepřálo, zájezd se vydařil a
na některé příhody se bude ještě dlouho vzpomínat.
K. Majer
Co nového ve lhenickém SK
Vydařený vstup do nové sezóny v I.B ve sk.B
Zisk sedmi bodů ve třech úvodních kolech za nezvykle nízkého skóre 4:1 o tom svědčí. Nezvyklého
proto, že Lheničtí zpravidla více gólů dávali, ale o to i více jich dostávali. Pod novým trenérem Pavlem Hodinou
zřejmě zapracovali zejména na defenzivě. V prvním vstupním utkání zvítězili doma (16.8.) nad Poříčím těsně
1:0, v tom druhém (24.8.) remízovali ve Vlachově Březí 0:0 s rivalem, který se suverénně navrátil z OP do B
třídy, aby v tom třetím (30.8.) na svém hřišti přehráli Strunkovice 3:1. Umístění na třetím místě v tabulce I.B
sk.B k 31.8. se stejným bodovým ziskem jako i první Bělčice (7 bodů při skóre 10:2) a druhá Čkyně (7 bodů při
skóre 6:1) lze pokládat za úspěšný rozjezd do soutěže, zvláště již proto, že v závěru loňského sout.ročníku v A
skupině I.B bojoval zraněními zdecimovaný lhenický tým o přežití, které nakonec ustál. Jak si povede v dalších
mistr. zápasech? Nelze dělat ukvapené závěry v samém počátku nového sout.roč.2014/15, ale lze
předpokládat, že v něj vydařený start by měl týmu dodat na sebevědomí.
Do nové mistrovské sezóny v A skupině OP také již vstoupila rezerva SK Ktiš/Lh.B, má za sebou dvě
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vstupní utkání, kdy v tom premiérovém (23.8.) zvítězila na domácím hřišti nad Vitějovicemi 2:1, aby v tom
druhém (30.8.) prohrála v Nebahovech 1:2 bez možnosti početnějšího využití „pendlů“ z „áčka“, neboť hrála ve
stejný čas jako A tým. SK Ktiš/Lh.B je k 31.8. v tabulce OP sk.A se třemi body na 4.místě při skóre 3:3.
I naši benjamínci již odstartovali do mistr.soutěže na Prachaticku. Starší přípravka, jako úplný nováček,
si křest odbyla 30.8. ve Vl.Březí prohrou 10:0. Na ml.přípravku čekal pak premiérový vložený zápas v OP 3.9.
doma s Tatranem PT-B, kterému podlehla 17:3
Přípravné zápasy v srpnu
Ne 10.8. – SK Lhenice – SK Jankov B/Dubné – odvoláno stran hostí
St 13.8. – Sokol Záblatí – SK Lhenice 3:2 (2:1) – br.za Lh.: T.Tůma, J.Schön
Mistrovské zápasy v srpnu
I.B tř. sk.B – muži
So 16.8. - SK Lhenice – Poříčí 1:0 (0:0) – premiéra – br.za Lh.:R.Pořádek
Ne 24.8. – Vl.Březí – SK Lhenice 0:0
So 30.8. – SK Lhenice – Strunkovice 3:1 (1:1) – br.za Lh.: R.Pořádek, J.Růžička, R.Iliev
OP Prachaticka – sk.A – muži
Ne 24.8. – SK Ktiš/Lh.B – Vitějovice 2:1 (2:0) – premiéra – br.za Ktiš: M.Mahák, J.Beran (z 11)
So 30.8. – Nebahovy – SK Ktiš/Lh.B 2:1 (1:1) – br.za Ktiš: M.Mahák
Mistrovské zápasy v září
I.B tř. sk.B – muži
So 6.9. v 17.00 – Kestřany – SK Lhenice
so 20.9. v 15.00 – Stachy – SK Lhenice
So 13.9. v 10.30 – SK Lhenice – Čkyně
so 27.9. ve 13.30 – SK Lhenice – Bělčice
- změna oproti rozpisu !!!
- změna oproti rozpisu !!!
OP sk.A – muži
Ne 7.9. v 17.00 – SK Ktiš/Lh.B – Záblatí
ne 21.9. v 16.30 – SK Ktiš/Lh.B – Volary B
Ne 14.9. v 11.00 – Zbytiny – SK Ktiš/Lh.B
so 27.9. v 16.30 – Dub – SK Ktiš/lh.B
OP přípravky st. – přelosováno
So 6.9. v 10.00 – SK Lhenice – Čkyně
st 17.9. v 17.00 – SK Lhenice – Vimperk B
Čt 10.9. v 17.00 – Tatran PT-B – SK Lhenice
so 20.9. v 10.00 – SK Lhenice - Netolice
So 13.9. v 10.00 – Stachy/Zdíkov – SK Lhenice ne 28.9. ve 13.30 – Vacov – SK Lhenice
OP přípravky ml.
St 3.9. v 17.00 – SK Lhenice – Tatran PT-C – premiérové vložené utkání 17:3 (2:8) – br. za Lh. A.Stehlík 2
St 10.9. v 17.00 – turnaj ve Vacově
R.Štengl 1
St 17.9. v 17.00 – turnaj ve Vimperku
St 24.9. v 17.00 – turnaj v Šum.Hošticích
Ze zákulisí lhenického SK
Kádr A týmu byl rozšířen o hostování hráče R.Hudece z 1.FC Netolice, prodlouženo bylo R.Ilievovi z Tatranu
Volary, v řízení je hostování gólmana T.Růžičky z SK Drahotěšice, do kádru B týmu přichází P.Sládek.
Pokračováno bylo ve zvelebování fotbalového stánku SK. Za brankou k sokolovně instalována záchytná síť,
v místě ke krskovně Gregorových zbudován vjezd s novými vraty, mezi školou a stadionem SK právě vkládáno
nové oplocení se vstupní brankou.
JB, JM

O VYDÁVÁNÍ REGIONÁLNÍHO TISKU NA NAŠEM LHENICKU
PRÁVĚ DRŽÍTE V RUKOU JEHO 360 VYDÁNÍ
V roce 1974 vyšlo první číslo „Lhenického zpravodaje“ , tehdy, v počátcích, jako čtvrtletník rady místního
národního výboru. U jeho kolébky stála redakční rada, kterou řídil Vojtěch Marek. Píše se v něm, mimo jiné, o otevření nové
školy, také o tom, že bychom se o lhenické pouti již chtěli sejít v novém hotelu, že žáci zdejší „devítiletky“ v režii Jany
Bumbové a Jana Bumby st. nacvičili divadelní hru „Jak děti zachránily svět“, se kterou postoupili do krajské soutěže, že
oddíl kopané TJ Sokol Lhenice s týmem mužů usiluje z 2.místa o postup z OP do I.B třídy, proč došlo ke sloučení JZD
Lhenice a Mičovice. Z úvodníku tohoto prvního čísla možno též vyzvědět, že MNV vydával místní noviny již před 10ti lety,
ale v jaké pravidelnosti a kolik vydání v té době vyšlo, se, žel, nedochovalo. Na tyto redakční počátky vzpomíná
M.Jarošová: „Od roku 1974 po rok 1983, tedy téměř 10 let, vycházel „Lhenický zpravodaj“ v podobě novin formátu A4,
tištěných Jihočeskými tiskárnami v Prachaticích, většinou již jako „nepravidelník“ (vyšlo cca 20 čísel). Vzpomínám si,
s jakými obtížemi jsme tehdy noviny vydávali. S fotografiemi se muselo jet do tiskáren v ČB, kde nám s výrobou jejich
štočků vypomáhala známost se Zdeňkem Kofroněm (hrál tehdy za Lhenice fotbal), přesto výrobní doba novin byla
zdlouhavá a zprávy a informace ztrácely na aktuálnosti, (byl to vlastně souhrn událostí a zpráv třeba čtvrt i půl roku
starých.) Posledním vydáním našich novin v tomto provedení je to z června 1983 (20.číslo) a je převážně věnováno
oslavám 700 let Lhenic od první písemné zmínky (viz otisk části jeho úvodní strany níže). A tehdy (v roce 1983) přišel
tehdejší předseda MNV Vlastimil Čech s myšlenkou po zaktualizování místní tiskoviny způsobem vycházejícím z vlastních
tiskových možností. A od té doby vycházejí lhenické noviny pravidelně měsíčně (tehdy krom měsíců prázdninových) – viz
jejich hlavička níže, pod názvem „Lhenické aktuality“ (poprvé tak tomu bylo v říjnu 1983) a to až do roku 1995, kdy se
redakce navrátila k původnímu názvu „Lhenický zpravodaj“. Do října 1985 vycházely „Lhenické aktuality“ na jednom listě A4
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a množili jsme je na „liháku“ (lihový kopírovací stroj). Od tohoto data došlo ke zlepšení tisku, začali jsme používat černý
kopírovací stroj a došlo k rozšíření na dvě, někdy i na tři strany tisku.“
Po sametové revoluci došlo ke změně redakční rady, kterou počal řídit Mgr.Jan Bumba, odpovědnou redaktorkou
nadále zůstala kulturní pracovnice Marie Jarošová. Lhenické noviny počaly měnit svou tvář. Vzhledem k tomu, že od roku
1990 J.Bumba převzal vedení kroniky obce, změnil místní tisk svoji koncepci tak, aby při zakládání jednotlivých vydání,
svými pravidelnými rubrikami, na sebe navazovala, aby v jednotlivých ročnících se tak stávala „malou lhenickou kronikou“
– jako důležitá součást přílohy lhenické obecní kroniky. Jubilejní 100.vydání místních novin vyšlo v březnu 1992. K dalšímu
technickému zlepšení při jejich tisku došlo v květnu 1994, kdy počal být používán počítač (tehdy jen v programu T 602) a
též i modernější kopírka. Od počátku roku 1996 tomu již bylo s počítačem v programu Word, s možnou grafickou úpravou,
s možností vkládání obrázků apod. Technické možnosti šly dále rychle kupředu a na výtiscích to bylo patrné. Od únorového
vydání „Lhenického zpravodaje“ roč.2001 se dále výrazně zlepšila kvalita tisku a obrázků, díky digitální kopírce „Aficio“,
používání scannerů a internetu a vývoj a možnosti s ním spojené dále nezadržitelně pokračovaly a pokračují…
S nostalgickým úsměvem vzhlíží dnes redakce k prvním vlastním výtiskům, které k tehdejším technickým
možnostem spíše připomínají „samizdat“. Naše noviny postupně rozšiřovaly svá vydání na 8 a poté 12 stránek a u
příležitosti významných událostí někdy i na 16, s obrazovými přílohami. Vzhledem k hlubšímu pocitovému vyjádření vztahu
k našemu kraji, k našemu Lhenicku přistoupila redakce od ročníku 2007 (od 1.lednového čísla) ke změně názvu našich
novin na „Moje Lhenicko“. Od poloviny roku 2009 přejímá práci odpovědné redaktorky od Marie Jarošové Ivanka Ragačová
– bývalá kulturní pracovnice ale zůstává v týmu redaktorů měsíčníku ML. Redakce i v dalších číslech „Mého Lhenicka“ se
bude nadále snažit přinášet aktuální zprávy a zajímavosti z našeho Lhenicka, ale i z jeho vzdálené i blízké historie, za úzké
spolupráce s Úřadem Městyse a zastupitelstvem, s místními školami, spolky a organizacemi, při využívání i jejich
internetových stránek, a též i s vámi, našimi čtenáři. JB, JM
Foto vpravo nahoře – 1.číslo LZ roč.1974 - vlevo Lhenický zpravodaj, červen roč.1983 – „Lhenicům je 700 let“
- pod tím Lhenické aktuality – první vydání vlastním tiskem č.10
roč.1983 – pod tím Lhenické aktuality 100.vydání č.3/1992 –
- vpravo dole Moje Lhenicko č.1/2007

LHENICE se představují LHENICÍM
Na oslavu 130 let SDH Lhenice pozváni hasiči ze Lhenic
z okresu Teplice, z Ústeckého kraje. (Jiné Lhenice již v ČR nejsou.)
LHENICE – Bžany – malá vesnice – část obce Bžany (s 863 obyvateli). Při posledním sčítání lidu v roce 2001
žilo ve Lhenicích trvale 72 obyvatel, v roce 2009 zde bylo evidováno 42 adres. Založeny byly v roce 1485. Ve
Lhenicích je velmi agilní Sbor dobrovolných hasičů. Založen původně v roce 1928 převážně německými
obyvateli zde žijícími – jako německý hasičský sbor. Jako již český sbor osamostatněn a založen v roce 1937
(po nástupu fašismu v Německu, kdy se v místě mezilidské vztahy zhoršily). - pokračování na str. 16
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V současnosti má lhenický SDH družstva žáků, dorostu, mužů, žen, veteránů a zejména
v požárním sportu je velice úspěšný a to i na republikové úrovni. K těm posledním nejcennějším
úspěchům patří účast na Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v Č.Budějovicích (27. –
29.července 2014), kde v jednotlivcích jejich Tomáš Vlček se ve výstupu do 4.podlaží cvičné věže umístil
na 1.místě a na 100m překážek na 3.! Dále cenná je pro sbor účast, mimo jiné, na mistrovství ČR hry
„Plamen“ a dorostu 2014 v Brně a v roce 2013 v Jablonci nad Nisou.
(Podle oficiálních stránek SDH Lhenice – okr.Teplice) JB

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 vesnického stavební - dvougenerační bydlení s uzavřeným dvorkem a
zahradou - Prachatická 53. 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
2.Tel: 734600490 hamika@atlas.cz
250kč/m2.Tel:

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
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