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INFORMACE Z RADNICE
Rozpočtové určení daní vítá většina obcí na Prachaticku
Třetím čtením prošel s počtem hlasů 158 v Poslanecké sněmovně zákon o rozpočtovém určení daní. S největší
pravděpodobností tak může 49 obcí a měst na Prachaticku začít pomalu počítat, jak využijí peníze, které jim od příštího
roku přibudou do rozpočtu. A u některých obcí to nebudou peníze malé.
Na druhou stranu šestnáct obcí, zejména těch na Šumavě, mající velkou rozlohu, ale malý počet obyvatel, o peníze do
rozpočtu přijde. Ty však naopak byly doposud finančně zvýhodňované…..
Tolik úvod obsáhlého článku, který k této problematice vyšel v Prachatickém deníku 18.7. 2012 (od autora Miroslava
Fuchse).
Zajímalo nás, jak v novém rozpočtovém určení daní na tom bude náš Městys Lhenice, a tak jsme se obrátili na paní
starostku, Ing. Marii Kabátovou o vyjádření:
Rozpočtové určení daní (RUD) je velice zásadní zákon pro obce a města, protože jde o přerozdělení části všech
vybraných daní v ČR samosprávám. Jedná se v postatě o nejdůležitější příjem měst a obcí.
Poslední novela RUD v roce 2008 přinesla zvýšení příjmu malých obcí v důsledku zohlednění rozlohy samosprávního
území. V našem případě se jedná o území o velikosti 3900 ha. Započtením koeficientu rozlohy do RUD došlo k navýšení
příjmu z daní do našeho rozpočtu cca 1,5 mil. Kč ročně. Bohužel ani tato novela neodstranila velké rozdíly ve výtěžnosti
daní na obyvatele. Zatímco v Praze byla výtěžnost 35tis/obyvatel/rok, Lhenice měly 7,4tis./obyv./rok. Některé obce
dopadly ještě hůř (6,8tis./obyv/rok). Kdybychom to chtěli znázornit graficky, křivka přerozdělování daní měla podobu
písmene U – a právě obce od 1 000 do 10 000 obyvatel byly v té nejnižší části křivky. Ze strany obcí a menších měst byl
proto zcela legitimní požadavek tuto nespravedlnost napravit a křivku částečně vyrovnat. Několikaleté úsilí se tedy
zúročilo a novelou zákona o RUD došlo k navýšení výtěžnosti na obyvatele zejména pro obce a města na „dně“
pomyslné U-křivky zhruba na 9tis./obyv./rok. Klíčový koeficient rozlohy byl teď upraven tak, že maximální
započitatelná rozloha bude 10 ha na obyvatele. V důsledku toho budou mít některé obce – zejména ty s velkým
katastrem a malým počtem obyvatel – nižší příjem.
Pro Lhenice by měla
mít tato novela ale
pozitivní dopad.
V příštím roce tak
bychom mohli
očekávat v rozpočtu
o
víc než 4 mil. Kč
více, které budeme
moct investovat do
rozvoje obce. Ing.
Marie Kabátová –
starostka

Kolem poloviny
srpna proběhne
ordinaci MUDr.
Cahákové
DOVOLENÁ!!!
Přesný termín
bude upřesněn na
vývěskách.

v
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Předběžné výsledky sčítání lidu a domů v roce 2011 na Lhenicku
- tentokrát o domech,
příště o obyvatelstvu

LHENICKÉ STŘÍPKY
KINO BYLO OTEVŘENO – OČI OBČANŮ ZAVŘENÉ
Minulý týden ve dnech 27. a 28. července se v našem městysu konala akce ,,Kino otevřeno,,. Je to program na obnovu
nevyužívaných či zavřených kin na menších vesnicích. O založení tohoto programu se zasloužil Jan Foukal. Se skupinou
přátel jezdí po celé České Republice a snaží se o obnovu a znovunalezení využití prázdných kinosálů. A díky naší
kulturní referentce, Ivaně Ragáčové se tato akce dostala i k nám do lhenického kina.
V těchto dnech se promítaly čtyři filmy a dokumenty o jejichž zajímavosti a poučnosti nelze pochybovat, přesto účast na
nich byla výsměchem celé snaze o nějaký kulturní děj v našem městysu. Nejnižší účast byla na dokumentárním snímku
Závod ke dnu - 4 lidé a nejvyšší účast byla na filmu Rodina základ státu - 26 lidí, když si uvědomíme, kolik obyvatel
mají Lhenice a jim přilehlé obce, je účast opravdu velice nízká.
Nápad na vznik tohoto programu na obnovu menších kin se zrodil v hlavě již zmíněného Jana Foukala, když se
přecházelo na drahou digitalizaci kin, na níž menší vesnice neměly a doposud nemají finance. Kina zející prázdnotou
byla trnem v oku tomuto mladému muži a tak přišel se šlechetným nápadem, jak kina opět naplnit lidmi a nebál se jej
uskutečnit.
,,Kino otevřeno,, je většinou víkendový program, kdy se promítají
4 filmy. U nás těmito čtyřmi byly následující: Pod sluncem tma, Rodina základ státu, Závod ke dnu a Láska shora. Celá
akce byla zakončena koncertem na nádvoří školy. Pořadatelé se ale do budoucna snaží této akci dát koncepci a ne jenom
nahodilý charakter. Sám Jan Foukal se zmínil, že je toho ještě mnoho vylepšovat a že má s tímto projektem ještě spoustu
plánů. Prvním místem, kde se tato akce konala, byl Český Štemberk, kde měla velký úspěch. Každý rok je do tohoto
programu zahrnuto další jedno až dvě kina, přičemž v již navštívených kinech se akce opakují. Finance na tuto kulturní
akci pořadatelé získávají z fondu Ministerstva kultury a z nahodilých příspěvků. Podílet by se na financování mohly ale i
samy obce. Foto vpravo: organizátoři akce „Kino otevřeno“ – zleva Jan Foukal, Ivana Ragáčová, Jan Trávníček
V České Republice je celkem 726 kin a 300 z nich hrozí zavření a to zejména pro nezájem společnosti o kulturu, pro
lidskou lhostejnost a pohodlnost. K tomuto faktu přispívá také dnešní doba, kdy už snad každý má internet a tak není nic
snazšího a pohodlnějšího, než si film z internetu stáhnout a pustit si ho v pohodlí domova v teplákách na gauči.
Úsměvné tvrzení, ale bohužel pravdivé. Kultura už v dnešní době mnoha lidem nic neříká. A tak můžeme jenom doufat,
že budeme jednou z obcí, kde se tato akce bude konat opakovaně pro větší úspěšnost a že i lidé otevřou oči a všimnou si,
že ve světě okolo nich se něco děje a oni se na tom mohou podílet a být toho součástí. Na závěr bych podtrhla důležitou
větu Jana Foukala z našeho společného rozhovoru: ,, I sami občané mohou něco dělat, jiné akce přes rok, využívat kino i
jinak, ale stačilo by i prostě jen přijít. Kamila Podlahová

„Čtení na léto“
Vzácný Květnatec Archerův se vyskytuje i na našem Lhenicku
Díky letošnímu teplému a deštivému létu houby rostou. Stává se, že mezi běžnými houbařskými úlovky se jen
někdy vyskytne i neznámá vzácnost, se kterou se houbaři ještě nikdy nesetkali, nevěda si rady, oč se jedná, o jaký druh
houby či dokonce, zda-li je to vůbec houba. Tehdy se s takovou kuriozitou povětšinou obracejí na mykology, jako
v případě Květnatce Archerova, jak se v poslední době dozvídáme ze sdělovacích prostředků či z internetu.
Na jeho výskyt také na Lhenicku upozornil pan Vladimír Simota s upozorněním, že tomu bylo již v minulosti, tehdy bez
publicity, která je v současnosti nálezům této vzácné houby věnována.
Co o nálezu Květnatce Archerova vypovídá pan Simota ze Lhenic:
„Bylo to někdy v počátku sedmdesátých let minulého století, kdy jsme s rodinou jeli autem na návštěvu k babičce do
Chrobol a po cestě jsme zastavili u Smědče na houby. V místech, poblíž Matoušů (směrem ke Smědečku), jsme našli
něco naprosto pro nás neznámého. Vypadalo to jako krásný, červený květ ve tvaru hvězdice s chapadly, ale značně
páchnoucím po zkaženém mase. Byla to houba?! A tu jsem si uvědomil, že stejný zápach byl cítit i v lese nad vadkovskou
pilou, kde jsme před nedávnem také houbařili a že se tam, tato pro mě neznámá
„přírodnina“, zřejmě poblíž také někde vyskytovala. Po návratu domů jsem šel s mým nálezem za panem učitelem
Bumbou st. pro radu, neboť jsem věděl, že má velké znalosti o houbách. Ale ani on si tehdy nevěděl se zřejmě neznámou
houbou rady i po pátrání ve všemožných houbařských atlasech. Proto se obrátil na Českou mykologickou společnost a
do Lhenic se poté vypravil jeden z mykologů. Pan učitel jej odkázal na mne, jako nálezce. A tak jsme se spolu vydali ke
Smědči, kde jsme skutečně vzácnou houbu znovu objevili. S nadšením ji identifikoval s konstatováním, o jak ojedinělý a
vzácný výskyt se jedná. Lokalitu odborně vědecky prozkoumal a vše popisně zaznamenal. Netajil se tím, s jak vzácným a
cenným exemplářem se do mykologické společnosti navrací. Po delším čase jsem se v bývalé Jihočeské pravdě dočetl,
k jak vzácnému mykologickému objevu, Květnatce Archerova, došlo u Loučovic. Objev na Lhenicku mu předcházel, byl
dříve, neměl však publicitu.“
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Květnatec Archerův - Clathrus archeri - houba nejedlá. Roste od května do listopadu. Popis: plodnice vyrůstá z
vajíčka, které je téměř do poloviny skryté v půdě. Při dozrávání se plodnice otevírají a svým tvarem připomínají mořské
hvězdice, mají 4 až 7 ramen, která jsou až 120mm dlouhá. Ramena jsou pokryta tmavými skvrnkami nepříjemně
páchnoucího slizu, kterým na sebe lákají hmyz. Patří k zavlečeným druhům naší mykoflóry, pochází z Austrálie a
okolních ostrovů. Výskyt: s touto exotickou houbou se můžeme setkat od května do listopadu v listnatých a smíšených
lesích, na loukách i v zahradách.
Houba s příběhem. Houba cestovatel. Ještě před padesáti lety byste ji v naší přírodě hledali marně. Poprvé byla nalezena
v jižních Čechách v roce 1963 – a její pouť byla vskutku mimořádná. Vždyť tato houba příbuzná naší hadovce smrduté
je původem až z opačného konce světa, z Austrálie a Tasmánie. Poprvé se v Evropě objevila ve Francii, kam se omylem
dostala s lodní zásilkou. Přestože byla od šedesátých let nalezena u nás už na mnoha místech, jedná se stále o dosti
vzácnou houbu. Roste z „vajíčka“ a, metaforicky řečeno, „rozkvétá“ na velmi krátkou dobu: po rozpuku vajíčka se
objeví bílý třeň, z něhož se do všech stran rozvinou červená chapadla, nejvíce připomínající mořskou hvězdici. Houba
v tomto stádiu mrtvolně páchne, čímž láká hmyz, který je přenašečem jejích výtrusů.
JB, MJ
Květnatec Archerův (Clathrus archeri)

Hledání ztraceného času – staré domy
(Pokračování seriálu)
Tentokráte o starých domech, ale nikoliv o těch známých, skvostných, historicky cenných ze středu našeho městečka,
jako např. o radničním domě, faře či po našem „Antonce“ či o „zámku“, vybíraných fotografy na pohlednice Lhenic, ale
o těch obyčejných, prostých chaloupkách, některých již zbouraných nebo přestavěných, jak byly zachyceny na
fotografiích v ještě nedávné minulosti. Nacházely se v zachycené podobě v našich lhenických uličkách, v různých
částech našeho městečka.
Poznáte ve kterých a jak byly (a některé ještě jsou) po Lhenicku „po chalupě“ nazývány? (Viz fota níže)
Uspávanka se starými domy
Když přijde noc a lidé spí
potom si měsíc v malém krámku
hedvábné nitě nakoupí.
Když posvazuje všechny hvězdy
a dá je držet sochám ve zdi
na dlouhých nitích z hedvábí
uličkou tichá hudba zní.
To staré domy vyhrávají.

I ulička stará vyhrává
po celou noc až do rána.
A naslouchají svatí ve zdi
na druhém konci nití hvězdy
taky štíty a ploty, římsy, trámy
mříže a okna se záclonami.
Klepadlo staré u dveří
komíny, stíny, žaluzie

na staré věži půlnoc bije
a krásná hudba stále zní.
To staré domy vyhrávají
dokud je lidé nezbourají…
Ulička stará oněmí…
A hvězdy řeknou: „To se smí?“
Úryvky z básně Jana Skácela

Fotografie z pozůstalosti pana Karla Hyndráka JB, MJ

Od našich čtenářů
Fotografii hotelu „Hansa“ (v současnosti přestavěný „Hotel pod Stráží“) nám zaslal pan Milan Grzywacz ze Lhenic. Na fotu
před hotelem „Hansa“ je též zachycen pohřební průvod. Podařilo se nám vypátrat, o jaký pohřeb se tehdy jednalo a kdy se
uskutečnil, a to díky knížečce ze „70 let SDH v Ratiborově Lhotě“, od autora Františka Zámečníka (mičovického starosty),
vydané v roce 2004, kde ta samá fotografie je rovněž otištěna s následujícím textem:
„Zachycen pohřební průvod před hotelem „Hansa“ na lhenickém náměstí, dne 21. června 1935. Jednalo se o pohřeb kmotry u
svěcení naší motorové stříkačky, Marie Šenbauerové, výměnkářky z čp.1, jež zemřela náhle ve stáří 77 roků. Na něm poprvé
účastno 11 našich členů z SDH Ratiborovy Lhoty v krojích“.
V textu vzpomínanou motorovou stříkačku SDH Ratiborovy Lhoty (slavnostně pokřtěnou 9. září LP 1934) možno ještě
v současnosti spatřit v činnosti při různých slavnostech našeho lhenického hasičského okrsku.

LHENICKÉ STŘÍPKY
Jaká byla naše lhenická pouť LP 2012
27.7. až 29.7.
Nijak výrazně se nelišila od těch předešlých, i s nezbytným letním vedrem, ale i se skrápěním jejího mumraje, jak tomu
v posledních létech již bývá, i když tentokráte jen v přeháňkách. V pouťové nabídce bylo možno navštívit, krom
pouťových atrakcí a jarmarku, dvoudenní akci „Kino otevřeno“ ( v pátek a v sobotu viz. článek „Kino bylo otevřeno- oči
občanů zavřené“) ve lhenickém kině a na nádvoří školy s promítáním filmů, s besedou s jejich tvůrci a s hudebním
vystoupením kapely „Podzemníci“ a kytarovým recitálem režiséra Jana Foukala, rovněž turnaj v kopané – Memoriál
Vojtěcha Marka (v sobotu) a fotbalový „pouťák“ pětatřicítek (v neděli), obojí na hřišti SK, pouťovou zábavu v sokolovně
se skupinami „Randál“ a revivalovými „ABBA“ a „METALICA“ (v sobotu), mši svatou ve sv. Jakubovi na oslavu
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patrona (v neděli), sešlost příznivců country muziky s kapelou „Vodáci“ na dvoře „U Vašků“ (v neděli), jakož i diskotéku
v sále „Hotelu pod Stráží“ (v neděli) a koncert rockové skupiny „PARKÁN“ (v neděli) v objektu bývalé Fruty – či
neodmyslitelné pouťové sedánky ve všech hospůdkách s přáteli a rodáky. A tak bylo o letošní „svatojakubské“ kam zajít,
co navštívit. Snad jen propagace některých z pouťových programů mohla být výraznější, viditelnější a návštěvnost Lhenic
„poutníky“ tak větší, neboť, (např. dle provozovatelů pouťových atrakcí), byla jejich účast tentokráte poněkud menší, než
tomu bývá.
Pouť, kromě svého veselí, měla i několik kazů na poklidné pohodě, a to v podobě zdemolovaného jednoho z jarmarečních
stánků neukázněným řidičem, jenž nezadržitelně „vletěl“ do náměstí přes uzávěrku Netolické ulice, též ve zlobě a čílení
některých řidičů a majitelů usedlostí na objížďce „Na Sušárně“, což se již stává pouťovým „evrgrínem“… JB, IR

Pouťová objížďková
Satirická veršovánka, otištěná v Mém Lhenicku v srpnovém čísle 8, v ročníku 2011.
Zůstává, žel, i po roce nadále aktuální…
Kudy, kudy cestička
stran centra městečka
kudy, kudy cestička
kol městečka…
Jak nejsnáze dostati se k pouti?
Řidiči v autech jen hlavou kroutí.
Kudy, kudy cestička od pouti ven….
Cestička Sušárnou
známě se vine
je přeci „sjízdnější“
než všechny jiné.
Šutry a výmoly zdobí ji bohatě
to je ten důvod, proč zlobí tak proklatě.
Je to jen cestička převážně polní,
jet po ní žádá si vlastnosti morálně-volní!

Cestička uzoučká v téhleté slotě –
řidiči pozor –
setkání s vozidlem končívá v plotě!
Nehledě na to, že zakrátko
urveš si zajisté u auta zrcátko!
Nervy měj po střetu velice pevné
neb hádky, šarvátky jsou tady běžné!
Travička kol cesty není již zelená
od kol aut do hloubky je zcela vydřená.
Někteří našinci tušíc aut návaly
staví tu v předstihu u plotů závaly.
Stav nynější žádá as nějakou vzpruhu
co takhle jezdit objížďkou
jen v jednom jízdním pruhu!?
Ať setře se ten špatný dojem
vždyť lhenická pouť je přece pojem! JB+MB

Městys chce opravit i další kapličky.
Tak zní název článku v minulém čísle měsíčníku Moje Lhenicko. Paní starostka Kabátová v něm oznámila, že hledají další
kapličky k opravě. Tak mne napadá – líbí se nám dveře do kaple v Brabcích? Líbí! (umožňují zamřížovanými průzory pohled
do interiéru kaple – poznámka redakce)
Nemohly by podobně vypadat také dveře do kaple sv. Jana Nepomuckého na našem hřbitově? Kaple bývá otevřena jen třikrát
do roka. První neděli po šestnáctém květnu, dále už jen prvého a druhého listopadu..
Kdo se přímo v tyto dny v toto místo nedostane, neví, jak kaple vypadá uvnitř. Mnozí z letitých návštěvníků hřbitova ji
neznají vůbec! Není to škoda?
Pokud se Vám, milí spoluobčané, má myšlenka zamlouvá, podpořte ji, prosím slovem na Úřadu Městyse.
Ještě v minulém čísle byl zveřejněn i článek převzatý z vikariátního měsíčníku. Byl to článek o lhenickém kostelíčku (v
rubrice „Hledání ztraceného času“ - poznámka redakce). Je v něm popisován malý obrázek nad oltářem Panny Marie. Na něm
jsou dvě postavy, jedna v kněžském rouchu a vedle druhá postava s kohoutem u nohou. Ta postava je na snímcích kostela
v min. čísle, na snímku č.2, překryta bílou šňůrou od lustru. Přesně tam je. S kohoutem je znázorňován sv. Vít. Kohout je
symbolem bdělosti. Není ale jediným atributem sv. Víta. O tom ale někdy příště…
V článku je zmínka též o Panence Marii peckářské z vizovického těsta. Dovolím si oznámit, že těsto je maličko jiného
složení, ale bez chemie. Madonka je v kostele umístěna od 1.5. 2006. Posvěcena byla o týden později 8.5. 2006, po večerní
bohoslužbě, po tónech státní hymny, byl státní svátek. Posvětil ji P. Piotr Pytel za přítomnosti asi dvaceti účastníků večerní
mše. Moc si toho vážím! Proč? Původně jsem jenom chtěla vyplnit prázdné místo u vchodu kostela, ale, že se mé práci
dostane takové pocty a bude posvěcena, to mne, když jsem ji vytvářela, ani nenapadlo.I po létech – zmiňuji se o ní až teď,
v souvislosti s článkem.
Děkuji všem organizátorům svěcení, i všem tehdy přítomným.
Jana Vaněčková.
(Při skromnosti paní Jany Vaněčkové až tímto článkem dostává se po létech v širší známost, že tuto repliku Madonky
peckářské vytvořila ona
- poznámka redakce.
Viz fota vpravo od M.Reindlové.)
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Napsali o nás
Nad peckáři se stahují mračna
(Prachatický deník 14.7. 2012)
Pěstování třešní na Lhenicku je v těžkém úpadku. Ani letošní sklizeň se nevyvedla, poslední nadějí je pálení.
Lhenicko – Obchodníkům prodávají pěstitelé třešně za pár korun. Zákazník je potom koupí na trzích nebo v supermarketech
několikanásobně dráž. Spokojený není ani pěstitel, který se na prodej konzumního ovoce nemůže spoléhat, ani obchodník,
který si musí stanovit cenu pokrývající i náklady na neprodané ovoce. A zákazník potom jenom kroutí hlavou, jak je možné,
že jsou třešně tak drahé.
Podle předsedy Unie ovocnářů jižních a západních Čech Pavla Frída ze Lhenic, je tato neutěšená situace způsobena hned
několika problémy. Tím prvním je nesvornost ovocnářů a absence centrální odbytové situace. „Kdyby ovoce distribuovala
jedna firma a vykupovala za jednotnou cenu, mohla by být situace lepší. V republice je ale takových organizací několik, a ty
ještě navíc bojují mezi sebou,“ upozornil Pavel Fríd. A jednotní nejsou ani ovocnáři. „Lidé zkrátka nejsou schopni se
domluvit. V jižních Čechách existuje jedna velká firma, Zemcheba Chelčice, která má svou logistiku a chladírny. Má
snadnější jednání s velkými firmami než malí pěstitelé. Nejlepší by ale bylo, kdyby jednali všichni společně,“ konstatoval
předseda ovocnářské unie s tím, že základem pro ovocnáře je prodej ovoce na průmyslovou výrobu. Prodej konzumního
ovoce je jen pomyslnou třešničkou na dortu. Jenže tuzemská výroba krachuje fabrikou po fabrice.
Na Lhenicku tak situaci podle Pavla Frída zachraňuje palírna a moštárna Karla Gregory, který třešně vykupuje a po
zakonzervování je exportuje do Itálie. Část úrody také zpracuje v moštárně. „ Jsem nerad pesimista, ale řekl bych, že to není
začátek konce, ale jeho konec.Nové sady se nevysazují, mladí se ovocnářství nevěnují,“ tvrdí Pavel Fríd.

Třešně hnijí na stromech a Peckáři mají oči pro pláč
Lhenicko – Kdysi se ze Lhenic vyvážely kamiony třešní denně. Letos neodjel jediný. Ke sto dvaceti hektarům plochy
třešňových sadů v roce 1992 přibyly za dvacet let pouhé dva hektary mladých stromů. Zbytek chátrá, stárne a přežívá
z podstaty. Možná se blíží doba,kdy si už málokdo vzpomeneme, že se Lhenickým přezdívalo Peckáři. Za nedlouho už by tato
přezdívka mohla ztratit svůj význam. Pěstování třešní kleslo na Lhenicku na své dno a jak říká předseda Unie ovocnářů
jižních Čech Pavel Fríd, pěstitele, kteří se třešním opravdu věnují, je možné spočítat na prstech jedné ruky. A nemůže za to
jen počasí, na které si zemědělci skoro každý rok stěžují, za což si v dnešní pokřivené době často vyslouží jen posměch.
Pěstování třešní se prostě nevyplácí z mnoha důvodů. „Jakmile se po Evropě rozkřiklo, že jdou na odbyt černé třešně,
vysázela je celá Evropa. Vše nabylo takových rozměrů, že to pohlcuje samo sebe,“ konstatuje Pavel Fríd. To samé se v menší
podobě děje i uvnitř naší republiky. Tonoucí se stébla chytá, a tak když ovocnáři zjistili, že jdou na odběr mošty,začali
budovat moštárny. Jen na Lhenicku jich je už pět. „Až mezi nimi začne boj o zákazníky, dříve nebo později se najde někdo,
kdo to začne šidit a srazí cenu. Zákazníci nehledí na to, že bude prodávat padesátiprocentní mošt místo stoprocentního.
Koupí to levnější a těm ostatním se poctivá práce zase nevyplatí“, upozornil Pavel Fríd.
Ovocnářům už nestojí za to třešně ani chemicky ošetřit, takže červiví a hnijí na stromech. Těžké je také sehnat na sklizeň
pracovníky. „Je to zodpovědná a odborná práce, spousta lidí si myslí opak,“ tvrdí Pavel Fríd. Na konzum přímo v sadech se
často prodává jen známým, zbytek který neshnije, skončí v palírnách nebo v zahraničí. „Pěstování konzumního ovoce se tak
stává rizikovou záležitostí. Ale z takto nastaveného kolotoče se dá opravdu jen těžko vyskočit.Co ale budeme dělat bez výroby,
to nevím,“ uzavřel ovocnář Pavel Fríd.
Radek Štěpánek

A to ještě lheničtí sadaři netušili, k jaké apokalypse dojde v bouřce, v sobotu 4.8. 2012, v níž kroupy devastovaly
jejich sady. K řádění přírodního živlu v příštím vydání, došlo k němu již po uzávěrce našeho měsíčníku.
(poznámka redakce)

Osada ožila štěkotem, lovečtí psi museli na zkoušky
Jan Kandl – jednatel OMS / Prachatický deník, 31.července 2012 (kráceno)
Foto nahoře ze slavnostního nástupu na Hanušáku ve Vodici
V sobotu 21.července Okresní myslivecký spolek Prachatice ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Lhenice uspořádali v okolí obce
Vodice lesní zkoušky loveckých psů. Rozhodčí přijeli doplnit i kolegové ze sousedních okresů Strakonice a Český Krumlov.
Kynologickou akci zahájil předseda kynologické komise František Hodina, poté účastníky přivítal předseda OMS Ivan Štětina a za MS
Lhenice vystoupil ředitel zkoušek a myslivecký hospodář Jindřich Bukovský. Poté si již vše organizoval vrchní rozhodčí František Šimek,
který rovněž před vlastním zahájením provedl veterinární prohlídku.
Na zahájení kynologické akce slavnostní fanfáry zatroubil jaromír Houška. Na konci stop ještě troubil Jaroslav Madar ml. Ke zkouškám se
přihlásilo celkem 15 psovodů s pěti psy velkých plemen a deseti psy malých plemen. Při závěrečném hodnocení bylo vyhlášeno, že z 15
psů skončilo v I.ceně 5 psů, ve II.ceně 6 psů , ve III.ceně 3 pejsci a jeden pes u zkoušek neobstál.
Ve velkých plemenech zvítězil Jaroslav Kudrna s výmarským ohařem, krátkosrstým Zkumem z Pošumavských hájů a v malých
plemenech zvítězil Stanislav Pecha s jezevčíkem drsnosrstým Arkou z Plzínů. Ceny pro vítěze předávali František Hodina, František
Šimek a starostka městyse Lhenice Marie Kabátová.
Na zajištění a průběhu zkoušek se podílela většina členů Mysliveckého sdružení, kteří zaváděli rozhodčí a zkoušené psovody se psy do
honitby v okolí. Celou akcí ukončil trubač Jaromír Houška. Starostka městyse Marie Kabátová a zástupce MS Lhenice všechny přítomné,
ale i širokou mysliveckou a nemysliveckou veřejnost pozvali na 1.září od devíti hodin na náměstí do Lhenic, kdy MS Lhenice slaví po celý
den 50.výročí od svého založení.
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Spolupráce OMS Prachatice s tímto místním sdružením je již opakovaně na velmi vysoké a kvalitní úrovni, a proto kynologická akce
byla vyhodnocena jako úspěšná a všem za její organizaci patří velké poděkování.

Červencové stíny Lhenicka
V průběhu tohoto letního měsíce jsme evidovali na našem oddělení přečin zanedbání povinné výživy, kdy otec neplní po dobu deseti
měsíců povinnosti ke své dceři a dluží za toto období částku ve výši 30 tis. korun. V obdobném případě neplnění vyživovací povinnosti s
dluhem 6 tis. korun nebyla naplněna podmínka trestnosti tohoto přečinu z důvodu doby trvání, která musí být delší než čtyři měsíce, a proto
byl po řádném poučení oznamovatelky založen.
Ke komisi pro projednání přestupků při Úřadu městyse jsme oznámili jednání dvou chovatelů koní z obce Hrbov pro podezření, že
neučinili dostatečná opatření proti jejich útěku a pohybu po cizích pozemcích. Přestupek řidiče, který neměl při sobě doklady potřebné k
řízení vozidla, byl vyřízen uložením blokové pokuty. Jednání dvojice osob, která nelegálně lovila ryby na Velkém Hrbovském rybníce, bylo
oznámeno na příslušný odbor Městského úřadu do Prachatic. Dopravní nehoda řidiče Nissanu, který srazil na silnici směrem na Vadkov
srnu, byla dle patřičného zákonného ustanovení odložena.
V šetření je oznámení občanky Lhenic z podezřelého jednání neznámé inzerující osoby při prodeji automobilu na internetovém portálu. Na
tuto informaci bych navázal, buďme obezřetní nejen při komunikaci přes internet, ale i při různých předváděcích akcích, při uzavírání
půjček či úvěrů apod., současně ale nebuďme lhostejní ke svému okolí a nebojme se obrátit s upozorněním, pro radu či pomoc, ať už na
místní úřad nebo i na naše oddělení.
npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

Co peckářům nadělil červenec
Čas prázdnin a dovolených za rozmarného letního počasí (horkého, deštivého, bouřkového); vesměs nevydařenou sklizeň
třešní, stavební úpravy v objektu ZŠ – MŠ; mnohým návštěvu hudebního festivalu „Pod lípou“ v sousední Jámě; (20.7. –
21.7).; ,lesní zkoužky loveckých psů ve Vodici a jejím okolí (21.7.); svatojakubskou pouť s atrakcemi, jarmarkem a pouťovým
programem )27.7. – 29.7.); další výlety a výšlapy turistům z KČT;letní přípravu a přípravné zápasy na novou mistr. sezonu
2012/13 fotbalistům z SK..

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.

ZVEME VÁS DO KINA
Filmový trhák „OKRESNÍ PŘEBOR“
POZOR !!!!!!! PROMÍTÁ SE V ÚTERÝ 21.8. 2012 od 20.00 hodin
Připravujeme na září: 7.9. Líbáš jako ďábel, 14.9. Muži v černém III., 21.9. Tady hlídám já.
Není-li uvedeno jinak, začátky představení ve 20.00 hodin. Objednávka vstupenek kultura@lhenice.cz
- nebo na čt.388321297
-

POZVÁNKY NA DALŠÍ AKCE
Občanské sdružení Náves

Vás srdečně zve na IX. pouť Korunování Panny Marie v Dolních Chrášťanech
v sobotu 18.8. - 14 hod. bohoslužba v kapli
od 15 hod program na návsi - divadlo pro děti, dechová hudba Lesanka, Duo Ella - koncert v kapli
( středověké inspirace), Dark Blue Elafant - folkrock
Doprovodný program : Střelnice
Tombola
Soutěže Dětský koutek
Promítání
Občerstvení

SDH Vodice si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na oslavu výročí
100 LET ZALOŽENÍ SBORU
V sobotu 18.8. 2012 - klidová zóna u rybníčku
13.30 - řazení sborů
14.00 - zahájení – průvod od kaple na návsi
14.30 - slavnostní nástup ( předání vyznamenání a proslov)
15.30 - slavnostní otevření „ODPOČINKOVÉ ZÓNY“
16.00 - zábava
K poslechu a tanci hrají: dechová kapela MININETOLIČKA a VODÁCI C&W
Připraveno bohaté občerstvení.

Vadkov o.s.
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pořádá za podpory Agromechaniky Lhenice; MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a SDH Vadkov

Vadkovské letní hraní
8.9. 2012 závěr projektu od 17.00 hodin LOUČENÍ S LÉTEM U OHNĚ
Hraje - country kapela VODÁCI

Městys Lhenice a Myslivecké sdružení Lhenice pořádají

MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI
k 50. výročí založení Mysliveckého sdružení ve Lhenicích
Program: 9.00 – 9.30 - lovecké fanfáry a slavnostní zahájení
9.30 – 17.00 - celodenní myslivecký program:
- KAMEŇÁCI
- výstava o historii a současnosti MS Lhenice ( předsálí kina)
- výstava „Přírodní přívěs“ myslivecké jednoty Hegegemeinschaft Lallinger
- Bavorsko Winkel (před kinem)
- výstava mysliveckých obrazů (předsálí kina)
- ukázka vábení jelenů, vystoupení trubačů a harmonikářů
- ukázka vábení zvěře od společnosti NORDIC PREDATOR ( náměstí)
- klubová výstava KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ A BLOODHOUND CLUBU
( penzion Ingrid)
13.00 - vystoupení profesionálních sokolníků společnosti ZAYFERUS (hřiště SK Lhenice)
K poslechu hraje dechová hudba DOUBRAVANKA (podium na náměstí)
17.00 - taneční zábava s tombolou – k tanci a poslechu hrají KAMEŇÁCI
Po celý den bude v prostoru náměstí probíhat staročeský jarmark s ukázkou řemesel, dále nabídka zboží
pro myslivost, kynologii a pobyt v přírodě, chutné občerstvení i zvěřinové speciality po celý den, pro děti
možnost jízdy na koni a ponících.

Sport a turistika na Lhenicku
Přechod Šumavy, aneb čundr po padesátce. (dokončení)
Očima nejmenovaného účastníka, který přenesl kytaru přes šumavské kopce a jednou si brnknul.
4.část: Ze Strážného do Nového Údolí
Jsme ve Strážným a sedíme v restauraci s velkým nápisem Budvar. Není však léto roku 2011 dvaadvacátá hodina večerní, kdy jsme zde
celí promočení a prokřehlí přerušili naše putování Šumavou, ale je sobota 21.července 2012 devět hodin ráno a my se chystáme přechod
Šumavy dokončit. Je nás opět šest, i když v trochu jiné sestavě, přibyl pouze pes Borek. Zbývá dojít ze Strážného přes Nové Údolí, kde
přespíme, do Nové Pece. Přibližně 40 kilometrů s plnou zátěží.
Vyrážíme po staré cestě k hranicím. Počasí je nestabilní, mraky vysoko. Před bývalou celnicí bychom měli narazit na červenou značku,
protínající hlavní tah do Německa. Ta nás povede tak jako loni. Jediný Honza v letošní výpravě náhle odbočuje k osamělé divě postávající
u silnice a……..je to dobrý, ptá se jen na cestu, pokračuje s námi. Kousek od hranice přecházíme výpadovku a po červené míříme do
Nového Údolí. Zpevněná rovná cesta vede souběžně se státní hranicí mezi loukami a slatinami s rašelinou. Kolem Žlebského vrchu mírně
stoupáme na Mlaka. Protínáme turistický přechod České Žleby-Bischofsreutr. Ve středověku tudy táhli soumaři se zbožím po známé Zlaté
stezce. U odpočívadla potkáváme podobnou partu jako je ta naše. Jsou ze západních Čech a jdou opačným směrem na Bučinu. Chvíle
povídání, z naší strany koluje slivovička, z jejich strany rum, problémy jsou všude stejné. Loučíme se, pokračujeme dále. Čas nás netlačí,
ale loudání se nevyplácí. Dva kilometry před cílem přichází prudký liják. Choulíme se v lese pod stromy a čekáme. Už za mírnějšího deště
docházíme do cíle dnešního 15kilometrového putování. Nové Údolí leží na státní hranici s Německem v nadmořské výšce něco přes 800m
a bývalo rušnou pohraniční osadou. Dnes však kromě jedné chalupy zde najdeme jen bývalý celní úřad, hotel Nové údolí, malé vlakové
nádraží a nejkratší mezinárodní železnici na světě měřící 105m, po níž jezdí drezína, a kterou spolu se třemi historickými vagony,
provozuje Pošumavská jižní dráha, spolek nadšenců z Netolic. Jeden vagon slouží jako muzeum a je v něm řada unikátních dobových
fotografií, předmětů a dalších zajímavostí týkajících se železnice a tohoto místa. V prostředním vagonu je ubytován personál a
k poslednímu červenému vagonu smáčeni deštěm rychle spěcháme.
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Vítá nás krčma Vagon s krásnou dívčí obsluhou. U prvního ze dvou malých stolečků sedí štamgast Hans s červeným nosem a lahváčem
v ruce. Přisedáme si. Na zahřátí je dobrý čaj s rumem nebo kafe, pak přichází na řadu i točené pivo a ohřátý párek. Dívky jsou usměvavé,
ochotné, nálada dobrá. Přestože je do večera ještě daleko, vytahuji z báglu kytaru a Luboš sundává ze stěny místní,
silně podladěný exponát. Točí kolíčkem, prásk, struna je v háji. Lepší bude foukací harmonika, kterou má s sebou. Dolaďuji svoji kytaru.
Podle harmoniky jsem prý níž. Točím kolíčkem, prásk a další struna v háji. To ta zábava pěkně začíná. Ale i na pět strun se dá hrát. Hans
nám naznačuje, že troubí na trubku, kterou však zapomněl v Německu, stejně tak jako kamarád Ivan si místo dud vzal na vandr raději psa.
Lidové šlágry německé ani české nebudou. Musí stačit naše country pecky. Na chvíli se přesouváme do hotelu na večeři, po návratu
domlouváme spaní v muzejním vagonu (venku je mokro a v noci má zase pršet). Jarda slaví kulatiny, zábava je v plném proudu. Objevuje
se další krásné mládí, usedá mezi nejstarší pardy a zpívá s námi. Jedna z dívek se ke mně naklání a …….bere mi kytaru a natahuje
chybějící strunu. Další překvapení přichází, když přináší z vedlejšího vagonu svoji kytaru a naše znavené, hrubé hlasy střídá jemný dívčí
zpěv. Hezké pohlazení na dobrou noc. O půlnoci jdou někteří spát. Dřevěná podlaha vagonu je tvrdá, karbolová. Kamarád přezdívaný Čáp
nás zradil a šel spát do hotelu do peří. Dva nejstarší kocouři předou a vrní v krčmě Vagon až do třetí hodiny ranní. Pak končí stejně jako my
mezi muzejními exponáty. Na střechu vagonu začínají bubnovat první kapky deště.
5.část: Z Nového Údolí do Nové Pece
Po bouřlivém večeru přichází kalné ráno. Budíme se před osmou. Neprší. Balíme spacáky, děvčata nám vaří snídani, uklízí po noční
párty a vyhlíží nové návštěvníky. Loučíme se. Na včerejší pohodovou procházku můžeme zapomenout. Čeká nás 25kilometrová namáhavá
štreka. První zastávkou bude Třístoličník (1302m). Pětikilometrové asfaltové rozjímání střídá strmé dvoukilometrové stoupání v kamenech
k vrcholu. S plnou bagáží je to pěkná fuška, chvílemi by to chtělo přední náhon. Nahoře jsme kolem půl dvanácté. Je chladno, turistů málo,
raději mizíme v německé restauraci. Protože lze platit korunami, objednávám si polévku za 80, dvě piva po 70, suma sumárum 220 korun.
Ostatní jsou na tom podobně. Asi po hodině pokračujeme hřebenovkou přes Trojmezí na Plechý(1378m). Tato část Šumavy je sežraná
broukem. Bohužel, každý extrém i ten ekologický je zhoubný. Otevírá se nám rozporuplný pohled. Z české strany torza stromů čnící
k obloze, z německé holina, dřevo uklizené. Jednu kladnou stránku to přece má. Naskýtají se nám dříve nevídané rozhledy do krajiny. Na
Trojmezí padá z oblohy pár kapek, déšť naštěstí nepřichází. Za Plechým míjíme odbočku k pomníku A. Stiftera a druhou stranou prudkým
kamenitým srázem pozvolna scházíme k Plešnému jezeru. Kameny střídá mokrá lesní pěšina. Nohy už slábnou, při přelézání padlého
kmene padám do bahna. Údy jsou nepoškozené, kytara to taky vydržela. Přede mnou jdoucí kamarád Čáp má rozlepenou solomonku. Ptá se
na opravnu obuvi. Tady asi nebude. Čas nás tlačí čím dál víc. Krátkou odbočku k jezeru raději oželíme. Zbývá ještě devět kilometrů do
Pece a na posledním nouzovém nocovišti, určitě spát nechceme. Je pokryto šotolinou a šutry. U Koňského potoka zacházíme do bufetu.
Utopenec, pivo a malá chvilka oddechu nám pomáhají sebrat poslední síly. Při zmínce o Lhenicích padá z úst provozovatele bufetu jméno
učitele Hyndráka. Bylo by o čem povídat. Jenže my musíme dále. Závěrečné asfaltové klopýtání kolem Schwarzenberského kanálu se
vleče. Konečně Nová Pec. Jsme v cíli. Znaveni, ale spokojeni, že jsme bez úhony všechny nástrahy cesty zvládli. Nejnáročnější trasu celého
pochodu nováček Čáp okomentoval slovy: „ Byl to masakr!“ V 18:13 hod. nasedáme do vlaku a loučíme se s Šumavou.
Naše putování končí. Za čtyři dny( s ročním přerušením) jsme přešli Šumavu ze Železné Rudy do Nové Pece a ušli přes sto kilometrů.
Jediné, co vandrování chybělo, bylo přespání pod širákem na nouzovém nocovišti. Deštivé šumavské noci nám toto potěšení nedopřály. Ale
i náhradní nocování ve srubu na Hůrce, na zápraží dřevařského muzea na Modravě, či ve vagonu v Novém Údolí mělo své kouzlo a
romantiku. Přechod Šumavy, i když byl z větší části deštivý, se podařil a určitě na něj budeme dlouho vzpomínat.

Co nového ve lhenickém SK
Valná hromada zvolila nový výbor
Po čtyřletém volebním období se v pátek 20.7. od 19.00 hodin konala v sokolovně valná hromada SK (ta předchozí
28.12.2007). Po zvolení volební komise, předložených zprávách o činnosti a hospodaření za léta 2008 až 2012 (k datu konání valné
hromady) došlo na schválení pozměněných stanov SK, diskuzi a na volbu nového výboru na další čtyřleté období (2012 – 2016), když
dosavadní výbor se již neucházel o kandidaturu. Valná hromada, jako usnášení schopná, zvolila nový tříčlenný výbor, s možností
kooptování dvou členů, v následujícím složení: prezident SK Pavel Boška, manažér Pavel Prenner, (roč.70) hospodář Petr Trnka (roč.81).

Několika statistickými údaji se ještě navracíme k působení týmu SK Lhenice v I.B třídě ve skupině A
v soutěžním ročníku 2011/12:
Střelci branek: Pořádek 14, Schön 13, Pokorný 11, Tůma 6, Mrkvička 5, Motz 3, Borovka 2, Jos.Prenner 2, Kopf 1, Lukšovský 1
Počet odehraných mistr.zápasů jednotlivými hráči: 26 – Borovka,.Sura R; 25 – Motz; 23 – Pilát, Pokorný, Prenner Jos.; 22 –
Pořádek, Schön, Tůma; 21 – Mrkvička; 13 – Trnka (B); 12 – Šísl (B); 11 – Lukšovský; 10 – Prenner Pavel; 9 – Kopf; 7 – Muška, Špán; 5 –
Bečvář, Jakl; 4 – Exner Jar., Gregora, Šíma; 3 – Exner Jan, Prenner Pavel st.; 1- Růžička, Sura J., Vágner (B).
Ze statistiky vedené J.Veselým

Lhenický SK v přípravě
Ne 22.7. – SK Lhenice (I.B tř.) – Hluboká n/Vl. (KP) 0:4 (0:3) – branky za Hlubokou: Antoš (18.´), Křiváček (25.
´), Horejš (50.´). Příležitost dostali hráči širšího kádru – trenér P.Boška, asistenti J.Bumba, P.Prenner.
13.ROČNÍK MEMORIÁLU VOJTĚCHA MARKA V RÁMCI
LHENICKÉ SVATOJAKUBSKÉ POUTI 28.7.2012
Pohár vítěze podruhé v historii turnaje putoval do sousedních Netolic
(poprvé tak tomu bylo ve 2. jeho ročníku v roce 2001, z pěti netolických účastí na memoriálu)
Po oficiálním zahájení probíhaly turnajové zápasy (účastenské týmy byly v předstihu nasazeny).
1.vyřazovací utkání
SK Lhenice – Tatran Prachatice – tým 1999 - 0:3 (0:2)
Branky za PT : T.Pinter (9.´) – P.Bajčík (28.´), P.Bumba (58.´)
2.vyřazovací utkání
Netolice – Šumavan Vimperk 1:0 (1:0) - branka: M.Baloušek (13.´)
Utkání o třetí místo
SK Lhenice – Šumavan Vimperk 1:1 (0:1) – br.za Lh.: T.Tůma (34.´), za Vimperk: O.Málek (22.´)
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Na penalty: 4:3
Finále
Netolice – Tatran Prachatice – tým 1999 – 2:1 (1:0) - branky za Netolice: J.Srbený (12.´), V.Vlášek (37.´)
- za PT: P.Bajčík (35.´)
CELKOVÉ POŘADÍ
1.Netolice (I.B tř.), 2. Tatran Prachatice – tým 1999,
3.SK Lhenice (I.B tř.), 4. Šumavan Vimperk (nováček
I.A tř.)
Nejlepší jednotlivci
Hráč M.Balušek (Netolice), střelec P.Bajčík (Prachatice), brankář T.Kabelka (Netolice)
Foto: vítěz 13.ročníku Memoriálu V.Marka – tým Netolice

Poháry a ceny předali paní starostka našeho městyse Ing.Marie Kabátová a prezident SK Pavel Boška.
Turnajové zápasy řídilo trio rozhodčích: M.Mráz, J.Skolek, P.Klíma

Ze soupisek účastníků turnaje:
NETOLICE
T.Kabelka – L.Schönbek, J.Záhorka, J.Pivoňka, K.Michalec, M.Řehoř, M.Baloušek, J.Urban, V.Vlášek, P.Jirkovský, J.Srbený, J.Křenek,
J.Dušek, M.Pešek, J.Lukáš, M.Havel – trenér Zb.Novák, ved.družstva M.Sklář
TATRAN PRACHATICE – TÝM 1999
M.Hluštík – P.Bajčík, M.Kopenec, M.Pánek, M.Kadlec, J.Kuchař, P.Trnka, J.Pasák, M.Pecka, P.Bízek, T.Gaier, R.Řehoř, T.Pinter,
P.Bumba – přítomen též nehrající L.Pecka (dostavil se opožděně, plnil fotbalové povinnosti v Rakousku) – trenér L.Pinter, ved. Družstva
I.Čech
SK LHENICE
P.Trnka – R.Sura, J.Motz, K.Muška, V.Pilát, J.Beran,P.Šíma, J.Prenner, J.Mrkvička, P.Prenner, J.Schön, T.Tůma, J.Pokorný, R.Pořádek,
S.Bečvář – trenér P.Boška, asistent P.Prenner st.
ŠUMAVAN VIMPERK
P.Wagner – V.Havlan, J.Blahout, P.Prochaska,, J.Dědek ml., V.Pankrátz, M.Císař, M.Janda, O.Málek, L.Frk, P.Císař, M.Sedláček,
M.Novotný, J.Poutka, J.Formánek, J.Děd st. – hrající trenér J.Formánek, ved.družstva M.Kavan

TRADIČNÍ „POUŤÁK“ PĚTATŘICÍTEK O LHENICKÉ SVATOJAKUBSKÉ
v neděli 29.7.
SK Lhenice – FC Vlachovo Březí 9:5 (4:3)
Sudí: Josef Lukač – bývalý lhenický hráč - kapitán
Branky za Lhenice: P.Hůrský (22.´, 26.´, 65.´), P.Prenner (37.´, 55.´), J.Gregora (64.´, 69.´),
T.Stehlík (6.´), I.Kanaloš (58.´z 11)
Branky za Vl.Březí: P.Dejmek (35.´, 62.´), J.Bauer (16.´z 11), J.Kautman (30.´), R.Kováč (53.´)
Peckáři si na lhenickou pouť zvou vlachovobřezské kozlíky, aby se jim zase na oplátku „pouťákem“ revanšovali při té jejich,
vlachovobřezské…
Tentokráte bylo na lhenickém hřišti k vidění celkem 14 branek, z toho dvě z penalt, jakož i utěšených akcí. A i když rychlosti,
sil a pohybu se plejérům již tolik nedostává, jak tomu bývalo,oboustranně přesvědčovali, že co fotbalové techniky se týče, tak ta se nikam
neztratila, ta v nohách pořád je. Ač se bojovalo urputně o každý míč, viditelně nad dosaženými brankami a výsledkem vítězila společná
nehynoucí láska k fotbalu, prožitá mezi starou partou stejně fotbalově „poblázněných“. A o to v těchto mačích fotbalových veteránů –
kamarádů zejména jde.
Jak se oba týmy na lhenické pouti představily:
FC Vl.Březí
V.Dejmek – J.Kautman, I.Lauda, P.Dejmek, J.Dejmek, M.Málek, J.Bauer, M.Kamarýt, J.Olav, P.Boška, P.Škopek, J.Schmít, R.Kováč,
Z.Mráz, V.Hanžl, J.Kanaloš, J.Zelenka, J.Rokůsek
SK Lhenice
P.Boška – O.Svoboda, M.Šístek, M.Cabaj, P.Prenner, J.Prenner, J.Gregora, I.Kanaloš, P.Pavlík, P.Hůrský, P.Trnka, T.Stehlík, J.Berger,
J.Sura

FOTBALOVÝ PROGRAM NA SRPEN A POČÁTEK ZÁŘÍ
I.B tř.sk.B – muži – sout.roč.2012/13
Ne 19.8. v 10.00 – SK Lhenice – Lažiště B – premiéra – změna oproti rozpisu
So 25.8. v 17.00 – V.Brod – SK Lhenice
So 1.9. v 17.00 – SK Lhenice – Vl.Březí
So 8.9. v 17.00 – Strunkovice – SK Lhenice
OP muži – sout.roč.2012/13
Ne 19.8. v 17.00 – Čkyně B – Ktiš/Lh.B – premiéra
Ne 26.8. ve 14.00 – Ktiš/Lh.B – Pěčnov
Ne 2.9. v 10.30 – Záblatí – Ktiš/lh.B
Ne 9.9. ve 14.00 – Ktiš/lh.B – Vl.Březí B
OP žáci – sout.roč.2012/13
So 1.9. v 9.00 – SK Lhenice – Lažiště/Nebahovy – premiéra – změna oproti rozpisu
So 8.9. ve 14.00 – Sv.Máří – SK Lhenice
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Více o lhenickém SK na jeho klubových stránkách, na adrese www.sklhenice.cz.

JB, JM

INZERCE A DALŠÍ INFORMACE

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

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

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

 SEKÁČ NA STARÉ RADNICI OZNAMUJE 50% SLEVY NA
LETNÍ ZBOŽÍ

Milé dámy i pánové,
ráda Vám připomínám.Nabídka na poloviční cenu z celkového kosmetického ošetření stále
platí.Slavíte-li své narozeniny,přijďte v daný měsíc a odpočiňte si při relaxační hudbě.50% slevu
nabízím všem.Nevadí,že jste ještě nikdy nebyli na kosmetickém ošetření nebo jej vyzkoušeli v jiném
salonu.Myslím,že nabídka stojí za to, využijete-li ji třeba jen jednou v roce, záleží pouze na vás.
Chcete posílit imunitní systém,otékají vám nohy ? Vyzkoušejte lymfatické masáže.
Nezapomínejte na své nohy,určitě si zaslouží i odbornou péči formou pedikúry.Lakování nehtů je
v létě hodně oblíbené.
Jste unavení,necítíte se nejlépe? Máte problémy s nadváhou?
Výživa znamená více než jen energii.Když natankujete špičkové palivo,rychleji nastartujete,pojedete
plynuleji,dále a s větší silou.Kdo by se nechtěl cítit tak skvěle každý den?
Doporučím vám a poradím jak se o sebe více starat a dosáhnout zlepšení.Udělejte si čas na návštěvu
salonu na náměstí v prodejně Jednoty ,srdečně vás zvu.
Helena Mášlová,mobil: 728 341 033 ; e-mail: lhenice@email.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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