MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIII., číslo 6. cena 9,- Kč

ČERVEN 2015

Z úspěšného divadelního představení „Z pohádky do pohádky“ předvedeném ve lh. kinosále dětmi z naší lhenické ZŠ - 29.5.

INFORMACE Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 8
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 28.05.2015
-----------------------------------------------------------------------------------------Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 82/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku Městyse Lhenice za rok 2014
b) schvaluje celoroční hospodaření Městyse Lhenice bez výhrad
c) schvaluje převedení výsledku hospodaření Městyse Lhenice ve výši 9.320.609,92 Kč na účet 432 –
Nerozdělený zisk
d) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.
10 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 83/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Lhenice, okres Prachatice
b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Lhenice, okres Prachatice bez výhrad
c) schvaluje použití výsledku hospodaření Základní školy Lhenice, okres Prachatice ve výši
409.565,19 Kč tak, že
bude převeden do fondu oprav na opravu měření a regulace školní kotelny a terénních úprav dvorku pro družinu,
případně na další údržbu školy
d) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.
10 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 84/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice
b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice bez výhrad
c) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice ve výši 4.240,34
Kč s tím, že tento bude převeden do rezervního fondu
d) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.
10 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 85/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodloužit zveřejnění záměru na pacht
pozemků parc.č. 84/3 o výměře 278 m2, 81/9 o výměře 451 m2 a 81/4 o výměře 3 596 m2, k.ú. Dolní Chrášťany na
dobu do 24.06.2015.
10 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 86/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht části pozemku parc.č. 143/1 o výměře cca 1 000 m2, k.ú. Lhenice
s paní Tesařovou, Lhenice za pachtovné ve výši 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
b) schvaluje zveřejnění záměru na pacht zbývající části pozemku parc.č. 143/1 o výměře cca 3 907 m2, k.ú. Lhenice za
údržbu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce do 24.06.2015.
10 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 87/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodloužit zveřejnění záměru na pronájem
části nebytových prostor (bývalá prodejna) včetně sociálního zařízení v nemovitosti čp. 67 v Prachatické ulici ve
Lhenicích na dobu do 24.06.2015.
10 PRO
Ad 5d) Usnesení č. 88/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht části pozemku
parc.č. 808/14 o výměře 192 m2, k.ú. Lhenice na žádost paní Kloudové za cenu 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
10 PRO
Ad 5e) Usnesení č. 89/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků parc.č.
st. 274/2 o výměře 143 m2 a parc.č. 1537 o výměře 481 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu 80,--Kč/m2 +
náklady s tím spojené.
10 PRO
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Ad 6a) Usnesení č. 90/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
na
realizaci stavby s názvem „Rek. VTL RS Lhenice“ (přípojka plynovodu VTL a STL) na pozemku parc.č. 1539 v k.ú.
Lhenice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 953-24/2014 zhotovený firmou Ing. Milan Havlíček.
Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se
zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč bez DPH.
10 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 91/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace se Sportovním
klubem Lhenice ve výši 80.000,--Kč na celoroční činnost fotbalového klubu.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Boška)
Ad 7) Usnesení č. 92/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v položkách

1 – 4.

10 PRO
Ad 8) Usnesení č. 93/8/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o
provedených kontrolách č. 1_5/2015 a č. 2_5/2015.
10 PRO OA

OZNÁMENÍ OBČANŮM

Vítání občánků na lhenické radnici dne 17.5.2015

Foto Jan Klein – vlevo: první občánek Lhenic narozený v r.2015 - Julie Trnková;
foto vpravo: uvítáni byli také Melisa Janotová, Tereza Štroblová, Vítek Krátký, Sabina Bošková.

Výzva pro rodiče - vítání občánků – změna v organizaci
Upozorňujeme občany, že v souladu s platnou právní úpravou bylo ukončeno vydávání změnových sestav
z informačního systému evidence obyvatel, na jejichž podkladě byli zváni rodiče novorozenců na vítání
občánků. Nově úřad městyse žádá Ministerstvo vnitra ČR o zaslání seznamu nově narozených dětí
z centrálního registru obyvatel, ve kterém nejsou uváděna jména, příjmení a adresy rodičů. Vítání občánků
však není zákonným důvodem, pro nějž by bylo možné data rodičů zjišťovat v centrálních seznamech. Úřad
městyse by však přesto tradici vítání občánků pro děti s trvalým pobytem ve Lhenicích a jejích částech rád
zachoval.
Proto prosíme zájemce o uvítání svých dětí jako nových občánků městyse Lhenice, aby se k uvítání
občánků přihlásili na matrice Úřadu městyse Lhenice – telefonicky na tel. č. 388 321 297, 775 321 293,
nebo osobně. K pozvání miminka na vítání občánků potřebujeme sdělit jméno, příjmení a datum
narození dítěte, jména, příjmení a adresu jeho rodičů.
Doporučujeme možnost dostávat informace z radnice pro naše občany e-mailem
Na webových stránkách Městyse Lhenice www.lhenice.cz je k dispozici nová služba
– „Informace e-mailem“ (vpravo nahoře).
V případě, že si zde zaregistrujete svůj e-mail, budete na něj dostávat novinky z úřadu.
Nově výdej i ve sběrném dvoře
Kupóny na odvoz popelnic možno také zakoupit ve sběrném dvoře právě tak, jako i vyzvednout pytle na tříděný odpad a
to vždy v pondělí, čtvrtek a sobotu od 13.00 – do 17.00 hodin
Změna pracovní doby na lhenické poště
Po 8.30 – 11.30 13.00 – 15.15 hod.
Čt 8.30 – 11.30 13.00 – 15.15 hod.
Út 8.30 - 12.00 13.00 – 16.30 hod.
Pá 8.30 - 11.30 13.00 – 15.15 hod.
St 8.30 – 11.30 13.00 – 15.15 hod.
Tato úprava vstoupila v platnost od 1.6. 2015

Zápis dětí do lhenické ZUŠ - v úterý 9.6. od 12.00 do 16.30 hodin
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Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola
Co nám nadělil květen
11.5. - DIVADLO ŠIKULKA v naší MŠ s pohádkami
13.5. - folkové písničky se Slávkem Janouškem
z jeho autorské dílny ve lh. kině
15.5. - IMPAKT – povídání s lektorkou o chráněné
kočkovité šelmě rysovi
17.5. - vystoupení na vítání občánků
19.5. - zápis dětí do naší MŠ
21.5. - fotografování tříd
- Motýlků, Berušek i Sůviček
22.5. - „O žížale Julince“ - projekt s Cassiopeou z ČB
23.5. - brigáda rodičů na zahradě naší MŠ
( viz článek + fota níže)

Z vítání občánků 17.5. ve lhenické obřadní síni

MB

BRIGÁDA NA ZAHRADĚ
V minulosti bývaly brigády rodičů na zahradě školky běžné. Tuto tradici se snažíme obnovit
a impulzem k tomu byl nápad proměnit zadní hřiště školky s již nefunkčním vybavením na přírodní zahradu. V takovém
prostoru nejsou houpačky a prolézačky, certifikované a schválené Evropskou unií, ale třeba záhonky, tunýlky a domečky
z vrb, špalky kmenů, chodníčky oblázků, šišek a písku určené pro bosé nohy, ohniště a jiné trvale udržitelné prvky.
Samozřejmě, že tyto „atrakce“ také potřebují péči a údržbu a ta je možná právě formou společných akcí dětí a rodičů.
V sobotu 23. 5. se na naší zahradě sešlo kolem 70 pracovníků a pracovnic, malých a velkých, vybavených potřebným
nářadím. Během tří hodin se prostor radikálně proměnil a my si ho při našich pobytech venku náramně užíváme.
Práce byla završena posezením u právě dokončeného ohniště a opékáním. Děti milují, když mají ve školce mámu a tátu
s sebou, jejich dva zásadní světy se tak spojí v jeden – na naší nové zahradě. Těšíme se na další společné chvíle!
Děkujeme tímto všem, kteří přišli pomoci, děkujeme Štenglům, Muškům a Trnkům za přivezený materiál (dřevo, kameny)
a děkujeme panu Jaklovi za úžasnou trubku na prolézání!
Ve spolupráci s Městysem Lhenice tak vznikne i kopeček na klouzačku a bobování. Za MŠ KV

Foto: z brigády na zahradě MŠ 23.5.
Základní škola
CO NÁM NADĚLIL KVĚTEN 2015 ?
MÁJOVÉ KALENDÁRIUM:
4.5. – exkurze do místní firmy „Stera“ (výroba svíček) – pro žáky 9.třídy
5.5. – účast na okresním kole „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ – viz článek níže
5.5. – návštěva areálu pro koně rodiny Kolářových – s prohlídkou a ukázkami jízdy, drezúry a parkuru – pro žáky 2.třídy
7.5. – besedy se studenty SOŠU z Příbrami – Dubna se zaměřením na požární ochranu s bývalým žákem naší ZŠ
M.Schwingerem a jeho třemi spolužáky – první pro 3. až 5.třídu, druhá pro 6. až 8.třídu - viz foto
13.5. – „Folkové písně se Slávkem Janouškem“ – v sále lhenického kina – pro 1. až 3.třídu
14.5. – třídní schůzka pro rodiče žáků 3.třídy
19.5. – dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – pro žáky 5.třídy
20.5. – fotografování třídních kolektivů – pro všechny třídy
22.5. – návštěva putovní „hravé“ interaktivní výstavy „Stroj času“ v Písku s aktivním zapojením dětí – na téma „Od
pravěku po konec 20.století“ – pro žáky 3. a 4.třídy - viz foto
26.5. – účast na „Atletické olympiádě škol Prachaticka“ – žáků 1.stupně ZŠ – viz článek níže
26.5. – třídní schůzka pro rodiče žáků 3.třídy
27.5. – dopravní výchova na dopravním hřišti v PT – pro žáky 4.třídy
28.5. – návštěva ŠPR (školní přírodní rezervace) prachatické „Dřípatky“ ve Zdenicích – pro žáky 5.třídy
28.5. – třídní schůzky pro rodiče žáků (ve 2.třídě k volbě výběru cizího jazyka mezi Aj a Nj v následujícím studiu jejich
dětí) – poté konzultace se všemi vyučujícími
29.5. – „Den otevřených dveří“ – do naší ZŠ – viz fota článek níže
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Den otevřených dveří
Ty se do naší základní školy pro veřejnost otevřely v pátek 29.5. od 14 do 17 hodin, a to s možností prohlédnout si školní
areál s nahlédnutím do všech učeben s jejich vybavením. K vidění zde byly školní práce a výtvory žáků, dále též
dokladované jejich zájmové oblasti i úspěchy v nich a to i s fotografiemi ze školních akcí i mimoškolních aktivit, také i
ukázky možností plnění různých úkolů a programů na interaktivních tabulích, na počítačích v počítačové učebně a i
možnosti využití kuchyňky k pečení a vaření. Potěšitelný byl zájem rodičů – i těch budoucích prvňáčků a jejich příznivý
ohlas z návštěvy školy.

Diváky naplněný lhenický kinosál aplaudoval dětskému představení
V pátek 29.5. v podvečer předvedly děti z naší školy úspěšně veřejnosti nacvičený „muzikál“ nazvaný „Z pohádky do
pohádky“. V choreografii a scénáři paní učitelky Mgr. Evy Sosnové a Mgr. Evy Vinckové, za tvůrčí spolupráce
vystupujících dětí, v něm uvedly nejznámější písničky z filmových i televizních pohádek a večerníčků, vhodně
zařazených do děje s pohybovými a tanečními vstupy i těch nejmenších. Pohádka „O Sněhurce“ pak byla, při zachování
děje, originálně vtipně vyjádřena skákáním přes švihadla, s využitím dovedností dětí z kroužku „Rope Skipping“. Malí
zpěváci, herci i „skákači“ sklízeli na závěr představení, ale i v něm, zasloužený aplaus.

Z květnových dovednostních soutěží
„Dopravní soutěž mladých cyklistů“ – okresní kolo – dopravní hřiště v Prachaticích – 5.5.2015.
Umístění mezi 9 vybranými družstvy škol na Prachaticku:
V kategorii 5. a 6.tříd ZŠ Lhenice – 4.místo – 325 bodů – vítězem ZŠ Šum.Hoštice – 66 bodů
V kategorii 7. a 8.tříd –
ZŠ Lhenice – 6.místo – 296 bodů – vítězem Šum.Hoštice – 39 bodů
V kategoriích jednotlivců – uváděni naši umístění do 6.místa:
Kat. 5. – 6.třídy – celkem 18 účastnic, 18 účastníků z 9 škol dívky: 3.místo – Aneta Dubravcová (6.tř.) – 66 bodů – ZŠ Lhenice
5.místo – Gabriela Pospíchalová (5.tř.) – 72 bodů – ZŠ Lhenice
chlapci: 5.místo – Vojtěch Nevšímal (5.tř.) – 70 bodů – ZŠ Lhenice
Kat. 7. - 8.třídy – celkem 18 účastníků z 9 škol
chlapci: 5.místo – Martin Hölcl (7.tř.) – 36 bodů – ZŠ Lhenice
6.místo – Radek Sivera (7.tř.) – 45 bodů – ZŠ Lhenice

Atletická olympiáda škol Prachaticka – žáků 1.stupně ZŠ – stadion Tatranu PT – 26.5.2015
Naši medailisté:
Kat. 2.třídy – skok daleký
dívky: 3.místo – Tereza Kolářová – výkon 290 cm – ZŠ Lhenice
Kat. 3.třídy – běh na 50 m
chlapci: 2.místo – Adam Stehlík – výkon 8,2 s – ZŠ Lhenice
skok daleký
chlapci: 2.místo – Adam Stehlík – výkon 330 cm – ZŠ Lhenice
3.místo – Ondřej Barna – výkon 328 cm – ZŠ Lhenice
hod míčkem
dívky: 1.místo – Marie Justicová – výkon 27,05 m – ZŠ Lhenice
Kat. 4.třídy – hod míčkem
dívky: 2.místo – Michaela Hesová – výkon 24,91 m – ZŠ Lhenice
Fota ze školních akcí - zleva
Foto 1 – ze „Dne otevřených dveří ZŠ“ – 29.5.
Foto 2 – z výstavy „Stroj času“ v Písku – 22.5.
Foto 3 - .beseda s hasiči – studenty SOŠU Dubno – 7.5.

Více snímků ve fotogalerii na webových stránkách školy www.zs.lhenice.cz
JB,JM
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Pozvánka
Kroužky ZŠ LHENICE - Rope Skipping a MH Dancing srdečně zvou na své závěrečné vystoupení
tohoto šk. roku, které se uskuteční VE STŘEDU 10.6. od 18.00 hodin v kině.
Přijďte nás podpořit !!!

MAS INFORMUJE
ROZKVETLÝ ROZKVĚT - nová fotografická soutěž
Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv rozkvetlé „objekty“ v regionu MAS Rozkvět v kategoriích: okno
bytového nebo rodinného domu, balkon, předzahrádka nebo okolí domu či provozovny firmy, veřejné
prostranství, které jsou viditelné z veřejně přístupné komunikace nebo prostranství.
Soutěžit mohou občané obcí regionu MAS Rozkvět a také návštěvníci regionu MAS. Vyhlášení vítězů
proběhne symbolicky na závěr „plodné“ sezóny - v rámci Slavností plodů 2015 ve Lhenicích jako součást
hlavního programu 24.10.2015.
V průběhu soutěže se může každý přihlášený objekt prezentovat maximálně pěti fotografiemi. Vyhodnocení
soutěžních objektů proběhne „vícefázově“ prostřednictví oblíbenosti na facebooku a prostřednictvím komise.
Komise vyhlásí v každé kategorii první tři místa, současně bude vyhodnocena zvláštní kategorie „Rozkvetlá obec MAS Rozkvět“.
Výherci – vlastníci soutěžních objektů - získají věcné ceny a/nebo poukázky na nákup zahradnického zboží a potřeb, vítězní soutěžící
– fotografové – získají turistickou výbavu pro další toulky regionem MAS Rozkvět.
Více informací, celá pravidla fotosoutěže i přihlášku najdete na www.masrozkvet.cz a facebooku.
Výsledky ankety Fóra Zdravé MAS Rozkvět
Jak jsme Vás informovali v minulém vydání ML, ve dnech 14.4.2015 a 21.4.2015 proběhla v Pištíně a Horní Plané první oficiální Fóra
Zdravé MAS Rozkvět jako člena Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) – setkání obyvatel obcí Chelčicko-Lhenicka, Svazku obcí
Blata a Lipenska.
Na Fóru Zdravé MAS Rozkvět byly pojmenovány problémy území MAS Rozkvět. Pokud měl kdokoliv z území MAS zájem vyjádřit se
k diskutovaným tématům u jednotlivých stolů fóra a nezúčastnil se těchto setkání, měl možnost hlasovat v tzv. ověřovací anketě. Cílem
ankety bylo potvrzení navržených prioritních témat.
A jak to tedy dopadlo?
Ze všech návrhů předložených u 8 tematických stolů: 1) Místní ekonomika a podnikání – Zaměstnanost v místě; 2) Životní prostředí –
Krajina, příroda, prostředí …pro život; 3) Sociální prostředí – Sociální služby na dosah; 4) Zdravý životní styl – Zdraví obyvatel; 5) Místní
tradice – Kultura; 6) Vzdělávání a výchova; 7) Venkov a zemědělství; 8) Stůl mladých – prošly hlasováním s největším počtem hlasů
tyto problémy a náměty, kterými se budeme dále zabývat – TOP10:
Podpora SDH (sporty, mládež, kulturní akce) a JSDHO (vybavení, technika)
Financování místních spolků, Podpora dobrovolných spolků, které se podílejí na životě obcí a práci s mládeží
Podpora výjezdových jednotek dobrovolných hasičů měst a obcí
Obnova vodohospodářské infrastruktury – protipovodňová opatření, kanalizace
Podpora regionální produkce
Nedostatek lékařů
Podpora terénních sociálních služeb (stacionář pro seniory, podpora služeb v domácím prostředí)
Sportoviště pro veřejnost – nedostatek hřišť, propojení a dobudování cyklostezek; málo košů na odpadky
Vyšší podpora drobným podnikatelům prostřednictvím OP 2014-2020 (administrace prostřednictvím MAS)
Motivační program – třídění odpadů
Nejde jen o „problémy k řešení MASkou“ – samozřejmě, že se spojíme s obcemi a také spolky, kterých se předložené návrhy týkají, a
pokusíme se najít společná řešení – a především peníze na jejich realizaci.
Vyhodnocení, jak se nám daří vyřešit TOP10, budeme provádět průběžně. Již nyní ale MAS přijala organizační opatření na podporu
řešení zvýšení podpory drobných podnikatelů – v rámci kanceláře MAS byla přijata nová projektová manažerka jako poradce pro oblast
podnikání a lidských zdrojů.
Ing. Marta Krejčíčková - koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět

MAS ROZKVĚT – nejen administrátor dotací a realizátor projektů, ale také poradce
Neorientujete se dostatečně v oblasti dotací ze zdrojů EU, jednotlivých ministerstev nebo Jihočeského kraje? Nově Vám
MAS Rozkvět nabízí poradenství v oblasti získávání dotací.
Naše nabídka zahrnuje služby v rámci projektového cyklu – od vyhodnocení dotačních příležitostí,
přes kompletní zpracování a podání žádosti o dotaci, až po její sledování do přidělení dotace. Poradíme vám
i při samotné realizaci projektů, především při kompletní administraci projektu ve vztahu k poskytovateli dotace.
Zájemci se mohou obracet na kancelář MAS nebo přímo na projektovou manažerku ing Kozákovou.
MAS Rozkvět, z.s. v rámci své komerční činnosti přichází s nabídkou individuálního dotačního poradenství pro
podnikatele i obce.
Naším cílem je najít pro vás co nejvhodnější dotační titul a naprosto realisticky vám vyhodnotit, zda máte reálnou
šanci na získání dotace. Naším zájmem je pomoci při financování Vašich projektových záměrů, které přispějí k rozvoji
našeho regionu - finanční prostředky získané poradenstvím budou využity na spolufinancování další činnosti, provozu a
zastřešujících projektů MAS. Tato komerční nabídka se netýká dotačních opatření administrovaných MAS
prostřednictvím SCLLD, o kterých budeme informovat v dalším vydání ML.
Ing. Marta Krejčíčková - manažerka MAS Rozkvět
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Vzpomínková slavnost k 70.výročí osvobození Lhenic americkou armádou
na lhenickém náměstí
LHENIČTÍ NEZAPOMÍNAJÍ SVÝCH OSVOBODITELŮ
Proběhla o čtvrtečním odpoledni 7.května. Příjezd amerických vojáků do našeho městečka 10.5.1945 připomněla
v samém jejím počátku kolona historických
amerických bojových
vozidel, a to i s posádkami v dobových uniformách z „Klubu přátel
4.obrněné divize generála Pattona“. Poté, za tónů hymen – české a
americké, byl položen věnec k pamětním deskám v průčelí staré radnice
(připomínajících osvobození americkou armádu a její pobyt u nás a
americkou leteckou válečnou událost na Lhenicku 22.2.1944 a
persekvované naše občany s ní spojené) našimi hasiči a paní starostkou
Ing.Marií Kabátovou, která poté v krátkém projevu (tentokráte poprvé
předneseném z krytého prostranství revitalizované budovy úřadu
městyse) připomněla ony májové dny před 70 léty u nás, aby v jeho
závěru poděkovala našim osvoboditelům. Ze stejného místa zazněly i
dobové písně amerických vojáků v podání místní country skupiny
„Vodáci“. Součástí oslavy bylo i otevření výstavky fotografií
v renovovaném foyer (čti foajé) lhenického kina pod názvem „To bylo
tenkrát, v čtyřicátém pátém, na Lhenicku“, kterou navštívili, krom našich
občanů, také posádky z kolony amerických historických vozidel (výstavku
možno ještě navštívit na požádání).
Foto Jan Klein – vlevo: lhenické náměstí zaplnily historické vojenské
vozy se svými posádkami – vpravo: lhenická country kapela Vodáci
potěšila nejen hosty, ale i místní.
JB, JM

Slavnost „sv.Jána“ LP 2015
V neděli odpoledne, 17.května proběhla „jánská slavnost“, která má
u nás, zejména díky dobrovolnému hasičskému sboru, mnohaletou
tradici. Tradičně má i svůj ustálený průběh. Za slavnostního nástupu
hasičských sborů z našeho Lhenicka (lhenického hasičského
okrsku) a dechové hudby byly i tentokráte slavnostně vyneseny
historické hasičské prapory
a na náměstí u pomníku padlých v 1.světové válce byla položením
věnce uctěna jejich památka, aby slavnost dále za doprovodu hudby
pokračovala průvodem na místní hřbitov ke kapli sv. Jana Nepomuckého, kde proběhla bohoslužba. Jak káže tradice,
zazněla i střelba. Rázným pochodem hasičských sborů zpět do městečka slavnost skončila, aby se poté hasiči odebrali
ke společnému posezení a pobavení s muzikou v sokolovně. I to neodmyslitelně patří ke lhenickém „Jánu“. JB, JM

Foto J.Machart: o lhenickém „Jánu“ dne 17.května 2015

Přímé televizní přenosy z MS v hokeji 2015 v Praze poprvé na velkém plátně
ve lhenickém kině
Příznivci našeho národního týmu měli poprvé možnost
ve lhenickém kině sledovat přímé televizní přenosy ze
čtvrtfinálového utkání a utkání o 3.místo z MS v hokeji
v Praze (14., 16. a 17.5.). Sledování umožnil
dataprojektor v HD kvalitě, který byl před nedávnem do
našeho kina pořízen. Dle zájmu našich Lhenických
možno zde společně sledovat v přímých přenosech, a
nejenom v nich, i další jiné významné sportovní, kulturní
i politické události či dokumenty, filmy, fotografie, šoty,
klipy apod. JB, JM
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NOC KOSTELŮ V NAŠEM SV.JAKUBOVI
Lhenická farnost se připojila k „Noci kostelů“, jež v českých chrámech a kostelech probíhala v pátek 29.5.2015. jednalo
se již po několikáté o setkání lidí dobré vůle ke společnému objevování krásy křesťanských výtvarných a
architektonických pokladů, o otevření a přiblížení těchto posvátných míst široké veřejnosti i s připravenými kulturními
programy (s koncerty, výstavami, prohlídkami s výkladem). U nás i s oficiálním vyhlášením sbírky na opravu varhan.
„Noci kostelů“ v našem sv. Jakubovi předcházela májová pobožnost, aby poté oba zvony Jakub i Jan
pětiminutovým vyzváněním ze svatojakubské věže zvaly veřejnost k účasti. Hned následně příchozí do kostela vítal
dětský pěvecký sbor naší ZŠ působivým zpěvem, nesoucím se chrámovým prostorem z kůru. V navazující úvodní
uvítací řeči akolyty RnDr. Ladislava Čandy, mimo jiné, zazněla i slova o významu a poslání „Nocí kostelů“. Následně
Mgr. Markéta Grillová postupně seznamovala přítomné s historií lhenického kostela i jeho interiérem a jeho cennými
obrazy a sochami v něm, se zvony kdy vsazenými do svatojakubské věže i s jejich osudy, se lhenickými faráři v průběhu
let, když jednotlivá její vystoupení velmi zdařile obohacovala country skupina „Vodáci“ s citlivě vhodně vybranými
písněmi, právě tak, jako i před rovněž zasvěcenými informacemi, podanými současným varhaníkem ve sv. Jakubovi,
Ing. J. Jelínkem o historii zde působících varhaníků a i zdejších varhan, o současném jejich nevyhovujícím stavu, o
nutnosti proto jejich opravy a s prosbou žádoucí na ni vyhlášené veřejné sbírky, neboť samotná farnost na tak vysokou
finanční částku k tomu potřebnou sama nedosáhne. Na závěr lhenické „Noci kostelů“ měli návštěvníci možnost
prohlédnout si s výkladem vnitřní prostory kostela, a to i těch běžně nedostupných, dále také spatřit částečně již
rozebrané varhany na kůru, též na věži uvidět oba zvony i s možností výhledů na Lhenicko, jakož i nahlédnout do fary,
před kterou bylo pro odcházející návštěvníky připravené malé pohoštění. Jistě milá to překvapivá pozornost. Noc
kostelů 2015 se ve
sv. Jakubovi, díky jejím organizátorům a při ní panující příjemné atmosféře, vydařila.
JB, JM
Připomínka možnosti přispění na opravu varhan – číslo účtu veřejné sbírky je 3857235339/0800.
Obrázky z „Noci kostelů“ ve sv.Jakubovi:

Poděkování za „Noc kostelů“
Jsem rád, že jsme se u nás ve Lhenicích letos připojili k akci „ Noc kostelů“.
Bylo to tu poprvé, nikdo neměl žádné zkušenosti s tím, jaký program připravit a myslím, že se to moc
povedlo. Proto bych rád touto cestou poděkoval všem, kdo do kostela ten páteční večer přišli, ale také všem,
kteří si dali práci s tím, aby tuto akci připravili nebo se jakýmkoliv způsobem přičinili o hezký průběh.
Zvlášť děkuji za zajímavé informace RNDr. Ladislavu Čandovi, Mgr. Markétě Grillové, panu Františku
Hambergerovi, panu varhaníkovi Ing. Jiřímu Jelínkovi, dále za hudební doprovod Mgr. Karlu Majerovi a
skupině Vodáci a dětem ze ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Sosnové. Velký dík patří také všem, kteří
finančně přispívají na opravu varhan.
Věřím, že se „ Noc kostelů“ stane ve Lhenicích tradicí a bude zde i v příštích letech.
Ing. Milan Hölcl, místostarosta

Z našich spolků a organizací
Soutěž v požárním sportu lhenického hasičského okrsku
Tentokráte se hasičské sbory z našeho Lhenicka sjely ke společnému klání do Třešňového Újezdce, aby
zde v sobotu 9.května poměřily své síly v hasičských dovednostech. Hasiči v jejich soutěžících družstvech
přesvědčovali, že na případný požární zásah jsou dobře připraveni.
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VÝSLEDKY OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU
TŘ.ÚJEZDEC 9.5.2015
(Účastenským družstvům byly do celkového umístění započítány časy ze štafety a požárního útoku.)
Kategorie muži I
Kategorie muži II
Kategorie žáci st.
1. SDH Tř.újezdec
1. SDH Jáma
1. SDH Jáma
2. SDH Lhenice
2. SDH Lhenice
2. SDH Ktiš
3. SDH Vodice
3. SDH Vadkov
Kategorie žáci ml.
4. SDH Vadkov
Kategorie ženy I
1. SDH Jáma
5. SDH Mičovice B
1. SDH Tř.Újezdec
2. SDH R.Lhota
6. SDH Klenovice
2. SDH Rat.Lhota
3. SDH Ktiš
7. SDH Jáma
8. SDH Ktiš
9. SDH Mičovice A
Pohár Václava Štaubera tradičně udělován družstvu s nejnižším dosaženým časem v požárním útoku, tentokráte jej
získali muži II z SDH Jáma (jejich dosažený čas 0:28,37 s.)

Foto: družstvo SDH Lhenice
Tř.Újezdec 9.5.2015

vybojovalo

2.místo

–

stojící zleva: J: Schőn, P. Trnka, M. Majer, J. Nemeth,
P. Machart, J. Brašnička, F. Fencl st., F. Fencl ml.,
M. Fencl, V. Mášl
klečící zleva: D. Trůbl, J. Suchý, J. Čarek, J. Zána
JB, JM

Z Rodinného centra...
Milí přátelé Rodinného centra,rádi bychom se s vámi rozloučili před prázdninami srdečným pozváním na
Slavnostní uzavření Rodinného centra dne 29.června
v pondělí v provozní době :8.30 -11.30
Na programu bude kromě malého občerstvení a tzv "KOLEČKA" (našeho tradičního půlhodinového programu pro děti
se zpíváním, recitováním a dalšími hrátkami) i bubnování . Pokud nám bude počasí přát, většina aktivit proběhne v
prostorách venkovních před Rodinným centrem.
Na závěr ještě připomenutí , že prostory Rodinného centra neslouží pouze k setkávání rodičů s dětmi v provozní době
(pondělí,středa ,pátek dopoledne) a odpoledním kroužkům, jako je Joga pro školkové děti a Tanečky pro radost, ale i k
dalším aktivitám. V tomto školním roce jsme uspořádali přednášku Mudr. Šímové, podzimní drakyjádu, únorový karneval,
dvakrát bazárek oblečení a dětských potřeb a pravidelné večerní setkávání poslední čtvrtek v měsíci.
Provoz centra zajišťují po celý rok dobrovolně tzv. služby a na dalších činnostech a aktivitách, které vzniknou nebo
vyplynou, se podílí kdokoliv z rodičů, kdo má zájem spolupracovat a chuť s námi společně cokoliv vytvářet , tzv.
realizační tým Rodinného centr
Během letních prázdnin je možné, že bude RC občas otevřeno, pokud se sejde více zájemců s dětmi .
Přejeme krásné léto za Realizační tým RC Lhenice Mgr. Petra Havlíčková
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Ze lhenické knihovny
V soutěži o „Nejlepšího dětského čtenáře“
naší knihovny za rok 2014 – 15
nejlépe uspěly sestry Emička (III.tř.)
a Nelinka (I.tř.) Radovy.
Našim čtenářkám byl
předán dárek v podobě knihy
„Tajemství papírových vystřihovánek“.
Gratulujeme.
IR

Hledání ztraceného času
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát (díl čtvrtý)
k 70.výročí od konce 2.světové války
1945 – 2015
TO BYLO TENKRÁT, V ČTYŘICÁTÉM PÁTÉM ,
NA LHENICKU
„TEN MÁJ BYL PLNÝ ŠEŘÍKŮ
A JÁSOTU A VÝKŘIKŮ…
KDO NOHY MĚL A MOHL JÍT
VOJÁKY PŘIŠEL POZDRAVIT.
Americký voják – příslušník
26.divize, co 10.5. její část
vstoupila i na Lhenicko

Americký voják - příslušník
94.divize – co v srpnu 1945
její část vystřídala na Lhenicku
„fronťáky“ z 26.divize

Z pobytu amerických vojáků na Lhenicku
Na příjezd a uvítání amerických vojáků 10.5.1945 bylo vzpomenuto prostřednictvím zaznamenaných výpovědí
pamětníků v minulém vydání ML. (Z bulletinu „To bylo tenkrát, v čtyřicátém pátém, ve Lhenicích“ – vydán v roce 1995 –
autor Mgr. Jan Bumba.) Tentokráte také z těchto vzpomínek o pobytu amerických vojáků u nás (od 10.5.1945 do konce
července vojáků z 26.divize, od srpna do 28.10.1945 pak z divize 94.
VE LHENICÍCH
(Vybráno ze vzpomínek již zemřelého Miroslava Beneše ze Lhenic a Jana Macharta v současnosti z Vodice.)
Veškerou techniku (zejména vozidla) měla americká vojenská jednotka, dislokována ve Lhenicích, soustředěnou ve
hlídaném autoparku v alejích u Lizmasů kříže (u městečka, u odbočky na Tř. Újezdec ze silnice na Vadkov). Její
velitelství sídlilo v hotelu „U Hálů“ (dnes Hotel pod Stráží), posádková kuchyně byla umístěna u Šturmů (dnes Mášlů,
náměstí čp.130). Jednotka byla pravidelně zásobována potravinami i vším dalším potřebným, pošta pro ni byla přijímána
i odesílána letecky z místa na Moravců louce (dnes prostor pod Správou silnic v Tylově ulici). Vojáci zde plnili své
povinnosti, chodili do služeb, stráží, též čistili náš kraj od odhozených německých zbraní, munice a další výzbroje,
např.také nacvičovali na starém hřišti v lese s vlastní kapelou i na vojenskou přehlídku atd. Byli mezi nimi i vojáci černé
pleti, s čímž se někteří Lheničáci setkali vůbec poprvé. Ve svém volném čase se bavili návštěvami hospod, tancovaček,
chodili za děvčaty, což prý některým místním mládencům bylo i nelibé pro dívčí náklonnost k nim, promítali si filmy (i pro
Lhenické) na náměstí před kostelem nebo v sokolovně, bylo léto – chodili se koupat, navštěvovali vlastní bohoslužby
s vojenským kaplanem atd. Jejich vystupování a chování kontrolovala policie US-ARMY. Ti prvosledoví – z 26.divize,
z elitní tzv. Yanko divize (bylo jich i v okolních osadách dohromady cca 500 – ve Lhenicích 400, měli na rukávech
označení s velkými písmeny YD). Byli ubytováni i u našich lidí na privátech a i proto měli k sobě vzájemně velice blízko,
rozdávali a dělili se s našimi i o své zásoby, především potravinové, Vojáci, kteří je v srpnu vystřídali, byli z 94.divize – již
týlové, okupační (na rukávech měli kruhové barevné označení s číslem 94), nebyli již umístěni po privátech, ale společně
v sokolovně, ve škole, v hotelu, bylo jich méně, s našimi obyvateli již až tak přímý kontakt neměli, s některými místními
už i s našimi „kšeftovali“, hlavně s cigaretami a nylonkami (s dámskými punčochami). Ta bezprostřední spontánní radost
z konce války a náhle nabité svobody přeci jen už trochu časem vyprchala, přesto loučení i s nimi bylo dojemné,
i když ne až tak emotivní jako s „fronťáky“ z „Yanko divize“.

Z pobytu amerických vojáků v okolních osadách
V HRBOVĚ
(Ze vzpomínek již zemřelé paní Růženy Bukovské – Weberové, tehdy žijící v Hrbově – kráceno.)
Tady i v Netolicích byli nejprve krátce ruští vojáci. Pod vsí byl šrank – závora, dělící ruskou a americkou okupační zónu.
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Rusové od nás odešli a do vsi přišli Američané (demarkační čára se upřesňovala). V našem stavení se jich nakonec
s velkými batohy ubytovalo třináct ! Vyklidili jsme jim největší místnost. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že
jeden z nich mluví česky. Byl z Chicaga – Čechoameričan, z tamní české kolonie. Dokonce znal rodinu bratra mého otce,
který tam před léty odešel. Zanedlouho byl ale převelen do Netolic. To proto, že uměl česky. A tak tam byl pověřen
americkou komandaturou úkolem sledovat vzájemný styk amerického vojska s místním obyvatelstvem – jeho úroveň a
nálady v něm. U nás se mu líbilo, protože k nám nadále jezdil. Byli to hodní a slušní chlapci. Přes den, někdy i v noci,
chodili do služeb do Lhenic nebo Netolic, jak říkali. Večer zaklekli u stolu a modlili se. Měli strach z toho, že budou muset
jít ještě do války do Japonska. To padlo, a tak měli velikou radost. To již byl počátek srpna a jednoho dne nastalo loučení
– jeli domů. Se všemi u nás doma se objímali a děkovali. Měli jsme je rádi a jak jsme poznali, oni nás taky. Po válce nám
z Ameriky psali. V dopisech na nás vzpomínali a přáli nám vše dobré. My na ně taky rádi vzpomínáme. Byla to s nimi
krásná doba.
VE VODICI
(ze vzpomínek Vodických – kráceno.)
I zde se „Vodičtí“ s americkými vojáky spřátelili. I tady byli ubytováni po domech. U Hamburgerů pobýval jejich velitel.
Rád se projel na jejich koni. Ve Vodici se mu líbilo, protože, když byl odvelen do Horní Plané, nadále se sem vracel.
Vodičtí vzpomínají, jak se tady v té době na parketě tancovalo při americké kapele a scházela se tu omladina z celého
okolí. Americké vojáky měli ve své vísce rádi.
VE VADKOVÉ
(Vybráno z Kolářovy kroniky vadkovské.)
Po 10.květnu se u nás po staveních ubytovalo 50 amerických vojáků. Na Ktišsku a tam dále prý Američané odzbrojují
ustupující německé vojsko táhnoucí do zajetí. Též tam i v našem okolí likvidují Němci odhozené zbraně, munici i další
vojenskou jejich výzbroj. V neděli 13.5. ve lhenickém kostele slavnostní mše svatá za zpěvu Svatováclavského chorálu a
Československé hymny. Kdo by si před nedávnem něco takového pomyslel ! 19.července LP 1945 za loučení celé vsi
odešlo americké vojsko, později i z Vodice a ze Lhenic. Tam v počtu asi čtyř set a přišla tam nová jednotka americká, již
početně slabší.
JB, JM
Foto příloha zleva
Foto č.1 – i lhenický voříšek cítil k americkým vojákům náklonnost
Foto č.2 – američtí vojáci s nefalšovanou lhenickou kozou
Foto č.3 – ve volném čase u Koubovského rybníka
Foto č.4 – američtí vojáci byli i ve Vodici

Výstavka fotografií z osvobození Lhenicka americkou armádou k 70.výročí ve vestibulu lhenického kina
- její návštěva možná na požádání.

600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa
Upálen 6.července LP 1415 v německé Kostnici
K tomuto významnému výročí jsou pořádány v naše, kraji – jeho rodišti vzpomínkové akce
(v jihočeském kraji je jich sedmdesát). Jsou tu místa přímo s Janem Husem a husitstvím spojena, ale i
ta, jejichž historie byla jimi ovlivněna. I v historii Lhenic jsou tyto vlivy k nalezení. O nich v příštím vydání
ML v této rubrice „Hledání ztraceného času“, v kapitole „Lhenicko a husitství“.
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Jižní Čechy nemají většího rodáka než Jana Husa
Svým učením dal do pohybu hnutí, které vzniklo jako reakce na společenské rozpory tehdejší doby. Jižní Čechy
husitské – i tak bývají nazývány.
Mistr Jan Hus je jednou z nejvýznamnějších postav českých a bez nadsázky také evropských dějin. Kněz, jenž se
narodil v našem kraji – v Husinci. Byl jedním z prvních představitelů církve, kteří usilovali o její reformaci. Byl proti
odpustkům a tvrdil, že jediným pramenem víry má být „Písmo svaté“, nikoliv papežská nařízení či encykliky. Prosazoval
ideu tří pouze: pouze milost, pouze víra, pouze písmo. Kvůli svým myšlenkám byl označen za kacíře a 6.7.1415 upálen
v Kostnici.
O mistru Janovi ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka“
(Pro PT Deník 21.3.2015)
„Připomínáme si 600 let od upálení Jana Husa. Tato událost přispěla k vypuknutí husitské revoluce, ale Hus si zaslouží,
abychom se jím zabývali samostatně a nemíchali dvě různé věci dohromady. Hus nebyl revolucionářem a spojovat jeho
výročí s husitskými válkami je chyba. Podobně bývá Jan Hus zobrazován s kalichem, který je mu přisuzován, jako by on
byl propagátorem přijímání podobojí. Je to někdy trochu uhýbání od té skutečné podstaty Husových reformních názorů.“
JB, JM

Z kulturního a společenského dění

Kinoreport
Ve lhenickém kině proběhlo v sobotu 30. května promítání
alternativně alternativního autorského snímku Očarovaná Šumava,
filmu na motivy romaneta Josefa Váchala. Promítání se zúčastnil i
samotný autor Tomáš Hauzner, který na úvod řekl pár slov o
samotném autoru původní předlohy, českém malíři, grafikovi,
ilustrátorovi, sochaři, řezbáři a také spisovateli Josefu Váchalovi,
jehož hlavní část díla spadá do meziválečného období.
Děkujeme všem za návštěvu kina. Připravujeme a těšíme se na
letní scénu Lhenického náměstí.
S pozdravem,
Ing. Petr Šandera

termíny letního promítání na lhenickém náměstí !!!!!!
4. a 18. července
1. a 15. srpna

Divadelní představení
ve lhenickém kině v neděli 21.6. od 14.00 hodin
ke Dni dětí

DĚTSKÝ KABARET
Klauni Fany a Tom mají pro své kamarády připraveno

spoustu písniček, legrace a soutěží,
které nenechají žádné dítě sedět....
DĚTI VSTUP ZDARMA !!!

IR
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Městys a Sokol Lhenice zvou všechny děti a rodiče
na
plný her....

který se koná 27. června od 14.00 hod na hřišti SK
Čeká vás odpoledne plné zábavy, soutěže, rekordy a zápolení.......
Od 14.00 hod. Ukázka služebních psů Policie ČR

Napsali o nás
Dětský úsměv opět vyslaný ze Lhenic
Deník - „Junior“ - květen – rubrika „Nejhezčí je dětský úsměv“
„Dětský úsměv odzbrojuje, navozuje dobrou náladu a zahřeje.
Měl by se ordinovat na všechny neduhy světa.
A protože ho nikde na předpis nedostanete, máte možnost se usmívat s námi.

Foto: neustále usměvavá pětiletá Terezka.
Snímek nám přišel od maminky Vlasty Křížkové ze Lhenic.
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Z redakční pošty
O Chrastováčkovi
Je všeobecně známo, že ze hřbitova se dá jít několika směry. Jedna cesta vede kolem chrastovského rybníčku. Je jako
dlaň, krásně opravený. Okolí upravené, vysečené s několika bytelnými, bezpečně opracovanými lavicemi. Je to práce
našich sousedů. Pracovali tam i o víkendu. Jmenovitě – Lukáš Mügl a Milan Bartl, vnuk manželů Kabátových - „Jirků“.
Kluci dokonce k rybníčku dosadili i „jednovaječné“ dvojče vejrovského hastrmánka. Vejrováček hlídá rybník z hladiny,
jejich Chrastováček z protějšího, nepřístupného břehu. Stín hledá pod švestkami. Kdo ví, co má za lubem....Všichni
víme, jak chutnají švestkové dobroty. A sušené švestky, ty večer chutnají a ráno prý dokonce pomáhají !? A mnozí
pánové jsou přímo experti na výrobu a konzumaci švestiček v tekuté podobě.
Jak na tom bude zelený mužíček ? To se uvidí, možná zčervená.☺
Zajděte se občas podívat – a můžete i pochválit, jako jsem učinila i já a pusa mi neupadla. Jenom ta voda --- temná jako
z tůně...
Lukáši Mügle, chci věřit, že všechna snaha kolem rybníčku nebude marná. Kde není přítok stálý....
Kluci, držíme Vám palce. Za ty, jimž život ve Lhenicích není lhostejný.
Jana Vaněčková

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Z AKTIVIT LHENICKÉHO SOKOLA
Roč.2014/15 v soutěžích ve stolním tenisu na Prachaticku dohrán. Již se připravuje nový.

Pamatováno je na mládež.
Na společné schůzi klubů po skončení uplynulého ročníku bylo rozhodnuto, že pokud se do soutěží přihlásí 28 a více
týmů, bude se nadále hrát třístupňově (v RP I, RP II, RP III), pokud méně, dvoustupňově. Novinkou bude zavedení
žákovských soutěží. Ty se naposledy hrály na Prachaticku před několika desítkami let, nyní se obnovují (v minulém
ročníku hráli žáci v soutěžích společně s muži – jako i ti naši lheničtí v RP III). S mládeží se kvalitně pracuje nejen
v Prachaticích, ale též ve Lhenicích, Netolicích, Ktiši, Lenoře, Volarech, Horní Vltavici, Vimperku. „Je výborné, že se
s mládeží začalo takto pracovat, alespoň tento sport na Prachaticku neskončí pro nedostatek hráčů“, shodují se trenéři
napříč okresem.
(Podle PT Deníku – 30.5.2015 – kráceno.)

Benjamínci Sokola na dalším turnaji za zelenými stoly
Dlouhodobá soutěž v RP III ve stolním tenisu na Prachaticku sice již pro ně skončila, ale dále pokračují ve startech na
turnajích. Naposledy zamířili do Lenory, kde turnaj pro stolní
tenisty do 15 let uspořádal tamní SK Křišťál. Zúčastnilo se jej
celkem 34 hráčů (z toho 28 chlapců a 6 dívek), a to z domácí
Lenory a dále z Vimperka, Volar, H.Vltavice, Ktiše, Lhenic a
Netolic. Kluci byli rozděleni do čtyř skupin s postupy až do
finále, děvčata do jedné. Mezi nejúspěšnější se probojoval
lhenický Radek Sivera – mezi chlapci obsadil 2.místo za
vítězným Janem Hůlou, mezi děvčaty zvítězila Barbora
Horáková.
(Podle PT deníku – 22.5.2015 – kráceno.)
Foto PT deníku – mezi medailisty lhenický Radek Sivera
čtvrtý zleva, vítěz Jan Hůle šestý zleva, vítězná Barbora
Horáková pátá zleva.
JB, JM
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Co nového ve lhenickém SK
A tým v I.B ve sk.B
- ten s blížícím se závěrem hledá ztracenou formu z první poloviny mistrovského jara, kdy atakoval
nejvyšší příčky tabulky. Propad v ní na 5.místo k 1.6. zapříčinila série tří zápasů doma v řadě, ze které
vytěžil pouze čtyři body (30.4. s Kestřany 1:3, 2.5. s Lažištěm 0:0, 9.5. se Štěkní 4:2), ale také tomu
napomohl hned na to zápas na hřišti osecké rezervy – lídra I.B sk.B, kde rovněž na body nedosáhl (17.5. – Osek B – Lh.
2:0), a poté též i následující prohry – doma s Volyní (23.5. Lh. – Volyně 2:3) a v Chelčicích (31.5. Chelčice – Lh. 4:0), aby
tím tak naplnil řadu tří porážek po sobě. Do konce soutěže zbývají dvě kola (po uzávěrce ML), ve kterých se doma
střetne s druhým v tabulce Sousedovicemi
(v sobotu 6.6. od 17 hod.) a v derniéře venku s posledním v tabulce a zřejmě již sestupujícím Poříčím (v sobotu 13.6. od
17 hod.). Navýší v nich náš A tým doposud získaný sedmatřicetibodový zisk?

B tým SK Ktiš/Lh.B ve skupině o postup
- v ní se mu zatím nedaří, neboť v sedmi odehraných kolech pouze jednou zvítězil (bez započítaných výsledků
z předchozí B skupiny OP), a to na hřišti FC Šum. Hoštice (16.5. 3:4) a v tabulce je k 1.6. na posledním místě. Vylepšit
v ní své postavení má ještě možnost ve třech zbývajících kolech (doma 7.6. se Zdíkovem a 14.6. ve Svaté Máří a poté
v domácí derniéře v sobotu 20.6. od 14 hodin s Š. Hošticemi.

Přípravky v OP
- přípravka st. a minipřípravka dosahují ve svých soutěžích střídavých výsledků, když minipřípravka si vede lépe (viz
přehled jejich zápasů v květnu). I jejich mistrovská klání se kvapem chýlí k závěru.
Zbývající jejich mistr. utkání:
Přípravka st. v OP: o sobotách 6.6. od 15.00 hod. doma s Tatranem PT-B a 13.6. od 10.00 hod ve Strunkovicích
Minipřípravka: její derniéra – v pondělí 8.6. od 17.00 hod. na turnaji doma ve Lhenicích (účastníci Lhenice, Š.Hoštice,
Prachatice)

Mistrovské zápasy lhenického SK v květnu
A týmu v I.B ve sk.B
20.kolo – so 2.5. – SK Lhenice – Lažiště B 0:0
21.kolo – so 9.5. – SK Lhenice – Štěkeň 4:2 (1:2) – br. za Lh.: P.Prenner ml. 1, R.Iliev 1,
J.Mrkvička 1, M.Mahák 1
22.kolo – ne 17.5. – Osek B – SK Lhenice 2:0 (0:0)
23.kolo – so 23.5. – SK Lhenice – Volyně 2:3 (1:2) - br. za Lh.: R.Iliev 2
24.kolo – ne 31.5. – Chelčice – SK Lhenice 4:0 (2:0)
Postavení SK Lhenice v I.B tř. sk.B (14 účastníků) k 1.6.:
5.místo – 24 zápasů – 11 výher, 4 remízy, 9 proher – skóre 39:40 – 37 bodů
B týmu v OP ve skupině o postup
3.kolo – so 2.5. – Zdíkov – SK Ktiš/Lh.B 2:0 (1:0)
4.kolo – ne 10.5. – SK Ktiš/Lh.B – Sv.Maří 3:0 – kontumačně – hosté se k utkání nedostavili
5.kolo – so 16.5. – Š.Hoštice – SK Ktiš/Lh.B 3:4 (0:2) – br. za Ktiš: P.Šíma 1, J.Prenner 1, J.Mrkvička 1, J.Růžička 1
6.kolo – ne 24.5. – SK Ktiš/Lh.B – Volary A 2:3 (0:1) br. za Ktiš: J.Beran 1, R.Sura 1
7.kolo – so 30.5. – Vacov B – SK Ktiš/Lh.B 5:1 (2:1) – br. za Ktiš: P.Lukšovský 1
Postavení SK Ktiš/ Lh.B v tabulce skupiny o postup (10 účastníků) k 1.6.:
10.místo – 15 zápasů – 3 výhry, 2 remízy, 10 proher – skóre 27:37 – 11 bodů
Přípravka st. v OP
18.kolo – so 2.5. – SK Lhenice – Vacov 4:6 (2:2) – br.za Lh.: V.Podlešák 3, M.Halabrín 1
19.kolo – ne 10.5. – Volary – SK Lhenice 3:6 (2:2) – br.za Lh.: V.Podlešák 4, K.Gregora 2
20.kolo – so 16.5. – SK Lhenice – Lažiště 6:6 (1:3) – br.za Lh.: V.Podlešák 2, K.Gregora 2, P.Bláha 1, O Barna 1
21.kolo – po 25.5. – Husinec – SK Lhenice 13:2 (5:1) – br.za Lh.: V.Podlešák 2
22.kolo - SK Lhenice – Vitějovice 8:2 (3:2) – br.za Lh.: V.Podlešák 5, A.capůrka 2, A.Stehlík 1
Umístění SK Lhenice v tabulce OP přípravek (13 účastníků) k 1.6.:
12.místo – 21 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 17 proher – skóre 64:182 – 13 bodů
Minipřípravka v OP
11.kolo – po 11.5. – Turnaj ve Vimperku – přeloženo –
1.zápas – Vimperk – SK Lhenice 11:4 (5:1) – br.za Lh.: A.Kanalošová 2, R.Štengl 2
2.zápas – Lažiště/Záblatí – SK Lhenice 6:5 (4:2) – br.za Lh.: J.Berger 3, A.Stehlík 2
12.kolo – st. 13.5. – Turnaj v Šum.Hošticích
1.zápas – Šum.Hoštice – SK Lhenice 5:9 (1:4) – br.za Lh.: A.Stehlík 3, J.Berger 2, A.Kanalošová 2, R.Štengl 1,
M.Šístek 1
2.zápas – SK Lhenice – Tatran PT-B 1:15 (1:6) – br.za Lh.: A.Stehlík 1
13.kolo - út 26.5. – vložený zápas – přeloženo – Tatran PT-C – SK Lhenice 1:5 (1:3) – br.za Lh.: A.Stehlík 2, J.Berger 1,
A.Kanalošová 1, Š.Trnka 1
14.kolo – st 27.5. – Turnaj ve Lhenicích
1.zápas – SK Lhenice – SK Vacov 8:4 (2:2) – br. za Lh.: M.Halabrín 5, A.Stehlík 2, Š.Trnka 1
2.zápas – SK Lhenice – Stachy/Zdíkov 12:3 (7:0) – br. za Lh.: R.Štengl 4, A.Stehlík 3, J.Berger 3,
A.Kanalošová 1, Š.Trnka 1
Postavení SK Lhenice v OP minipřípravek (8 účastníků) k 1.6.:
3.místo – 24 zápasů – 13 výher, 1 remíza, 10 proher – skóre 196:162 – 40 bodů.
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Upozornění
Z důvodu vložení automatické závlahy pod hrací plochu, poté jejímu zapískování a dosetí trávníku, bude hřiště
lhenického SK uzavřeno od úterý 9.6. do pátku 24.7., (s výjimkou zde konaného Dětského dne 27.6.) kdy následně –
v sobotu 25.7. – o lhenické pouti, na již zrenovovaném jeho travnatém povrchu, proběhne
tradiční Memoriál Vojtěcha Marka.
Rovněž z toho důvodu byla závěrečná domácí mistrovská utkání našich přípravek předehrána.
JB, JM

foto: správci hřiště Kvěchovi při poslední úpravě travnaté hrací plochy před jejími úpravami (4.6. 2015)

KČT Lhenice - Český ráj 2015
Letos navštívíme jednu z posledních oblastí, kterou jsme dosud nenavštívili - oblast Českého
ráje. Mnozí z nás si ji trochu pamatujeme ze školních výletů - spolu s ostatními objevíme, co
je zde nového.
Termín zájezdu: odjezd 8.8.2015 - sobota, příjezd 15.8.2015 sobota
Předpokládaná cena: 4500,-Kč
V ceně zájezdu: doprava autobusem s bufetem, ubytování,
stravování (polopenze)
Doprava: SK Boubín Tour - Václav Jícha, Volary
Pojištění: každý individuálně
Zájezd se uskuteční při počtu 30 účastníků.
Záloha na zájezd: 2500,-Kč
Pěší túry se přizpůsobí počasí a fyzickému stavu účastníků.
Většina tras předpokládá dobu konání 6-8 hodin dle průvodců.
Do programu je možno zařadit koupání v přírodních
koupalištích, návštěv hradů, zámků a muzeí. Trasy možno
měnit nebo doplnit. Přejeme všem účastníkům příjemný pobyt
a hezké zážitky.
PODROBNÝ PROGRAM ZÁJEZDU:
sobota 8.8. odjezd Lhenice 7 hodin - klubovna KČT směr Netolice, Praha, Turnov - ubytování Bartošova pec, odpoledne
prohlídka Turnova a okolí
neděle 9.8. Zlatá stezka Českým rájem - putování napříč Českým rájem - Turnov - Mašov - Valdštejn - Hrubá Skála Vidlák - Trosky - Mladějov - Pařez - Liduň - Turnov (8 hodin, převýšení 228 m)
pondělí 10.8. Kopanina - výstup k rozhledně s výhledem na Český ráj - Železný Brod - Vyšný - Malá Skála - Bobov Kopanina - Frydštejn - Voděrady - Ondříčkovice - Bartošova pec ubytovna (8 hodin, převýšení 352m)
úterý 11.8. výstup na nejvyšší horu Českého ráje - Železný Brod - Dlouhý - Kozákov 744 mnm. - Smrčí - Železný Brod (4
hodin, převýšení 440 m) - Železný Brod - Vrát - Kalich - Sokol - Koberovy - Železný Brod (4 hodin,
převýšení 260 m)
středa 12.8. Prachovské skály - procházka romantickými roklemi Prachovských skal - Jičín - Prachov - Císařská chodba
- vyhlídka Českého ráje - turistická chata U Pelíška - Maršov - Ervínův hrad - Holín - Jičín (4,5 hodiny,
převýšení 100 m) - procházka vyhlídkovým skalním labyrintem (5 hodin)
čtvrtek 13.8. Drábské světničky - Mnichovo Hradiště - Zásadka - Drábské světničky - Rada - Kramodná - Skalka Mnichovo Hradiště (4 hodiny, převýšení 140 m) - výstup na Příhrazské skály - Mnichovo Hradiště Skalka - Mužský - Hláska - Černá Louže - Smrkovec - Zásadka - Mnichovo Hradiště (4 hodiny, převýšení
140 m)
pátek 14.8. Hrubá Skála - ke krásnému zámku a neobyčejným vyhlídkám - Turnov - Mašov - Hlavatice - Arboretum
Bukovina - Mariánská vyhlídka - Hrubá Skála - Sedmihorky - Janova vyhlídka - Mašov - Turnov
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(5 hodin, převýšení 120m) - Vyskeř 466 m - ke kostelu se zvonicí, známé roubence a skalnímu umění - Turnov - Mašov
- Vyskeř - Poddoubí - Kacanovy - Turnov (6 hodin, převýšení 120m)
sobota 15.8. dopoledne město Sobotka, hrad Humprecht - Osek (2 hodiny) - odpoledne odjezd do Lhenic
Informace k zájezdu:

Karel Majer, Lhenice – čt: 720 121 690
Jana Müglová, Netolice – čt: 606 388 069

INZERCE


Oblečení pro celou rodinu za super ceny –originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od
Staňka a drogerie za super ceny.Nákupní středisko, I .patro, Náměstí č. 2, Lhenice.



Prodám stavební parcelu v katastru Lhenice - o výměře 8199m². Bližší info pí. Hronová
tel: 602 858 934



PRODÁM ZAHRADU – možnost stavební parcely ulice Netolická Tel: 606 235 281; 607 169 968



Prodám nové povlečení na dvě postele v původním obalu – několik vzorů. Za poloviční cenu. Dále
prodám jídelní servis, včetně polévkové mísy a misek. Celkem 40 ks. Dále prodám prošívané
deky a polštáře plněné husím - ručně draným peřím. Mob: 737 059 820



Prodám družstevní byt 2KK s balkónem ve Lhenicích, sídliště SNP. Byt je po rekonstrukci,
částečně vybaven. Tel: 736 759 786



Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714

FITNES KLUB Netolice Jiří Mügl – oznamuje otevření nové provozovny v Netolicích v Bavorovské
ulici (areál bývalé prádelny) 777 635 870 – provozní doba dle dohody !!
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 777635870
777635870
Aktuální nabídka:
Poslední volný byt 3+kk v bývalé MŠ (dolní pavilon) - využijte tuto příležitost moderního
bydlení a domluvte si nezávaznou prohlídku.
Máte nevyužitý byt či domek? Zdarma Vám poradíme a zajistíme dlouhodobého nájemníka!
- volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, kancelář ČB – Karla IV. 3 u náměstí. Aktuální
nabídka na: www.haloreality.cz
Šití Romana Bukovská – zakázkové šití oděvů a prádla, šití a prodej bytových doplňků (prodej dětských
tepláčků, softshellových kalhot...) Na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519

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
JUDr. 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 Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
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