MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXII., číslo 10. cena 9,- Kč

ŘÍJEN 2014

foto-- z oslavy 130 let SDH Lhenice – slavnostní nástup hasičských sborů – na hřišti SK před tribunami 6.9. 2014

Informace z radnice
Výpis ze zápisu č. 45
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 02.09.2014
-------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3a) Usnesení č. 426/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí uzavření pachtovní smlouvy na pacht
části pozemku parc.č. 808/34 o výměře 160 m2 v k.ú. Lhenice s paní Bunešovou Annou, Lhenice za pachtovné ve výši 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 3b) Usnesení č. 427/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem
pozemku parc.č. 117 o výměře 213 m2, k.ú. Lhenice s panem Lukášem Műglem, Lhenice za údržbu rybníka a zeleně na
okolních přilehlých pozemcích na dobu určitou 5-ti let s možností prodloužení.
11 PRO
Ad 3c) Usnesení č. 428/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej pozemku parc.č.
1 m2, k.ú. Lhenice panu Milanu Vrbovi, Lhenice za cenu 80,--Kč/m2 + náklady s tím spojené.

st. 598 o výměře
11 PRO

Ad 3d) Usnesení č. 429/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht
pozemku parc.č. 1378/40 o výměře 2137 m2, k.ú. Lhenice s panem Janem Pavlíkem, Lhenice za pachtovné 427,--Kč/rok
na dobu určitou 5-ti let.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Hamberger)
Ad 3e) Usnesení č. 430/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej pozemku parc.č.
st. 502 o výměře
62 m2 a pozemku parc.č. st. 503 o výměře 67 m2, k.ú. Lhenice panu Jiřímu Műglovi, Lhenice za cenu 80,--Kč/m2 +
náklady s tím spojené.
11 PRO
Ad 3f) Usnesení č. 431/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc.č. 393/1 o výměře 90 m2, k.ú. Vodice u Lhenic.
11 PRO
Ad 3g) Usnesení č. 432/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku
parc.č. 552/1 o výměře cca 25 m2, k.ú. Hrbov u Lhenic za minimální nabídkovou cenu
80,--Kč/m2 + náklady s tím
spojené.
11 PRO
Ad 3h) Usnesení č. 433/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht části pozemku
parc.č. 720/1 o výměře 300 m2, k.ú. Dolní Chrášťany za minimální nabídkovou cenu
1.000,--Kč/ha/rok na dobu určitou
do vyřešení komplexní pozemkové úpravy v Dolních Chrášťanech.
11 PRO
Ad 3ch) Usnesení č. 434/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku
parc.č. st. 4 o výměře 165 m2 – objekt hasičské zbrojnice čp. 5, k.ú. Hrbov u Lhenic. Nemovitost bude užívat SDH Hrbov.
11 PRO
Ad 3i) Usnesení č. 435/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části nemovitosti parc.č. st. 121/4 o výměře 502,5 m2 a pozemku parc.č. 60/4
o výměře 103 m2, k.ú. Lhenice na žádost Českého svazu chovatelů Lhenice za údržbu na dobu určitou do roku 2025
b) schvaluje zveřejnění záměru na pronájem druhé části nemovitosti parc.č. st. 121/4 o výměře 24,5 m2, k.ú. Lhenice za
minimální nabídkovou cenu 600,--Kč/rok na dobu určitou do roku 2025.
11 PRO
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Ad 3j) Usnesení č. 436/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku účastí na dražbě nemovitých věcí
uvedených v dražební vyhlášce č.j. 067 EX 126097/08-79.
11 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 437/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Krajina Linecké
stezky – regenerace zeleně ve správním území městyse Lhenice – sídelní zeleň“, kdy na 1. místě se umístila firma BARTL
s.r.o., sadovnické a krajinářské úpravy, České Budějovice s nabídkovou cenou 1.206.582,--Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou BARTL s. r.o., sadovnické a krajinářské úpravy, České
Budějovice a v případě odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí
c) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na technický dozor investora na akci „Krajina Linecké stezky – regenerace zeleně
ve správním území městyse Lhenice – sídelní zeleň“ s Ing. Petrem Pavličem, Lhenice za cenu 15.000,--Kč bez DPH.
9 PRO 2 ZDRŽEL SE (Pixa, Pořádek)
Jednání opustila Mgr. Vanková.
Ad 4b) Usnesení č. 438/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zateplení budovy
zdravotního střediska“, kdy na 1. místě se umístila firma ASARKO s.r.o., Jivno s nabídkovou cenou 1.899.242,--Kč bez
DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou ASARKO s.r.o., Jivno a v případě odmítnutí, uzavřením
smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí
c) schvaluje uzavření Smlouvy o provádění inženýrské činnosti ve výstavbě č. P/2/2014 na technický dozor investora na
akci „Zateplení budovy zdravotního střediska“ s Ing. Petrem Novákem, České Budějovice za cenu 29.500,--Kč bez DPH.
10 PRO
Do jednání se vrátila Mgr. Vanková.
Ad 5a) Usnesení č. 439/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu
Lhenice na spolufinancování projektu – 10 % z Programu rozvoje venkova s názvem „Výstavba ochranné sítě v areálu SK
Lhenice“ ve výši 7.974,--Kč.
11 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 440/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí příspěvků Sportovnímu klubu
Lhenice v celkové výši 17.700,--Kč na akce „Zateplení sportovních kabin SK Lhenice – I. etapa“ a „Výstavba ochranné sítě
v areálu SK Lhenice“.
11 PRO
Ad 6) Usnesení č. 441/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí předložené projektové záměry do
strategie území MAS na programové období 2014-2020.
11 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 442/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice kNN Bílá parc 1081/1“ (nové kabelové vedení NN, kabelové skříně a uzemnění) na
pozemku parc.č. 1080 v k.ú. Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 945-290/2014 zhotovený
firmou GEFOS Inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká
v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.240,--Kč bez
DPH.
11 PRO
Ad 7b) Usnesení č. 443/45/2014: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. P/3/2013 s Ing.
Petrem Novákem, České Budějovice, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace stavby s názvem „Zateplení Úřadu
městyse Lhenice“ do 31.07.2014 a zvýšení rozsahu prováděných činností o 15.000,--Kč.
11 PRO
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
proběhnou v pátek 10.10. od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 11.10.
od 8.00 do 14.00 hodin v obřadní síni radnice.
JAK BUDEME HLASOVAT? JAK VYPLNIT HLASOVACÍ LÍSTEK?
Volený počet zastupitelů v Městysi Lhenice je 11. V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
- Označit jednu volební stranu KŘÍŽKEM ve čtverečku před názvem volební strany. Tím je dán hlas všem navrženým
kandidátům této volební strany.
- Označit volené kandidáty v rámečcích před jejich jmény KŘÍŽKEM. Označení kandidáti mohou být z kterékoli volební
strany, ale jejich počet nesmí přesáhnout volený počet zastupitelů – tedy 11.
- Kombinovat oba způsoby tak, že volič označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty od jiných volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z
označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného
počtu zastupitelů – tedy do 11.

Hlas voliče je neplatný, jestliže:
- neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
- označil více než jednu volební stranu
- označil více kandidátů než 11
- hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
- hlasovací lístek je přetržen
- úřední obálka tentokráte u nás obsahuje pouze 1 hlasovací lístek se všemi třemi kandidátkami do voleb.
Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem a současně jsou označeni kandidáti této volební strany, k
označení kandidátů se nepřihlíží. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z
něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.
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JAK SE HLASY SČÍTAJÍ A KDO BUDE ZVOLEN?
Zjišťování výsledků probíhá následujícím postupem:
1. Stanovení počtu hlasů pro každou kandidátní listinu. Počet hlasů pro jednotlivého kandidáta se stanoví jako součet
křížků před jeho jménem a hlasů, které na něho zbyly ze zaškrtnutí celé kandidátní listiny. Součet počtů hlasů pro
jednotlivé kandidáty volební strany tvoří počet hlasů pro kandidátní listinu.
2. Uzavírací klauzule. Vyřadí se kandidátní listiny, které dostaly méně než 5 % hlasů, k takovým kandidátním listinám a
hlasům pro ně odevzdaným se dále nepřihlíží.
3. D'Hondtova metoda. Celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující kandidátní listina se postupně dělí čísly 1,
2, 3 a tak dále až po počet kandidátů na kandidátní listině. Takto vypočtené podíly se nazývají volební dělitele (na
obrázku ve sloupcích vedle kandidátů). Volební dělitele ze všech kandidátních listin se seřadí a kandidátní listina získá za
každý podíl obsažený v řadě volebních čísel jeden mandát.
4. Rozdělení mandátů mezi kandidáty na jedné listině. Mandáty mezi kandidáty jedné volební strany se rozdělí podle pořadí
na kandidátní listině s výjimkou těch kandidátů, kteří získali více než 10 % než průměrný počet hlasů kandidáta na této
kandidátní listině. Tito kandidáti se seřadí podle počtu hlasů a přesunou se na začátek kandidátní listiny. To znamená, že
pořadí na kandidátní listině určují hlavně hlasy od voličů jiných volebních stran.

KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2014 I S OHLÉDNUTÍM ZA MINULÝMI OD ROKU 1990
V minulém zářijovém vydání ML jsme vás seznámili se třemi kandidátkami tří volebních subjektů - Nezávislí
pro naše Lhenicko, ODS a KDU-ČSL a nezávislí kandidáti (i s jejich volebními programy a prohlášeními) a
s 28 kandidáty na nich, ucházejících se o zastoupení v zastupitelstvu našeho městyse pro volební období
2014 – 2018, při nejmenším jejich počtu od komunálních voleb od roku 1990. (Nejvíce stran a volebních
seskupení ve volbách v roce 2006 – 7 stran a vol.seskupení se 76 kandidáty.) Z uchazečů o naše hlasy při
volbách 2014 je jich 8 ze současného zastupitelstva a z nich kandidující za Nezávislé pro naše Lhenicko:
(podle pořadí na kandidátce) Ing.Milan Hölcl, Ing.Petr Lébr, Petr Pořádek, Mgr.Kateřina Vanková. Kandidující za ODS:
Ing.Marie Kabátová – současná starostka, MUDr.Čeněk Adamec, Ing.Miroslav Eis, Mgr.Karel Bican. Ze všech 28 kandidátů
je MUDr. Čeněk Adamec jediným, který je zastupitelem od voleb roku 1990 – nepřetržitě ve všech 6 volebních obdobích
(ve volbách v roce 1990 za OF (=Občanské fórum), v ostatních za ODS) a KDU-ČSL je zase jedinou ze stran a
vol.seskupení, vstoupivší do všech lhenických komunálních voleb od roku 1990 (letos jako KDU-ČSL a nezávislí kandidáti)
a vždy se zastoupením v našem zastupitelstvu.
Krom osmi zmiňovaných zastupitelů z jedenácti ze současného zastupitelstva je dalších dvacet našich
spoluobčanů připraveno a ochotno podílet se na správě našich věcí veřejných. Proto jsou na kandidátkách. Jaké složení
bude mít nové naše jedenáctičlenné zastupitelstvo pro nastávající volební období, o tom rozhodneme při komunálních
volbách ve dnech 10. a 11.října (pátek a sobota). Rozhodujme rozvážně!

ZVOLENÁ JEDENÁCTIČLENNÁ ZASTUPITELSTVA NAŠEHO MĚSTYSE OD R.1990
Při volbách 1990 – pro volební období 1990-1994:
Starosta – Eis Miroslav, Ing. 390 hlasů, místostarosta – Čanda Ladislav, RNDr. 584 hlasů, ostatní zastupitelé - Adamec
Čeněk, MUDr. 551 hlasů, Čech Vlastimil 251 hlasů, Čelko Miroslav 519 hlasů, Gregora Karel 459 hlasů, Grill Jan 302 hlasů,
Kocna Antonín, MUDr.615 hlasů, Lukšovský Adolf 280 hlasů, Sýkora Bohumil 597 hlasů, - po jeho úmrtí Bumba Jan, Mgr.
382 hlasů, Šíma Václav 323 hlasů.
Při volbách 1994 – pro volební období 1994-1998:
Starosta - Eis Miloslav, Ing. 410 hlasů, místostarosta - Bumba Jan, Mgr. 519 hlasů, ostatní zastupitelé - Adamec Čeněk,
MUDr. 478 hlasů, Čanda Ladislav, RNDr. 375 hlasů, Čech Vlastimil 468 hlasů,Čelko Miroslav 351 hlasů, Kocna Antonín,
MUDr. 599 hlasů, Pecha Jan, Ing. 308 hlasů, Pešek Jan 343 hlasů, Šíma Václav 436 hlasů, Šístek František, Ing. 434
hlasů.
Při volbách 1998 – pro volební období 1998-2002:
Starosta – Čech Vlastimil 485 hlasů, místostarosta - Pecha Jan, Ing. 247 hlasů, ostatní zastupitelé - Adamec Čeněk, MUDr.
231 hlasů, Čondl Václav 198 hlasů, Eis Miloslav, Ing. 230 hlasů, Jaroš Václav 161 hlasů, Markovec Jan 230 hlasů, Novotný
Jan, Mgr. 353 hlasů, Pešek Jan 228 hlasů, Šístek František, Ing. 235 hlasů - po jeho úmrtí – Čelko Miloslav 206 hlasů,
Štrobl Jiří, MVDr. 448 hlasů.
Při volbách 2002 – pro volební období 2002-2006:
Starosta – Čech Vlastimil 348 hlasů, místostarosta - Křížek Petr, Ing. 211 hlasů, ostatní zastupitelé -Adamec Čeněk, MUDr.
266 hlasů, Bumba Jan, Mgr. 291 hlasů, Grillová Markéta, Mgr. 157 hlasů, Kocna Antonín, MUDr. 295 hlasů,
Novotný Jan, Mgr. 212 hlasů, Pecha Jan, Ing. 241 hlasů, Schacherl Martin, PhDr. 233 hlasů, Šístek Miroslav 198 hlasů,
Štrobl Jiří, MVDr. 391 hlasů.
Při volbách 2006 – pro volební období 2006-2010:
Starostka – Kabátová Marie, Ing. 208 hlasů, místostarosta - Šístek Miroslav 271 hlasů, ostatní zastupitelé - Adamec
Čeněk, MUDr. 389 hlasů, Čech Vlastimil 191 hlasů, Hamberger Václav, Ing. 136 hlasů, Hanka Zdeněk 355 hlasů - po jeho
vzdání se mandátu ze zdrav.důvodů postoupil: Eis Miloslav, Ing. 248 hlasů, Kocna Antonín, MUDr. 210 hlasů - po jeho
vzdání se mandátu (změna trvalého pobytu) - Miroslav Michálek, Ing. 139 hlasů, Leber Petr, Ing. 157 hlasů, Štrobl Jiří,
MVDr. 302 hlasů, Urbánek František 200 hlasů, Vanková Kateřina, Mgr. 102 hlasů.
Při volbách 2010 – pro volební období 2010-2014:
Starostka – Kabátová Marie, Ing. 411 hlasů, místostarosta - Šístek Miroslav 225 hlasů, ostatní zastupitelé - Adamec Čeněk
MUDr. 256 hlasů, Bican Karel, Mgr. 240 hlasů, Čelko Miroslav 116 hlasů – ze zdravotních důvodů se vzdal mandátu a na
jeho místo nastoupil první náhradník z kandidátky KDU-ČSL Hamberger František 106 hlasů, Eis Miloslav, Ing. 249 hlasů,
Hőlcl Milan, Ing. 245 hlasů, Leber Petr, Ing. 234 hlasů, Pixa Martin, Mgr. 260 hlasů, Vanková Kateřina, Mgr.148 hlasů.
Při volbách 2014 – pro volební období 2014-2018 ???????????????????????????????????????????

JB, JM
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Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala členům zastupitelstva za práci v právě končícím volebním období
2010 – 2014.
Dále bych chtěla poděkovat za vykonanou práci pro obec i všem členům zřízených komisí, výborů a osadních
výborů.
Marie Kabátová, starostka
Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi – voliči,
chci Vám poděkovat za přízeň a podporu, kterou jste mi věnovali v uplynulých třech volebních
obdobích, kdy jsem byl zvolen do zastupitelstva městyse a po dvě poslední volební období jsem zastával funkci
místostarosty.
Rozhodl jsem se nadále nekandidovat, protože se chci více věnovat rodině a benjamínkům v našem
fotbalovém SK.
Na závěr bych chtěl poděkovat hlavně starostce paní Marii Kabátové za velmi dobrou spolupráci a
popřát hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v soukromém, tak i v profesním životě.
Miroslav Šístek

Pozvánka na Slavnosti plodů Chelčice 2014
25.10. - od 9.00 hod.
Tradiční ovocnářský jarmark, stánkový prodej, soutěže o nejlepší výrobky z ovoce s vyhlášením na
hlavním pódiu
Budvarka, Doubravanka, Bags, Narttu, Parovod a vystoupení místních spolků a škol.
Vstupné: dospělí v předprodeji 60,- Kč, na místě 100,- Kč
důchodci nad 70 let a držitelé průkazu ZTP v předprodeji 40,- Kč, na místě 60,- Kč
děti do 140 cm výšky zdarma.
Vstupenky v předprodeji jsou k dispozici od 15. září 2014 na obecních úřadech: Chelčice, Lhenice,Libějovice,
Malovice, Mičovice a Truskovice
SLAVNOSTI PLODŮ 2014 Chelčice
Soutěže 24. 10. 2014
Informace pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického.
V roce 2014 je vyhlášeno 5 kategorií: Jablko roku 2014, 2 kategorie pálenky – Slivovice a Ostatní ovocný
destilát, 2 kategorie ovocná dobrota – pekařský výrobek a cukrářský výrobek.
Podmínky k účasti a místa odevzdávání vzorků:
Jablko roku 2014 – do soutěže odevzdávejte vždy soutěžní vzorek zabalený zvlášť od jednotlivé odrůdy
jablek v sáčcích po 5 kusech s popisem: PĚSTITEL+MOBIL, OBLAST, ODRŮDA.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 20. 10. – 24. 10. (pondělí – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu. Od
13,00 do 17,00 hodin v pátek 24.10. v jídelně Zemcheby Chelčice.
Slivovice a Ostatní ovocný destilát – do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného destilátu
s popisem: VÝROBCE +MOBIL + ADRESA, NÁZEV OVOCE.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 20. 10. – 24. 10. (pondělí – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu. Od
13,00 do 17,00 hodin v pátek 24.10. v jídelně Zemcheby Chelčice.
Do soutěže v těchto kategoriích se nabírají pouze vzorky nepřibarvované (čirý destilát).
Ovocná dobrota: kategorie pekařský výrobek a kategorie cukrářský výrobek – do této soutěže
odevzdávejte vzorky dle uvážení dort, štola, mísa koláčů, plech buchet a tác výrobků apod. Na zapůjčené
nádobí zespodu táců a mís nalepte své jméno kvůli možné záměně. Výrobek musí být vyroben z výpěstků
charakterizujících tuto oblast, které musí být jeho součástí (jablko, hruška, švestka, meruňka, broskev, rybíz
atd.), nikoli z exotického ovoce, s popisem: VÝROBCE + MOBIL + ADRESA + RECEPT, NÁZEV VÝROBKU.
Vzorky, vzhledem k trvanlivosti výrobku, odevzdávejte u starostů jednotlivých obcí mikroregionu nejlépe v pátek
24. 10. 2014 do 12 hodin a nebo od 13,00 do 17,00 hodin v jídelně Zemcheby Chelčice.
V nejasných případech rozhoduje pořadatel o zařazení do příslušné kategorie.
Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Sraz členů všech komisí je v pátek 24. 10. 2014 v 16,30 hodin v jídelně Zemcheby Chelčice.
Po oficiálním zahájení Slavností plodů 2014 v 9,00 hod na hlavním pódiu bude v prostorách Sportbaru u hřiště
v Chelčicích zahájena Slavnostní vernisáž Podzimní výstavy výpěstků a výrobků a výstava prací mateřských
školek.

4

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen vítězům jednotlivých kategorií bude součástí
Ovocnářského jarmarku v sobotu 25. 10. 2014. Prosíme všechny přihlášené, aby uváděli svá mobilní čísla a
aby se v případě umístění na 1. – 3. místě zúčastnili vyhlášení výsledků a předání cen nejlépe osobně.
Jiří Iral předseda Chelčicko-Lhenického mikroregionu

Informace o projektu Domácí kompostování
Tato informace se týká občanů, kteří se písemně přihlásili k odběru domácích kompostérů. Projekt Domácí
kompostování v Jihočeském kraji číslo CZ.1.02/4.1.00/13.22407 umožní, jak již bylo avizováno, naší a dalším 65 obcím
v kraji, pořídit domácí kompostéry. Podmínky výběrového řízení jsou nastaveny tak, aby byly pořízeny velmi kvalitní
kompostéry s plnou zárukou po dobu pěti let. Takže se nikdo nemusí obávat levných a nekvalitních kompostérů, které po
dvou zimách mrazem popraskají (po standardní dvouleté záruce). Protože se však jedná o nadlimitní zakázku (rozpočet
projektu je přes 19,5 mil. Kč) jsou v rámci výběrového řízení ty nejdelší možné lhůty. Smlouvu s dodavatelem by Svaz měst
a obcí Jihočeského kraje (nositel projektu) měl uzavřít v listopadu. Jedná se ale o evropské peníze, jejichž tok se na
přelomu roku prakticky zastavuje, může se stát, že budou kompostéry dodány třeba až na přelomu února a března.
Kompostéry budou do naší obce dodány najednou a občanům dále distribuovány proti podpisu jednoduché smlouvy o
výpůjčce. Občané hradí jen nezbytnou spoluúčast. Dotace na kompostér je 90 % nákladů, takže si občan uhradí ze svého
jen desetinu. Předpokládáme, že se bude jednat o částku max. 250,- Kč. Díky hromadnému nákupu (pořizuje se 7 306 ks
kompostérů, z toho 165 pro městys Lhenice) dosáhneme výrazné slevy. Výpůjčka je na dobu pěti let a poté přejdou
kompostéry bezplatně do vlastnictví občanů.
O dalším postupu vč. výsledku výběrového řízení Vás budeme samozřejmě informovat.
Marie Kabátová, starostka

Projekt Linecká stezka byl představen v rakouském Bad Leonfeldenu
V neděli 28. září představili zástupci místních akčních skupin
Blanský les - Netolicko a Rozkvět zahrady Jižních Čech projekt
Linecká stezka v rakouském Bad Leonfeldenu na velkém turistickém
dni Wandertag 2014, za účasti Hornorakouského hejtmana Josefa
Pühlingera.
FOTO z hraničního přechodu Radvanov - zleva: hejtman Josef
Pühlinger, Oldřich Petrášek, starosta Netolic, Marie Kabátová,
starostka Lhenic, Marta Krejčíčková, manažer projektu. Vzadu:
starosta Bad Leonfeldenu, radní Jihočeského kraje Antonín Krák a
starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák.
LINECKÁ STEZKA
Projektový záměr dálkové přeshraniční turistické trasy je koncipován na myšlence objevení skutečných spojnic mezi
Podunajím a územím české kotliny v 9.-12. století a vydání se po stopách středověké obchodní trasy - LINECKÉ STEZKY.
Za tímto účelem jsme přistoupili k realizaci průzkumného přípravného projektu, v rámci kterého byly provedeny základní
archeologické průzkumy trasy v lokaci mezi Vyšším Brodem a Netolicemi, proběhlo ověření dispozic regionu pro zpracování
marketingového produktu „LINECKÁ STEZKA“ a navržení technického řešení turistické infrastruktury ve výše uvedené
lokaci s tím, že byly také sledovány možná propojení přes státní hranici směrem do cíle trasy na rakouské straně –
do Lince.

Více na www.masrozkvet.cz

Informace zejména pro naše maminky
Vážení přátelé,
jménem obecně prospěšné společnosti Portus Prachatice, o.p.s., realizátora projektu, Vašim prostřednictvím oznamujeme,
že 8.10. bylo slavnostně otevřeno coworkingové centrum v RC Sluníčko v Prachaticích pro maminky s malými dětmi.
Projekt Práce a děti pod jednou střechou je unikátní tím, že maminkám, které se starají o malé děti, ale chtějí nebo
potřebují pracovat, mají však problémy s hlídáním, s financováním materiálního vybavení kanceláře atd. Projekt je otevřen
pro všechny maminky z celého bývalého prachatického okresu i sousedních obcí. Veškeré aktivity projektu, tj. využití
plně vybavené kanceláře, profesionální péče o děti, včetně péče logopeda, profesní vzdělávání, jsou maminkám
poskytovány zcela bezplatně.

Více informací o projektu bude po celou dobu konání projektu k
odkazu: http://www.portusprachatice.cz/prace-a-deti-pod-jednou-strechou_340.html

nalezení

na

Koordinátorka projektu Mgr. Tereza Ksandrová ráda zodpoví jakékoliv další dotazy týkající se projektu coworking@portusprachatice.cz nebo tf 722 638 880.
Děkuji Vám za spolupráci a za Váš čas a věřím, že poskytnuté informace pro Vás a pro maminky z Vaší
obce jsou užitečné.
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tomto

Z NAŠICH ŠKOL
Naše Lhenicko se rozloučilo s panem učitelem
Za Mgr.Václavem Kubíkem
Jeho památky bylo uctěno minutou ticha ve fotbalovém stánku místního SK v sobotu 27.9. při
mistrovském utkání I.B třídy sk.B. To za to, že také i většinu hráčů současného lhenického
fotbalového týmu zasvěcoval do základů sportu a utvářel jejich vztah k němu…..
S oblíbeným panem učitelem jsme se naposledy rozloučili důstojným pietním aktem na zaplněném
nádvoří naší školy o nedělním odpoledni ve svátek sv.Václava 28.9., za přítomnosti příbuzných, paní
starostky Ing.Marie Kabátové – zástupkyně zřizovatele školy, ředitelky ZŠ Mgr.Vladimíry Trnkové,
současných i bývalých kolegů – učitelů, provozních zaměstnanců školy, současných i bývalých žáků a jejich rodičů,
sportovců a přátel z Netolic a široké veřejnosti a to i za kladení květin a zapalování svíček u vchodu do školní budovy s jeho
smutečně vyzdobenou fotografií, čemuž se tak spontánně dělo již i v předcházejících dnech. Početnost přítomných svědčila
o tom, že pan učitel Václav Kubík, během dlouhodobého působení na zdejší škole, získal u našich lidí na Lhenicku vážnost
a úctu. Byl jeden z nás…..

Malý nekrolog
Mgr.Václav Kubík, rodilý a žijící v Netolicích, po absolvování Pedagogické fakulty v Č.Budějovicích a základní vojenské
služby krátce působil na učňovské škole ve svém rodišti, aby v roce 1980 vstoupil na lhenickou základní školu, kde
vyučoval tělesné výchově a zeměpisu, a zůstal jí věrný po celých třicet pět let. Od školního roku 1994/95 zastával funkci
zástupce ředitele školy a to až po ten letošní 2014/15. V naší paměti zůstane především jako tělocvikář, co entuziasmem
jemu vlastním úspěšně rozvíjel tělesné a sportovní dovednosti a schopnosti, za ta léta, u mnoha žáků. Zpětně u nich
nacházel zapálenost pro své snažení. Zasloužil se o největší sportovní úspěchy naší lhenické školy.
JB, JM
PANE UČITELI, DĚKUJEME A NEZAPOMENEME !

ČEST VAŠÍ PAMÁTCE !

Mateřská škola
V září se děti ve školce nejprve zabydlují v nových třídách a noví Motýlci si zvykají
zvládnout čas bez maminky. Sovičky si v rámci projektu Expedice Světozor sdružení
IMPAKT vyzkoušely 11.9. působivou a hravou techniku zvanou Enkaustika. 19. 9. nás
potěšila návštěva Divadla Viďadla s představením Sny kocourka Timoteje. Se Sovičkami
jsme si vyslechli svatováclavský chorál a vyrobili si korunu knížete Václava (viz foto dole).
KV
Na co se těšíme v říjnu ? (viz plakátek vpravo)

Základní škola
Rozjezd do nového školního roku 2014/15
ZÁŘÍJOVÉ KALENDÁRIUM:
1.9. – zahájení nového šk.roku 2014/15ve všech třídách – v 1.tř. slavnostně – za přítomnosti vedení školy a rodinných
příslušníků prvňáčků, kteří obdrželi dárky od Městyse Lhenice, ČEZu a.s. a zahájeného projektu EU „Ovoce a zelenina do
škol“
9.9. – třídní schůzka pro rodiče žáků 6.třídy (tř.uč. Mgr.M.Zámečníková)
11.9. – třídní schůzka pro rodiče žáků 1.třídy (tř.uč. Mgr.Z.Petrášková)
16.9. – „Já sem patřím“ – interaktivní program ve spolupráci s „Cassiopeou“ z ČB – pro žáky 7.třídy
16.9. – třídní schůzka pro rodiče žáků 5.třídy (tř.uč. Mgr. E.Sosnová)
16.9. - třídní schůzka pro rodiče žáků 8.třídy (tř.uč. Mgr. A.Vejvodová)
18.9. - třídní schůzka pro rodiče žáků 4.třídy (tř.uč. Mgr. K.Majer)
22.9. - třídní schůzka pro rodiče žáků 3.třídy (tř.uč. Mgr. M.Pilařová)
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29.9. – členská schůze SRPŠ ve školní jídelně
29.9. - třídní schůzka pro rodiče žáků 9.třídy (tř.uč. Mgr. M.Hambergerová) – k volbě povolání
Zájmové kroužky a útvary na škole pro šk.rok 2014/15:
Kroužek
věková kategorie
vedoucí
Rope skipping
5 - 18 let
Eva, Hana a Zuzana Vincikovy
MH Dancing
8 – 18 let
Markéta Cabajová
Odbíjená
13 – 16 let
zatím v jednání
Počítače pro 1. tř.
6 – 7 let
Mgr. Zdeňka Petrášková
Kuchtíci
6 – 15 let
Mgr. Miluše Schwingerová
Jak to chodí u myslivců 6 – 10 let
Richard Štengl
Angličtina pro děti
5 – 8 let
Vladislava Keclíková
Tanečky
5 – 10 let
Vladislava Keclíková
Současně ZŠ Lhenice realizuje vlastní kroužek „Sborový zpěv – přípravka“ pro žáky 1. a 2.
ročníku. Vedoucí kroužku je paní učitelka Eva Sosnová.
Organizační a technické informace:
1. Zájmová činnost začíná 1. 10. 2014 a končí 31. 5. 2015.
2. Přihlášku odevzdejte v ZŠ Lhenice u Mgr. Martiny Pilařové. Kroužky se otevřou v závislosti na počtu zájemců. V
případě, že se kroužek maximálně zaplní, bude brán zřetel na pořadí odevzdaných přihlášek Mgr. Martinou Pilařovou.
3. Každý zájemce zaplatí zápisné v kanceláři zástupkyně ředitelky Mgr.Zdeňky Petráškové v ZŠ do 31. 10. 2014.

Informace o změně ve vedení naší ZŠ
V souvislosti s náhle zesnulým zástupcem ředitelky, panem učitelem Mgr.Václavem Kubíkem byla do této funkce od
1.10.2014 jmenována paní učitelka Mgr.Zdeňka Petrášková, působící na naší škole od šk.roku 1991/92.
JB, JM

Na sv. Jiljí oslavně vzpomenuto 130 let lhenického SDH
V našem městečku byla obnovena tradice pořádání výročního trhu. Právo pořádat jej na sv.Jiljí, vždy v den 1.září,
se váže k povýšení Lhenic na městys Ferdinandem I. LP 1544, kdy jim bylo s městským znakem a pečetidlem uděleno.
V současnosti je tento trh spojován s oslavami významných výročí souvisejících s naším městysem, jakož i se spolky a
organizacemi v něm.
Tentokráte bylo v den trhu na sv.Jiljí – v sobotu 6.září – oslavně vzpomenuto „stotřicetin“ našeho lhenického Sboru
dobrovolných hasičů.
JARMARK A DECHOVKY NA NÁMĚSTÍ
O sobotním odpoledni v centru našich Lhenic proběhl tradiční jarmark se čtyřiadvaceti stánky nabízejícími pestré zboží, aby
v týž čas na pódiu před kostelem koncertovaly dechové hudby Šumavanka a Doubravanka i s možností občerstvení pro
návštěvníky v místech k tomu nachystaných. Během dne v areálu místní organizace Českého svazu chovatelů rovněž
probíhala soutěžní výstava s odměnami pro nejúspěšnější vystavovatele – chovatele.
ODPOLEDNE PATŘILO HASIČSKÉ SLAVNOSTI
PRŮVOD MĚSTEČKEM
O 14.hodině se od zdravotního střediska vydal za řízné dechovky, sličných mažoretek, hasičských sborů, hostí a historické i
současné hasičské techniky na náměstí, kde při krátkém zastavení zhlédlo 250 až 300 přítomných diváků dvě taneční
vystoupení mažoretek, aby poté průvod dále směřoval na hřiště místního SK.
DEFILÉ, OFICIALITY A DOPROVODNÝ PROGRAM VE FOTBALOVÉM STÁNKU
V úvodním defilé se pochodem na hrací ploše představili účastníci slavnosti: „Dechový orchestr Prachatice“ pod vedením
kapelníka Václava France, mažoretkový soubor „Premium“ z Vimperka, hosté, zástupci SDH z pozvaných stejnojmenných
Lhenic z okresu Teplice, hasičské sbory ze lhenického hasičského okrsku, ale také i z Volar, Netolic, Vodňan a Bavorova.
Slavnostním nástupem sborů před tribunami a podáním hlášení velitele okrsku Miloše Majera lhenické starostce Ing.Marii
Kabátové byla zahájena oficiální část oslavy. V ní nejprve moderátor programu, Mgr.Jan Bumba přednesl proslov ke
130.výročí založení SDH ve Lhenicích a k jeho mnoholeté bohulibé činnosti. Poté se ujal slova velitel lhenického SDH
František Fencl, aby uvítal vzácné hosty a přítomné hasičské sbory. Spolu s dalšími členy jubilujícího sboru jim předal
upomínkové předměty a požádal hosty oslavy o slovo. S poděkováním za obětavost při záchraně majetku a někdy i
lidských životů a i se zdravicemi postupně vystoupili: starostka Lhenic Ing.Marie Kabátová, František Rokůsek –
představitel Okresního sdružení dobrovolných hasičů v Prachaticích, plk.Ing. Milan Raba – ředitel Hasičského záchranného
sboru v Prachaticích – ten navíc vyzdvihl dobrou spolupráci prachatického HZS se lhenickou zásahovou jednotkou
s předáním děkovného listu a též Ivana Horčicová – starostka Bžan z okresu Teplice v Ústeckém kraji, pod které
stejnojmenné Lhenice a tamní SDH spadají. Poté velitel hostitelského SDH František Fencl poděkoval hostím za děkovná a
pozdravná slova a mimo jiné ocenil podporu finanční i jinou, která se místnímu SDH od Městyse Lhenice dostává.
Následně starostové SDH z Mičovic a z Jámy – František Zámečník a Jan Vágner jako dar připjali na lhenický hasičský
spolkový prapor stuhy – to v paměť tohoto významného jubilea. S dary přišli i zástupci dalších sborů (jejich výčet na konci
článku ). Tím oficiality byly ukončeny a následoval doprovodný připravený program.
OPĚTNÉ VYSTOUPENÍ MAŽORETEK A KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU
Po vystoupení na náměstí se opět společně s kapelou, tentokráte na hřišti, představily vimperské mažoretky za zaslouženě
sklizeného aplausu. Zaplněným tribunám se velice líbily právě tak, jako i prachatický dechový orchestr, který po jejich
vystoupení ještě pokračoval promenádním koncertem.
UKÁZKA ZÁSAHU PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ
Stala se vyvrcholením programu slavnostního odpoledne a probíhala podle následujícího scénáře pro volarskou
zásahovou jednotku a domácí, lhenickou:
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Volarské zásahové družstvo dostává telefonickou zprávu o dopravní nehodě ve Lhenicích u fotbalového hřiště. Na místo
vyjíždí „erzeta“, kde je zjištěno, že v havarovaném osobním autě je zaklíněna zraněná osoba (v tomto případě figurant). Po
jejím vyproštění, rozřezáním karosérie příslušnou technikou, (ve změřeném čase 10 min. 27 sekund)a po stabilizaci
zraněného na speciálních nosítkách, auto vzplane. Je proto přivoláno lhenické zásahové družstvo s cisternou CAS 15 MAN
k uhašení (k němu dochází bez dohašování následných malých ohnisek za 1 min. 19 s. – dosažené časy změřeny
J.Machartem). Obě hasičské zásahové jednotky přihlížejícím divákům dokázaly, že na takové pohotové zásahy jsou
cvičeny a dobře připraveny. Jejich rychlý zásah diváci odměnili potleskem.
DALŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM SLAVNOSTI
Během jejího průběhu si mohli přítomní na asfaltovém hřišti prohlédnout soudobou i historickou hasičskou techniku.
K vidění byla současná chlouba lhenického SDH – zásahová cisterna CAS 15 MAN i s celkovým jejím vnitřním vybavením
(po simulovaném zásahu u dopravní nehody), netolická parní stříkačka (po roztopení i v činnosti), dvoukolová motorová
stříkačka z roku 1934 z Ratiborovy Lhoty, a nejstarší jamská ruční stříkačka. Ve stanu za sokolovnou bylo možno seznámit
se a též si prohlédnout i vyzkoušet nové přístroje s figurínou – napojené na počítač, sloužící k nácviku zachování a
obnovení základních životních funkcí, které byly společně pořízeny pro potřeby základních škol, hasičských sborů, spolků a
organizací lhenickou MAS „Rozkvět zahrady jižních Čech“ a netolickou MAS „Blanský les“. V sokolovně pak souběžně
probíhala výstavka pod názvem „130 let SDH ve Lhenicích“.
ZÁVĚR OSLAVY NA HASIČSKÉ TANEČÍ ZÁBAVĚ V SOKOLOVNĚ
Spolu se lhenickými hasiči a i s hasiči z jiných zúčastněných sborů slavnosti mohli i ostatní přítomní oslavit kulaté výročí
založení místního sboru dobrovolných hasičů. K poslechu a k tanci vyhrávala skupina „Corso“. A jelikož „národ hasičů“ je
pospolitý, bylo na sále veselo, družno a rušno do ranních hodin…
Důstojně a oslavně bylo u nás na svatého Jiljí vzpomenuto 130 let existence našeho hasičského sboru
dobrovolných hasičů.
DARY LHENICKÉMU SDH OD ÚČASTNÍKŮ OSLAVY KE 130.VÝROČÍ SBORU.
Soška sv. Floriána – patrona hasičů – od Městyse Lhenice a SDH Kralovice
soška hasiče – od Městyse Lhenice a SDH Vodice, pamětní list – od SDH Kralovice
VÍCE SNÍMKŮ ZE SLAVNOSTI SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT NA WEB.STRÁNKÁCH JANA KLEINA:

http://honzikovo1.rajce.idnes.cz/Oslava_130_let_SDH_Lhenice/
http://honzikovo1.rajce.idnes.cz/Jarmark_sv._Jilji_Lhenice_2014/
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historické hasičské stříkačky na oslavě – fota str.8 – motorová, dvoukolová z roku 1934 z Ratiborovy Lhoty, str.9 – nejstarší
ruční z Jámy se spolkovým praporem z tamního SDH a parní z Netolic.

Hledání ztraceného času
100 let od vypuknutí 1.světové války
1914 - 1918
(seriál – 5.závěrečná část)
Nesmírné oběti velké války
„Celkem lze demografické ztráty za 1.světové války v českých zemích vyjádřit číslem 910 000 osob – z toho padlých přímo
ve válce 300 000 osob. Zejména poklesem plodnosti válka způsobila rozkolísání do té doby pravidelné struktury
obyvatelstva , v níž vznikl několikaletý zářez, patrný ještě na počátku 21.století“…..
(Převzato z informací o válečné statistice – „Demografické ztráty 1914 – 1918 v českých zemích“ – Srb Vladimír „Tisíc
let obyvatelstva českých zemí“ – Karolinum – Praha 2004, s.205-206 – podle internetových stránek.)
Není snad u nás míst, kde by nebylo zaznamenáno válečných obětí, jak o tom svědčí množství pomníků padlých
v 1.světové válce rozsetých po naší zemi, mnohde i v těch nejmenších vesničkách (viz pomníky padlých na našem
Lhenicku – podrobně o nich v měsíčníku „Moje Lhenicko“ roč.2014 – v červnovém a červencovém čísle.)
Foto vlevo z kostela sv.Jakuba – Štěpán Jaroš.
Jak bolestné byly tehdy ztráty blízkých pro početné pozůstalé rodiny ze lhenické
farnosti vypovídá obraz v našem sv.Jakubovi, který tam byl vsazen po
válečném běsnění, s výjevem z bojiště a s nápisem:
„Rodičko Boží, pros za bratry naše drahé,
kteří padli ve světové válce 1914 – 1918.
V cizí zemi, jako kvítí,
ať spí sladce po boji.
Světlo věčné ať jim svítí,
odpočiňte v pokoji.“
Autorem obrazu je malíř a restaurátor Tomáš Peterka ( 1962† - 1882 – )٭narodil se
v Temelíně a žil v Týně nad Vltavou. Prováděl v našem kostele renovaci oltáře,
chromování soch a opravu kazatelny a v r.1924 namaloval i původní obrazy
v kapličkách lhenické Křížové cesty.
Za všech 76 mužů nevrátivších se z vojny domů, jejichž jména jsou vepsána na
pomníku padlých na lhenickém náměstí, válečné osudy několika z nich. Žel, byli
mezi těmi, na které ukázala nevídaně nesmyslně roztočená ruleta smrti…
Příběh legionáře ze Lhenic
František Štifter (*13.11.1895 - † 18.6.1918) – lhenický rodák.
(Jeho jméno na pomníku padlých na lhenickém náměstí uvedeno dle abc pořadí na 66.místě.)
Patřil mezi ty, kteří na různých bojištích zemřeli v boji za svobodu naší vlasti. Jako dvacetiletý narukoval v srpnu 1915 k 29.
zeměbraneckému pluku v Č.Budějovicích. Hned poté směřoval na haličskou frontu. 14.8.1916 upadl do zajetí u
západoukrajinské vsi Konuchy, internován spolu s dalším Lheničákem – též legionářem Josefem Míglem (roč.1891 –
ten jako válečná oběť uváděn na lh.pomníku padlých na 41.místě) v táboře Darnica (13 km od Kyjeva). Do čs.legií na
Rusi vstoupil hned při návštěvě T.G.Masaryka v tomto lágru. Jest zařazen v hodnosti vojín – střelec k 10.rotě
2.střeleckého pluku „Jiřího z Poděbrad“. V jeho řadách bojuje při obraně Transsibiřské magistrály, též v r.1917 v bitvě
u Zborova, kde ale nepadl, jak mylně zaznamenáno v pamětní knize Lhenic, ale až o rok později, jako třiadvacetiletý
dne 18.6.1918 při útoku své roty na uralskou železniční stanici Trajick (Čeljabinská oblast).
(Volně podle článku M.Trnky – „Moje Lhenicko“, roč.2009 – říjnové číslo - kráceno.)
Mezi padlými hochy od Zborova
Legionář Šimon Kalíšek (nar.není uvedeno - † 2.7.1917) – lhenický rodák.
(Jeho jméno na pomníku padlých na lh.náměstí uvedeno dle abc pořadí na 22.místě.)
2.7.1917 umírali legionáři u Zborova za samostatné Československo, mezi nimi i Šimon Kalíšek. V zajetí vstoupil do čs.
Legií na Rusi.
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„Hoši od Zborova, klidně v zemi spíte,
Vy se nikdy více domů nevrátíte.
Vy se nevrátíte nikdy více zpátky,
nikdy více nezříte svou vlast.
Mužně jste se bili, mužně vykoupili
vlasti svojí svobodu.
Máte věčně žíti,
příkladem vždy býti svému národu.“
– slova písně „Hoši od Zborova“
U Zborova šlo o první bojové vystoupeni příslušníků československých legii „na Rusi“ proti nenáviděnému rakouskému
mocnářství. Byl to boj u malého ukrajinského městečka Zborov (2.7.1917), kde prapory našich vojáků po boku ruských
útvarů svedly úspěšný střet s rakousko-uherskými pluky, aby tak přispěly k prosazeni Masarykovy ideje samostatného
a demokratického československého státu.
(Volně podle článku J.Bumby – „Moje Lhenicko“, roč.2012 – červencové číslo.)
Z jedné strany Alpiny – z druhé padají miny
Filip Vrba -( *23.8. 1894 - †23.8. 1894) – vodický rodák z čp.11 – chalupa u Krystalů
(Jeho jméno na pomníku padlých na lh.náměstí uvedeno na 74.místě – na vodickém pomníku padlých na 3.místě v pravém
sloupci.)
Narukoval jako vojín – zeměbranec u 91.českobudějovického pěšího pluku. Vrbův 3.záložní prapor nasazen do bojů na tzv.
Sočské frontě do zóny bojiště v Julských Alpách na území dnešního Slovinska v extrémních horských podmínkách.
Češi bránili horskou pláň „Sleme“ (1448 m.n.m.) a úbočí hory „Mrzli vrh“ (2094 m.n.m.). Zde při italském
bombardování zastihla 28.9.1915 nemilosrdná smrt i Filipa Vrbu. Kamarádi jej pochovali na provizorní hřbitůvek, kde
k němu brzy přibyli spolubojovníci František Beneš a Václav Trnka oba ze Lhenic, zabiti při italském minometném
útoku o den později – 29.9.1915.
(Jména obou uvedena na lh.pomníku padlých – Fr.Beneše na 3.místě, V.Trnky na 70.místě.)
V místech této fronty zůstal jediný hřbitov – Loče (vesnička u města Tolmin), kam Slovinci za italské okupace pietně přenesli
ostatky mrtvých z většiny horských pohřebišť (zde jsou uloženy ostatky 3.300 padlých rakousko-uherských vojáků –
z toho cca 700 z českých pluků 18., 35. a 91. Za chlapci a muži ze Lhenicka tam zůstaly ukryty mnohé neznámé
příběhy statečných obránců tohoto horského území. Jméno Vojtěcha Filipa Vrby, spolu s jinými, zdobí interiér
kostelíka sv.Ducha na Javorci ve Slovinsku. Je vypáleno na jedné z dřevěných desek, které v roce 1916 s vojáky
z rakouské horské divize vyrobili místní obyvatelé z beden od nábojů. Renovované desky z dubového dříví pokrývají
celý vnitřek prostor kostela. Ten je od r.1990 evropskou kulturní památkou.
(Volně podle článku M.Trnky – „Moje Lhenicko“, roč.2012 – záříjové číslo - kráceno.)

Nezvěstný – marné čekání na návrat
Jan Vačkář (*1892 - nezvěstný) – lhenický rodák
(Jeho jméno na pomníku padlých na lh.náměstí uvedeno dle abc pořadí na 72.místě.)
Anička a Jan se v sobě vzhlédli ve lhenickém divadelním spolku „Stráž“ a bylo mezi nimi více než jen to, že byli spoluherci.
Dokazuje to štůček dopisů – korespondenčních lístků z míst, kudy putovala fronta 1.světové války. Lístky byly vždy
pečlivě převázány mašličkou a uloženy ve velké plechové krabičce na dně skříně mojí babičky Anny. Občas mi
dovolila do nich nahlédnout, když jsme byly doma samy dvě. Vypovídaly o krásném vztahu mezi nimi. Mnoho štěstí ti
dva mladí neměli. Přišla válka, Jan (příjmením Vačkář) narukoval, byl kdesi na bojišti a Anna v květnu 1915 porodila
syna. Dala mu jméno po otci Jan a příjmení své – Kuneš. Anna byla trpělivá, čekala i po té, co válka již skončila a
mnozí se již navrátili, jen její Jeník nepřicházel. Poptávala se, obcházela úřady, ale nikde ani zmínky o něm. Jan se
nevrátil. Neví se kdy, neví se kde a jak… Zůstal po něm syn, hromádka
dopisů, několik fotografií a jedno ze jmen na pomníku padlých u
lhenického kostela. Můžeme jen doufat, že snad má někde hrob, o který se
možná někdo stará. Anna čekala dlouhých šest let. Svízelných okolností
přibývalo. Nezbývalo, než se poohlédnout po někom, komu nebude vadit
její malý chlapeček. Našel se takový – jménem Ludvík Trnka (po chalupě
Hulánů), válečný veterán, byť z války s podlomeným zdravím. Anna během
let porodila dalších osm synů, jednou to byla dvojčata. Tři z chlapečků
zemřeli na dětské nemoci. To je již ale z jiného příběhu, jenž
bezprostředně nesouvisí s tím válečným…
(Volně podle úryvku z obsáhlého článku autorky Jany Vaněčkové „Z domu u
Kubalů z Vejrova“ – „Lhenický zpravodaj“, roč.2005 – lednové číslo kráceno)
Redakční dovětek: později zjištěno a v pamětní knize městyse Lhenice uvedeno k padlým v 1.světové válce: Vačkář Jan –
nastoupil k vojsku r.1914, od r.1915 nezvěstný na srbském bojišti.
Památka padlých v 1.světové válce je u nás našimi hasiči tradičně uchovávána u pomníku padlých na lhenickém náměstí
při májové Jánské slavnosti či při kulatých výročích vzniku ČSR (viz foto).
JB,JM
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Opsali jsme….
VÍKEND OČIMA AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ
Dne 9.září byly v Prachatickém deníku uveřejněny fotografie našeho spoluobčana Jana Kleina z Jarmarku
sv.Jiljí a oslav 130 výročí SDH Lhenice. Prohlédnout si je můžete na následujících internetových adresách:
http://honzikovo1.rajce.idnes.cz/Oslava_130_let_SDH_Lhenice/
http://honzikovo1.rajce.idnes.cz/Jarmark_sv._Jilji_Lhenice_2014/
HASIČI SLAVILI VÝROČÍ ZALOŽENÍ NA SV.JILJÍ, OBCÍ ŠLI V ŠIKU
PRAPOR VYSVĚTILI LHENIČTÍ DOBROVOLNÍCI PŘED 120 LETY, HISTORICKOU RELIKVII MAJÍ DODNES
Prachatický deník 10.9.2014 – Jana Vandlíčková

Sto třicet let od svého založení slavil o uplynulém víkendu Sbor dobrovolných hasičů ve Lhenicích. Jeho
historie se datuje od roku 1884. Sbor sice zahájil činnost už v roce 1881, ale o rok později zase zanikl. Při
příležitosti desetiletého trvání spolku se konala 3.června 1894 slavnost svěcení praporu Sboru
dobrovolných hasičů ve Lhenicích, který je i v současnosti cennou historickou relikvií a chloubou sboru.
V současné době má SDH ve Lhenicích sto pět členů, z toho je podle slov velitele Františka Fencla asi
dvacet žen. „Soutěží se příliš nezúčastňujeme, pouze těch okrskových. Zaměstnávají nás výjezdy
k ostatním zásahům i mimo katastr naší obce“, vysvětlil. Ostrých zásahů evidují Lheničtí přibližně dvacet
za rok. „Zásahové družstvo má dvacet členů“, uzavřel velitel.
U článku je řada fotografií též z foto-galerie Jana Kleina.

SDH Lhenice
Informace na www.sdhlhenice.cz z návštěvy u nás:
„8.9.2014 - Na sobotu Lheničtí z okresu Teplice do
Lhenic. Protože všichni sportovci byli na závodech,
připadla tato pocta na nás, veterány. Tento výlet se
vydařil, velice pěkně se o nás starali. Věnovala se nám paní starostka
i velitel místního sboru SDH. Po ukončení oficiální části se nám
věnovali i místní občané, kteří měli spoustu dotazů k soutěžím a
našim dosaženým úspěchům.“
Také jsme zaslali Lhenickým(u Teplic) fotogalerii Jana Kleina z oslav, ze
které měli upřímnou radost a zasílají nám, Lhenickým - Jihočechům
mnoho srdečných pozdravů. Rádi touto cestou vyřizujeme.
Foto: lheničtí hasiči s paní starostkou před ZS u nás, při řazení průvodu

Anketa Dobrovolní hasiči roku
Dne 8.9.2014 uveřejnila na svých webových stránkách obec Bžany, která je domovskou obcí pro spřátelené
LHENICE na Teplicku, jejíž zástupce spolu se starostkou z Bžan jsme poznali v sobotu 7.9. u nás, na
oslavě 130.let SDH Lhenice, následující článek. Prosíme, věnujte mu pozornost a případně podpořte svým
hlasem lhenické hasiče.
V současné době probíhá 4.ročník ankety Dobrovolní hasiči roku. (Od 8.9. do 31.10.2014) Náš SDH Lhenice
se do této ankety přihlásil a odborná porota jej posunula do finálové pětky. Odborná porota vybrala
z téměř 200 nominovaných jednotek a sborů. Nyní je řada na veřejnosti, která svým hlasováním určí
výsledné pořadí. SDH Lhenice se na Vás obrací a žádá Vás o Vaši podporu formou hlasu, který jim
můžete dát na webových stránkách http://www.adhr.cz/hlasovani/ nebo SMS zprávou na tel.číslo
9007706 ve tvaru HASICI SSSC2. SDH Lhenice moc děkuje za každý hlas.
Mažoretky PREMIUM Vimperk hodnotí na facebooku svou účast na oslavě hasičů u nás jako „opravdu
fajn odpoledne“.

Zprávy z Rodinného centra
Rodinné centrum Lhenice zahájilo opět svou činnost dne 10.září 2014. Rodiče s dětmi mohou přijít každé
pondělí , středu a pátek od 8.30 do 11.30.
První plánovanou akcí RC je Den otevřených dveří ve středu 15.října s ukázkami aktivit, které v RC
probíhají.
Dále srdečně zveme na Pouštění draků v neděli 19.října od 14.00 na louce u silnice vedoucí ze Lhenic
směrem na Třešňový Újezdec, kde kromě pouštění draků se můžete ohřát u šálku kávy, čaje či pochutnat si
na donesených dobrotách.

11

Chybět nebude ani tradiční podzimní bazárek dětského oblečení, hraček a dětských potřeb, který proběhne v
týdnu od 20.do 24.října v době otvíracích hodin centra a v pátek odpoledne od 17 .00 do 20.00. Věci k prodeji
můžete přinášet od 13.října v otvírací době RC , výjimky možné po dohodě se službami. Prosíme vše noste v
krabicích označené cenou, vlastní značkou a přiloženým seznamem věcí.
V listopadu se můžete těšit na přednášku Mudr. Ludmily Šímové na téma " Děti a nemoci " a oslavu
svaté Cecilie, patronky hudby.
Rodinné centrum má své webové stránky, kde najdete všechny aktuální informace: www.osnaves.cz
Přejeme krásné podzimní dny a těšíme se na vás v RC nebo na našich dalších akcích.
Realizační tým RC

Stíny lhenicka
V letních měsících jsme prověřovali případ napadení a zranění mladíka na náměstí ve Lhenicích.
Podezření z přečinu výtržnictví bylo sděleno dvěma místním mladým mužům, kteří se podobného jednání
nedopustili poprvé. Odcizení paletovacích vidlí od rodinného domu v kú. obce Hrbov je kvalifikováno jako
krádež se škodou způsobenou majiteli ve výši 10 tis. korun. Dalším prověřovaným případem krádeže s dosud
nezjištěným pachatelem je odcizení notebooku z jídelny hotelu Pod Stráží, kdy vznikla škoda přes 11 tis. korun
společnosti, která zde organizovala letní dětský tábor. Podezření bylo sděleno i mladé ženě, která po ukončení
nájemní smlouvy užívá neoprávněně byt v majetku Městyse na Sídlišti SNP.
Evidovali jsme také dvě dopravní nehody s lesní zvěří a 2 další přestupky v dopravě byly vyřešeny uložením
blokových pokut. Stejným způsobem byl řešen i přestupek proti majetku spáchaný ženou, která odcizila různé
druhy potravin v jedné z místních prodejen a přestupek proti veřejnému pořádku, jehož se dopustil mladý muž v
Horních Chrášťanech hlasitou produkcí hudby v noční době. Na Městský úřad do Prachatic jsme oznámili
jednání řidiče vozidla, který měl při silniční kontrole pozitivní dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v
dechu. K místní komisi pro projednávání přestupků jsme zaslali roztržku mezi zaměstnavatelem a jeho
zaměstnancem, kteří se vzájemně napadli v areálu místní firmy a jejichž jednání bylo kvalifikováno jako
přestupek proti občanskému soužití a majetku.
Pravidelně probíhají plánovaná dopravněbezpečnostní opatření, věnujeme se také pátrání po osobách a
věcech, kontrolujeme rekreační objekty v našem služebním obvodě.
Npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policie ČR Netolice

Pozvánka na další akce
Pozvánka do divadla

Městys Lhenice pořádá zájezd na divadelní představení do Stavovského divadla
JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ

25. listopadu 2014 (úterý) – 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 jsou k zakoupení ve lhenické knihovně od 13.10.

IR

Hurá -začíná Jóga !
Dává se na vědomí všem dámám, pannám,dívkám a babičkám, že začíná další ročník bohulibé činnosti pro
tělo i ducha r. 2014 – 15. Pánům se tato činnost nezakazuje a byli by vítáni.
Jógu opět povedou nestorka paní Miládka Rundová a paní Tonička Podlahová.
Pro nové členky(ny) se dá jen nepatrně naznačit, že každé cvičení je zakončeno malým překvapením.
Zve Vás Český svaz žen Lhenice

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
ELITE GYM LHENICE
Potkávali jste během prázdnin trénující mládež a děti běhat po Lhenicích? Zaznamenali
jste nezvyklou aktivitu v areálu bývalé zeleniny? Tak vězte, že vznikla nová sportovní
aktivita, která se zalíbila značné části mladých lidí….
Od 14. 7. 2014 otevřela parta nadšenců v čele s Jardou Duchoněm ve Lhenicích
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v areálu Zemcheby funkční tréninky inspirované CrossfitTM pro širokou veřejnost. Pro začátečníky probíhaly až do poloviny
srpna a zájemci si mohli vyzkoušet tréninky, kterými prochází nejen profesionální vojáci, ale i vrcholoví sportovci. Funkční
tréninky nejsou omezeny věkem a absolvovat je mohou nejen děti, ale i osoby pokročilejšího věku. Zpočátku se začalo
cvičit ve smíšených skupinách a později se otevřely jak individuální tréninky, tak i pro ženy a muže odděleně.
Každodenní tréninky vyvrcholily v sobotu 13.září soutěží pro všechny cvičence. Požádali jsme trenéra Jardu Duchoně o
stručný popis soutěže:
„Pokusím se ve zkratce popsat naši sobotní propršenou soutěž. Ta vzešla z aktivity Elite Lhenice, který má za cíl věnovat
se nejen rozvoji všestranné fyzické kondice dětí a dospělých, ale v blízké budoucnosti by měl sloužit, a to je jeho hlavní cíl,
k edukaci civilní laické a odborné veřejnosti v okruhu bojové a taktické medicíny a medicíny katastrof a hromadných
neštěstí - mimo jiné i krizovému managementu. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií a to muži, ženy a dorost, děti a
týmy, když každá kategorie kromě týmů během sobotního dopoledne a odpoledne absolvovala 2 workouty (cvičení, kde
soutěžící provádí gymnastické, vytrvalostní nebo silové cviky za časovou jednotku a to v předem stanoveném počtu
opakování jednotlivých cviků a jejich pořadí). V soutěži jsme "vyzvali" dvě další sportovní zařízení, která se pohybují na
podobné vlně funkčních tréninků a to 2G Gym a UFT České Budějovice. Jejich závodníci se umístili na předních příčkách.
Hlavní ideou této soutěže však nebylo ukázat na to, kdo je nejrychlejší nebo nejsilnější, ale povzbudit zejména mladé lidi a
děti ke sportu. Samotná cvičení vycházejí z ideologie Crossfit, který stojí na pilířích funkčních pohybů a připravuje
všestranně jedince na jakýkoli sport. S Crossfitem máme již poměrně bohaté zkušenosti a to z toho důvodu, že jej v
zahraničních misích pravidelně cvičí naši vojáci se svými zahraničními protějšky a stejně tak tomu je i během vojenským
tréninků v rámci tělesné přípravy profesionálních vojáků. Společně se mnou prováděl dětskou část i můj kolega, vojenský
kaplan, Maxim Švancara, který má podobné zkušenosti s tréninkem Crossfitu jako já a to opět ze zahraniční operace v
Afghanistánu, kde trénoval spolu s našimi americkými partnery po dobu více než 6 měsíců.Ve Lhenicích se cvičení rozjelo
velmi dobře. Nečekal jsem, že budeme mít takovou podporu. Spíše jsme si chtěli dole žít (v hale na cvičení) takovým
komornějším způsobem života, ale když jsem měl poprvé možnost vidět nadšení, s jakým se mladí Lheničtí pustili do
cvičení a do pomoci při rekonstrukci, okamžitě jsem změnil názor. Je tu fajn komunita, lidi se baví, sportují a rádi se
setkávají....a
o
to
nám
s Maruškou
(=manželka
–
pozn.red.)
jde.“
JB,JM
Závěrem jen připomínáme, že zapojit se může kdokoliv – info na facebooku Elite gym Lhenice-komunita.

Fota z tréninků – vpravo ze sobotní soutěže.

Z AKTIVIT LHENICKÉHO SOKOLA
Stolní tenisté zahájili mistrovskou sezónu ve všech třech okresních soutěžích.
Vstupuje do nich i omladina Sokola.
V okrese se v této sezóně hraje třístupňově. V regionálním přeboru I startuje 10 týmů, mezi nimi i A tým Sokola Lhenice.
V dalších dvou nižších soutěžích – RP II a RP III je po devíti účastnících.
B tým Sokola zařazen v nich do RP II a jeho C tým do RP III, oba na soupiskách i s hráči z kategorie mládeže, což je
potěšitelné.
Všude se hraje systémem každý s každým dvoukolově, když vítězové si zajišťují přímý postup do soutěže vyšší,
poslední v tabulkách sestupují, kromě přeboru III, který je nejnižší soutěží.
(Podle Prachatického deníku z 27.9.)
Ze soupisek Sokola Lhenice do soutěží na Prachaticku pro sout.roč.2014/15.
Pro A tým do RPI:
M.Špán, Vl.Filip, R.Györi, J.Houška, P.Petrovka, M.Pixa, V.Špán, I.Kanaloš, V.Hůrský ml., D.Bečvář, L.Vondrák
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Pro B tým do RP II (ML = mládež):
P.Petrovka, M.Pixa, V.Špán, I.Kanaloš, V.Hůrský ml., D.Bečvář, L.Vondrák, A.Sivera (ML - roč.2004), J.Pavlič (ML roč.2004), R.Sivera (ML - roč.2001), Fr.Traxfler (ML - roč. 2003)
Pro C tým do RP III (ML = mládež):
V.Hůrský ml., D.Bečvář, L.Vondrák, R.Sivera (ML - roč.2001), A.Halabrínová (ML - roč.2001), Fr.Traxler (ML - roč.2003),
J.Pavlič (ML - roč.2004), A.Sivera (ML - roč.2004), G.Pospíchalová (ML - roč.2004), A.Capůrka (ML - roč.2005),
K.Gregorová (ML - roč.2006), B.Tesař (ML - roč.2006), J.Berger (ML - roč.2007), A.Kanalošová (ML - roč.2006), A.Stehlík
(ML - roč.2006), M.Halabrín (ML - roč.2006)
Lhenický Sokol – oddíl stolního tenisu započal myslet na budoucnost, na možnost sportovního vyžití také dětí, jak
patrno ze soupisek pro jeho B a C družstva, následujíc tak lhenický SK, co již má v činnosti starší a mladší
přípravku v pravidelných soutěžích.
Do soutěží na Prachaticku, na konci září, zatím odstartovalo jen „áčko“ Sokola a vítězně!
Regionální přebor (RP) I – stolní tenis:
1.kolo – hráno 20.9. - TJ Sokol Lhenice A – HP mostové jeřáby PT 13:5 – body za Lhenice: J.Houška 4, M.Špán 3,
R.Györi 2, V.Špán 1, D.Bečvář 0 – čtyřhry 2, skreče 1.
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
Potvrzením dvou výher po sobě nad týmy z výsluní tabulky
do samého jejího čela
A tým v I.B třídě ve sk.B, pod vedením trenéra Pavla Hodiny, sice jednou v zářijových zápasech 6.9. ztratil body a
to v Kestřanech prohrou 1:2, aby však hned následně nejprve doma 13.9. sesadil z čela tabulky Čkyni výhrou 2:1 a hned
poté 20.9. také i Stachy rovněž vítězstvím 2:1 na jejich hřišti a získaných šest bodů nad těmito lídry pak potvrdil 27.9. na
domácí půdě s Bělicemi vítězným mačem s výsledkem 3:2. Tím se po 6.kole vyhoupl na 1.místo tabulky, které zatím po
každém kole „na střídačku“ obsazuje některý z týmů z vyrovnaného tabulkového výsluní. V počátku října sehraje „áčko“ dvě
utkání za sebou u soupeřů. (V 7.kole 5.10. v Lažišti a v 8.kole 11.10. ve Štěkni.) Udrží i po tomto venkovním dvojzápase
nejčelnější postavení či alespoň kontakt s ním?
Rezerva SK Ktiš/Lh.B, startující v OP Prachaticka ve skupině A mezi 8 účastníky, se po 6 odehraných kolech
pohybuje v konci září zatím v klidných vodách středu tabulky (na 4.-5.místě) a to i dle možností a též rozlosování soutěží
(I.B tř. sk.B a OP sk.A) za výpomoci pendlů z A týmu.
Naši benjamínci startují a získávají „fotbalové ostruhy“ rovněž v OP Prachaticka. Minipřípravka, hrající svou soutěž
formou turnajů střídavě vždy na hřišti některého z 8 účastníků (na zmenšeném hřišti, na menší branky v rozestavení na
hrací ploše 4+1 na 2x20 minut), je zatím úspěšnější přípravky starší. Ta hraje ve své soutěži za 13.účastníků premiérově a
zatím za to platí nováčkovskou daň. Hraje se soupeři zápasy samostatně – jednotlivě vždy doma a venku (rovněž na
zmenšeném hřišti na zmenšené branky, ale v rozestavení 5+1 na 2x25 minut), aby ve Vacově 29.9. se již přeci jen dočkala
prvního povzbuzujícího vítězství. Přípravka mladší má na konci září v OP odehraných 7.utkání, přípravka starší rovněž 7.
ZÁŘÍJOVÉ MISTROVSKÉ ZÁPASY SK LHENICE:
I.B třída sk.B – muži
3.kolo – so 6.9. Kestřany – SK Lhenice 2:1 (1:1) – branka za Lh.: R.Iliev
4.kolo – so 13.9. SK Lhenice – Čkyně 2:1 (0:1) – br.za Lh.: R.Pořádek 2
5.kolo – so 20.9. Stachy – SK Lhenice 1:2 (1:0) – br.za Lh.: R.Pořádek, R.Iliev
6.kolo – so 27.9. SK Lhenice – Bělčice 3:2 (0:0) – br.za Lh.:J.Schön, J.Beran, P.Prenner
Čelo tabulky I.B tř. sk.B k 30.9.2014 – 14 účastníků
1. Lhenice
7 5 1 1 12:7 16 b.
2. Sousedovice 7 4 2 1 17:8 14 b.
3. Čkyně
7 4 2 1 12:4 14 b.
OP Prachaticka sk.A – muži
3.kolo – ne 7.9. SK Ktiš/lh.B – Záblatí 1:4 (0:0) – br.za Ktiš: J.Mrkvička
4.kolo – ne 14.9. Zbytiny – SK Ktiš/Lh.B 1:6 (1:3) – br.za Ktiš: J.Mrkvička 3 (1 z 11), S.Bečvář 2, J.Beran
5.kolo – ne 21.9. SK Ktiš/Lh.B – Volar B 6:0 (5:0) – br.za Ktiš: M.Mahák 3, J.Růžička 2, P.Šíma (z 11)
6.kolo – so 27.9. Dub – SK Ktiš/Lh.B 2:2 (1:2) – br.za Ktiš: J.Sura, J.Růžička
Umístění SK Ktiš/Lh.B v OP ve sk.A k 30.9.2014 – 8 účastníků:
4.místo – 6 zápasů – 3 výhry – 1 remíza – 2 prohry – 10 bodů, skóre 18:10
OP Prachaticka – přípravky starší
2.kolo – so 6.9. SK Lhenice – Čkyně 4:14 (2:7) – br.za Lh.: V.Podlešák 3, A.Stehlík
12.kolo – čt 11.9. Prachatice B – SK Lhenice 7:1 (4:0) – br.za Lh.: A.Stehlík
3.kolo – so 13.9. Stachy/Zdíkov – SK Lhenice 12:1 (5:1) – br.za Lh.: K.Gregora
13.kolo – út 16.9. SK Lhenice – Vimperk B 4:22 (3:10) – br.za Lh.: O.Barna, Z.Nýdl, A.Sivera, V.Podlešák
4.kolo – so 20.9. SK Lhenice – Netolice 3:6 (2:3) – br.za Lh.: V.Podlešák 2, K.Gregora
5.kolo – ne 28.9. Vacov – SK Lhenice 1:4 (0:3) – br.za Lh.: V.Podlešák 3, A.Sivera
Umístění SK Lhenice v tabulce OP – přípravek st. k 30.9.2014 – 13.účastníků:
12.místo – 7 zápasů – 1 výhra – 0 remíz – 6 proher – 3 body, skóre 17:72
OP Prachaticka – minipřípravky
1.kolo – st 3.9. SK Lhenice – Prachatice C 3:17 (2:8) – vložený zápas – br.za Lh.: A.Stehlík 2, R.Štengl 1
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2.kolo – st.10.9. turnaj ve Vacově –
1.zápas Vacov – SK Lhenice 5:11 (3:2) – br.za Lh.: A.Stehlík 6, A.Kanalošová 2, R.Štengl 1, Š.Trnka 1, J.Berger 1
2.zápas SK Lhenice – Stachy/Zdíkov 20:1 (11:1) – br.za Lh.: A.Stehlík 5, M.Halabrín 5, R.Štengl 3, A.Kanalošová 3,
J.Berger 2, Š.Trnka 1, B.Tesař 1
3.kolo – st 17.9. turnaj ve Vimperku –
1.zápas – SK Lhenice – Vimperk B 3:2 (1:2) – br.za Lh.: A.Stehlík 2, A.Kanalošová 1
2.zápas – Lažiště/Záblatí – SK Lhenice 4:8 (2:4) – br.za Lh.: J.Berger 3, A.Stehlík 2, M.Halabrín 2, Š.Trnka 1
4.kolo – st 24.9. – turnaj v Šum.Hošticích –
1.zápas – Š.Hoštice – SK Lhenice 5:15 (2:8) – br.za Lh.: A.Kanalošová 4, Š.Trnka 4, A.Stehlík 3, M.Halabrín 2,B.Tesař 1,
J. Berger 1
2.zápas – SK Lhenice – Prachatice B 1:20 (1:11) – br.za Lh.: A.Stehlík 1
Umístění SK Lhenice v tabulce OP minipřípravek k 30.9.2014:
4.místo – 7 zápasů – 5 výher – 0 remíz – 2 prohry – 15 bodů, skóre 61:54

Mistrovské zápasy lhenického SK v říjnu a v listopadu
I.B třída sk.B – muži
OP Prachaticka sk.A – muži
7.kolo – ne 5.10. ve 14.00 – Lažiště – SK Lhenice 3:3(2:2)
7.kolo – so 4.10. v 12.30 – Ktiš/Lh.B – Husinec 0:1(0:0)
br. za Lh: P:Prener 1, J.Mrkvička 1, K.Muška 1 - oba výsledky A i B týmu po uzávěrce ML
8.kolo – so 11.10. v 16.00 – Štěkeň – SK Lhenice
8.kolo – ne 12.10.v 16.00 – Vitějovice – Ktiš/Lh.B
9.kolo – so 18.10. v 15.30 – SK Lhenice – Osek B
9.kolo – ne 19.10.v 15.30 – Ktiš/Lh.B - Nebahovy
10.kolo – ne 26.10. ve 14.30 – Volyně – SK Lhenice
10.kolo – ne 6.10.v 10.30 – Záblatí – Ktiš/Lh.B
11.kolo – so 1.11. ve 14.00 – SK Lhenice – Chelčice
11.kolo – ne 2.11.v 14.00 – Ktiš/lh.B - Zbytiny
12.kolo – so 8.11. ve 14.00 – Sousedovice – SK Lhenice
12.kolo – ne 9.11.v 13.00 – Volary B – Ktiš/Lh.B
- poslední kolo mistr.podzimu
- poslední kolo mistr.podzimu
OP Prachaticka – přípravky starší
OP Prachaticka – minipřípravky
6.kolo – so 4.10.v 10.00 – SK Lhenice – Volary
5.kolo – čt 2.10 v 17.00 – vložený zápas v Prachaticích
7.kolo – so 11.10.v 10.00 – Lažiště – SK Lhenice
6.kolo – st 8.10. v 16.00 – turnaj ve Lhenicích
8.kolo – so 18.10.v 10.00 – SK Lhenice – Husinec
7.kolo – st 15.10. v 17.00 – turnaj v Lažišti
9.kolo – so 25.10.v 10.00 – Vitějovice – SK Lhenice
8.kolo – st 22.10. v 17.00 – turnaj ve Lhenicích
- poslední kolo mistr.podzimu
- poslední kolo mistr.podzimu
10.kolo- so 1.11. – SK Lhenice – volné kolo
Případné změny hracích termínů vyhrazeny.

Z klubové společenské kroniky
Rodinou Gregorových nám bylo připomenuto, že v měsíci září – 6.9. by se dožil 70 let náš bývalý hráč Karel
Gregora, který zemřel 6.10.2001 ve věku 57 let. Karlíka Janů (to po chalupě), jak mu spoluhráči – soukmenovci
a příznivci říkávali, pamatujeme na hřišti jako srdcaře, poctivého dříče – pracanta fotbalového pole i dobrého
kamaráda a takový byl i v životě.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte po létech na něho s námi.
JB,JM

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SBÍRKA ve Lhenicích SE KONÁ PŘED knihovnou na náměstí od 9.00 hod. - 15.00 hod.
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Salonek Marty Kálalové,Vás zve
na podzimní detoxikaci. Říjnové akce: medová masáž zad s 10-ti % slevou,reflexní terapie s 10-ti % slevou. Preparáty na
podpoření imunity a detoxikaci: Eleutherococc(sibiřský ženšen),Lichořeřišnicová tinktůra,extrakt z grepových jader. Z
nabídky asi ze 150-ti olejíčku,dnes představím Tymián červený (Thymus vulgaris-u pravého by neměl chybět latinský
název) a tymián světlý.Obsahuje velice silné a široké antimikrobiální,antivirální účinky.Stačí 3-15 kapek ve 100 ml
preparátu.Na přípravu masti 50 ml stačí 15 kapek. Éterický olejíček prakticky nestárne. Z 10 ml (318,-kč) si můžete
vyrobit,vždy čerstvé preparáty(pomohu Vám).Toto množství je až na 10 l ! Účinky Tymiánu-to by bylo na několik listů...Tak
snad ještě: protiplísňový,protizánětlivý,bohatý na antioxidanty,rozkmitává 3. čakru,čistí 4. paprsek-paprsek lásky,působí
pozitivně na funkci jater, na kostru a svalstvo,.....V hotových preparátech: koupelové oleje (kožní
záněty,revma,artritida,astma,...v krémech (kožní záněty,akné),Mykosan N (plíseň nehtů),Mykosan H,dezinfekční a čistící
prep. Thymicon,...V kosmetice vybírám z novinek proaktivní lipové péče detoxikační masku ve formě mikroemulze. Váže na
sebe toxiny,čistí,opravuje,vyhlazuje a projasňuje. Během relaxace s pleťovou maskou,podpořenou detoxikační masáží Vás
bude provázet krásná vůně lípy a medu. Další z novinek projasňující krém Tilia,čistící balzám a zpevňující mléko s vůni
lípy(Tiliacordata) medu a vanilky.
Přejí krásné podzimní dny bez nemocí a stresu. Marta Kálalová, kontakt : 775 98 15 71

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,
dovoluji si Vás pozvat do nové provozovny na stávající adrese, v prostorách bývalé drogerie, v přízemí.
Přístup z ulice umožňuje vstup všem.
Nabízím své služby a nově PERMANENTKU v hodnotě 500 Kč úplně ZDARMA.
Přijďte si vybrat službu, o kterou máte zájem a stihnete ji uplatnit včas. Akce platí pouze do konce roku 2014.
Srdečně zvu, Helena Mášlová tel: 728 341 033 e-mail: lhenice@email.cz

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: 30,- až 50,- Kč za 1 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 v osobním vlastnictví ve Lhenicích, , dům po rekonstrukci-zateplení, plast.okna. Původní byt.jádromožná rekonstrukce dle vlastních představ výhod. Byt je orientován na JV. Cena 500.000,--Kč. 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 .
Jaroslav Janota organizuje samosběr jablek. Info na tel. č. 603827502
Prodám krásný stavební pozemek v ul. Krumlovská ve Lhenicích, 5.400 m2, minutu od centra, vhodný na stavbu RD
nebo k rozparcelování, info Jiří Mügl 77763587
Prodej pozemku ve Lhenicích výměra 2580 m2 (lze rozdělit). Možno postavit na 2 RD. Cena 250kč/m 2.Tel: 734600490
hamika@atlas.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SCHÖNOVÁ & LUHANOVÁ
poskytování právních služeb zejm. v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního, pracovního a správního práva,
např. Sepisování listin, zastupování před soudy a jinými orgány, právní rozbory, obhajoba v trestním řízení, zakládání
obchodních společností apod.
w.w.w.advokati-krumlov.cz
Mgr. Ivana Schönová, Advokát, ev.č.ČAK 14796 Tel: 723042218
schonova@advokati-krumlov.cz Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov/ Svatojánská 92, Lhenice
PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Műgl ul. Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Příspěvky a inzeráty přijímáme do
uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci. Adresa redakční rady: Úřad Městyse,
384 02 Lhenice, e-mailová adresa : kultura@lhenice.cz WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 340 ks
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