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Zprávy z radnice
Červencové zastupitelstvo Městyse se nekonalo.
Dne 22.7. vydal Městys Lhenice zákaz kropení zahrádek a rozdělávání ohňů.
Dva dny poté jej vydal i hejtman Jihočeského kraje. Zákaz stále platí !
Úřad Městyse Lhenice vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu
VYHLAŠUJE ZÁKAZ KROPENÍ ZAHRÁDEK A NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ PITNOU VODOU z důvodu snížení zásob
pitné vody v obecních vodojemech a ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ, PÁLENÍ a podobně z důvodu velkého nebezpečí
vzniku požáru.
ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ !!!
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru Podle článku 2 písm. a) Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2015 ze dne 28. května 2015, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení“) vydaného dle
zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění usnesením č.
509/2015/RK-64 Rady Jihočeského kraje a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje
vyhlašuji
pro celé území Jihočeského kraje OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU na dobu od 13.00 hod. 24. 07.
2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v
důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.
Více na webových stránkách městyse (na adrese www.lhenice.cz) a na jeho úřední desce.

OZNÁMENÍ OBČANŮM

přesto Vás zveme na koncertní hudbu do kostela
sv. Jakuba ve Lhenicích

v pátek 21.8. 2015 od 19 hod.

V červencovém vydání měsíčníku „Moje Lhenicko“ jste se dočetli o plánovaném koncertě ve lhenickém kostele.
Letní prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny a přiblížil se i pátek 21.srpna. V tento podvečer zazní v podání
rodiny pana Krejčího z Brna různé skladby od různých autorů (jen pro představu bych uvedl například: Ave Maria od F.
Schuberta, Meditation od J. Masseneta, Biblická píseň č. 4 op. 99 od A. Dvořáka, …..a mnoho dalších). Dovolte mi,
abych Vás na tento koncert srdečně pozval – myslím si, že to bude příjemně strávený čas a příjemné naladění na
začínající večer a nadcházející víkend.
Pan Krejčí chce tímto koncertem podpořit opravu lhenických varhan, a proto i on se vzdal jakýchkoliv finančních
nároků za koncert. Znamená to tedy, že bude vstupné dobrovolné a záleží jen na Vás, jaký finanční obnos vložíte do
kasičky a tím podpoříte opravu varhan. Kasička je součástí veřejné sbírky a je sledována Krajským úřadem v Č.
Budějovicích. Po jejím otevření bude její obsah vložen na bankovní účet u České spořitelny, na který též můžete kdykoliv
zaslat své příspěvky, a jehož číslo je:

3857235339 / 0800
V případě potřeby je možné obdržet „Potvrzení o daru“ jako podklad pro uplatnění odečtení hodnoty daru ze základu
daně - na požádání Vám tento doklad předá pan varhaník (kontaktní telefon: 605 129 674)
Ing. J. Jelínek
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Pozvání na sobotní odpoledne 15.8. 2015 ke kapli v Brabcích
Právě na tento den připadá podle liturgického kalendáře svátek Nanebevzetí Panny Marie a to je právě důvod,
abychom tento den uctili na tomto krásném místě mší svatou, při které současně posvětíme novou sochu Panny Marie,
vytesané ze dřeva pacovským řezbářem Ivanem Šmilauerem, z jedné zde již dříve pokácené lípy.
Mši svatou bude sloužit P. Mgr. Jan Mikeš z Prachatic a začátek je v 16 hodin.
Dovolte nám při této příležitosti vyjádřit i poděkování pracovníkům Městysu Lhenice, kteří vynaložili síly, energii
a prostředky k tomu, aby toto kouzelné místo Lhenic zůstalo i nadále takto krásně upravené a poskytovalo tak možnost k
posezení, k zamyšlení, k odpočinku, ….
Farnost Lhenice

Probíhající stavební práce na revitalizaci lhenického náměstí – I. etapy
na rekonstrukci vstupního nádvoří školy a blízkého přístupového okolí,
již provedeny a prováděny firmou Strabag s.r.o. - zahájeny 1.7. 2015:
- překlady sítí
- odvodnění a stavební úpravy ploch
- výstavba garáží pod školní bytovkou (již ve fázi dokončení)
V tomto prostoru by práce měly být ve větší míře dokončeny do začátku školního roku – především z
důvodu bezpečného docházení dětí do školy.

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Provoz o prázdninách probíhal od 1.7. do 17.7. v jednom oddělení – spojené třídy (s počtem do 25 dětí). MŠ uzavřena
od 20.7. do 14.8.. Opět otevřena od pondělí 17.8. se zahájením nového školního roku 2015/16 v úterý 1.září.
Základní škola
O „vagacích“ ve škole pracovní ruch nepřestal
Žáky a učitele vystřídali řemeslníci.
Provedené práce o hlavních prázdninách
V pavilonu U8 – rekonstruovány jeho prostory – schodiště a chodby ve 2. a 3.podlaží vymalovány a provedeny nátěry
zábradlí, dveří a zárubní (v hodnotě 75.000 Kč), v učebnách ve 3.podlaží provedena výměna podlahových krytin, poté
učebny vymalovány.
V pavilonu školní jídelny – zrekonstruovány rozvody vody.
Další prováděné – v pavilonu 1.stupně ZŠ – úpravy interiéru – prostorů školní družiny a jejího dvorku.
Na škole probíhá realizace projektu „ZŠ Lhenice“
– zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání“
Byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad. Předmětem projektu je modernizace
vybavení učebny přírodovědných předmětů, zřízení venkovní učebny EVVO a vybavení školních dílen na škole.
Více o projektu na webových stránkách školy – na adrese www.zslhenice.cz
Zahájení nového školního roku 2015/16 – v úterý 1.září.

JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Jaká byla naše „Svatojakubská“ 2015
I ona proběhla v „žáru“ letošního horkého léta. Ač v posledních létech nachází „konkurenci“ zejména v holašovických
selských slavnostech a i v dalších letních akcích po celém kraji, lid zdejší z celé farnosti, jakož i dobří rodáci, ji ale
zůstávají věrní…
Ta letošní se nijak nelišila od poutí předešlých – též s pouťovými atrakcemi na náměstí a jarmarkem (i když stánků bylo
méně), se mší svatou v našem kostele k oslavě patrona sv.Jakuba (v jejímž průběhu i tentokrát pouťové tlampače
utichly), s výstavou drobného zvířectva zdejších chovatelů, s nezbytným bohatým fotbalovým programem, pouťovou
taneční zábavou –„tokrát“ pod širým nebem a i s diskotékou, s naplněnými hospůdkami po celou pouť a s koncertem
Vodáků na dvoře „U Vašků“, již tradičně uzavírajícím pouťové dění u nás.
Pouťová propagační výstava drobného zvířectva – areál ZO ČSCH – neděle 26.7. dopoledne (od 8.00 do 13.00)
Vystavovalo 23 členů místní organizace chovatelů a tři hosté. 420 platících návštěvníků a 70 dětí mohlo na výstavě
uvidět 120 holubů, 58 králíků, 69 kusů drůbeže, 60 kusů okrasného ptactva, dvě kozy a jednu ovci. Pro příchozí bylo
v areálu nachystáno občerstvení i s možností příjemného posezení. Z jejich ohlasů možno konstatovat, že se výstava
líbila.
JB, JM
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Hudební večer pod širým nebem
Hřiště za sokolovnou – sobota 25.7. - večer
Lhenická mládež měla o sobotním večeru o zábavu postaráno. Na hřišti za sokolovnou koncertovala rocková skupina
„Garant“, kde jako předkapela vystoupila místní kapela lhenické ZUŠ „Cherry Time Band(a)“ (viz foto vlevo) a večer byl
završen diskotékou DJDawe
Pouťový koncert country skupiny „Vodáci“
Dvůr pivnice „U Vašků“ – neděle 26.7. – podvečer a večer.
Nejenom milovníci country muziky měli možnost příjemně strávit pouťový nedělní podvečer a večer s Vodáky (viz
ilustr.foto vpravo). Kdo přišel, nelitoval, neboť za občerstvení a též možnosti si s Vodáky i zazpívat, panovala tu při
tradiční „rozlučce“ s poutí výborná nálada. JB, JM
Lhenická pouť plná fotbalu
Fotbal ke lhenické „svatojakubské“ patří od nepaměti. Tato tradice je dodržována i v současnosti.
A tak v sobotu 25.7. proběhl na zvelebeném trávníku hřiště lhenického SK (i s novou automatickou závlahou) již
16.ročník Memoriálu Vojtěcha Marka, aby pouťová fotbalová nabídka pokračovala i o nedělním odpoledni 26.7., kdy si
to nejprve rozdali benjamínci z přípravky proti svým maminkám a tatínkům a poté domácí „peckáři“ proti
vlachovobřezských „kozlíkům“ v kategorii „pětatřicítek“.
Prvenství na turnaji po šesti ročnících pro Lhenické
Tak dlouho čekali domácí na to, aby jméno jejich klubu pošesté bylo vepsáno mezi vítěze na piedestal velkého poháru
Memoriálu Vojtěcha Marka (naposledy tak tomu bylo při 9.ročníku v roce 2008). Tím tak také zmařili šanci Tatranu
Prachatice – týmu 1999 dosáhnout v turnaji na vítězství potřetí v řadě (jeho účast na memoriálu pravidelně od jeho
10.ročníku v r.2009, ve 14.roč. v roce 2013, v 15.roč. v roce 2014).
16.ročník Memoriálu Vojtěcha Marka ve výsledcích
Vyřazovací zápasy:
1. SK Lhenice – Sokol Chvalšiny 1:1 (0:0) – na penalty 5:3
Branky: R.Pořádek (39.´) – P.Sluka z 11 (32.´)
2. Tatran Prachatice – tým 1999 komb. – Blaník Strunkovice 4:1 (1:1)
Branky: P.Holba 3 (16.´, 46.´, 52.´), P.Hodina (50.´) – J.Kureš (12.´)
O třetí místo:
Sokol Chvalšiny – Blaník Strunkovice 2:3 (2:0)
Branky: P.Podskalský (13.´), L.Fučík (19.´) – J.Kureš 3 (38.´, 39.´, 55.´)
Finále:
SK Lhenice – Tatran Prachatice – tým 1999 komb. 2:0 (0:0)
Branky: R.Iliev (39.´), Vl.Burda (45.´) – Lheničtí neproměnili dvě penalty! (R.Pořádek, R.Iliev)
Konečné pořadí – 1. SK Lhenice, 2. Tatran Prachatice – tým 1999 komb., 3. Blaník Strunkovice, 4. Sokol Chvalšiny
Nejlepší jednotlivci
– hráč – R.Iliev (SK Lhenice)
- střelec – J.Kureš – 4 branky (Blaník Strunkovice)
- brankář – J.Formánek (Tatran Prachatice-tým 1999 komb.)
Poháry a ceny předali – starostka Lhenic Ing.Marie Kabátová a prezident SK Lhenice Pavel Boška
Rozhodčí – turnajové zápasy (všechny na 2x30 minut) s přehledem rozhodovali Ondřej Babka, Petr Klíma, Jiří Brich
Soupiska hráčů SK Lhenice – vítězného týmu 16.ročníku Memoriálu V.Marka – gólmani: J.Dvořák, P.Trnka – K.Muška,
V.Pilát, L.Kopf, J.Prenner, J.Mrkvička, P.Prenner ml., T.Tůma, J.Beran, R.Iliev, R.Pořádek, M.Mahák, Vl.Burda, S.Bečvář.
Foto: tým SK Lhenice - vítěz 16.ročníku MVM
Rodičové a jejich dítka se bavili fotbalem
a s nimi i přítomné diváctvo (a nebylo jej málo), čemuž přispělo i legrační oblečení týmu maminek a tatínků, co si to
rozdali proti svým benjamínkům z přípravky v pouťovém mači. Pro všechny jeho aktéry to byla odměna za zapálenost
pro fotbal, pro trenéry nejmenších lhenických fotbalistů Petra Trnku a Mirka Šístka navíc i s děkovačkou za péči, kterou
svým svěřencům věnují.
Přípravka SK Lhenice – tým maminek & tatínků 24:14 – výsledek mače nebyl a není vůbec, ale vůbec podstatný.
V pouťovém derby „pětatřicítek“ vlachovobřezští kozlíci dosáhli na lhenická třešna
SK Lhenice – FC Vlachovo Březí 3:4 (2:3) a to místy za překvapivě vypjatého průběhu. Emoce definitivně odpadly při
společném pozápasovém posezení s občerstvením.
Branky za Lh.: P.Lukšovský (25.´), J.Růžička (30.´), J.Lukač (59.´)
Branky za Vl.Březí: M.Lukeš (8.´), J.Olah (10.´), R.Adámek (37.´), R.Lukeš (49.´)
Sudí: Miroslav Šístek.
„CHRASTOVNA CUP“ tradičně pořádán na lhenickou pouť
Sice se hraje na hřišti v Jámě (nachází se ve lhenické farnosti) a tady si úplně ryzí fotbaloví amatéři dávají
„dostaveníčko“ na turnaji v malé kopané vždy o naší pouti, když letos se konal zhruba již jeho 15.ročník.
Původně se odehrával ve Vadkově, jako turnaj obcí. Poté se přesunul do Dolních Chrášťan a už pátým rokem do Jámy.
Jeho pořadatelem jsou kluci – Chrastováci (teď už chlapi), hlavním organizátorem Míra „Čmělák“ Čelko. Dobrý to jejich
počin k rozhýbání těl právě o celkově konzumně náročné pouti. A nemyslete si, boje v zápasech tohoto turnaje nejsou o
nic méně lité, než třeba v poháru mistrů. Na občerstvení pro účastníky bylo pamatováno v jamské hospůdce u Čondlů.
Celkové pořadí na „Chrastovna cupu 2015“
1. Kardašova Řečice, 2. Jáma, 3. Tonstav ČB, 4. Čmelák team a 5. FC Chrastovna.
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Nadměrné náklady s obtížemi projížděly naším městečkem
ve čtvrtek 30.7. a v pondělí 3.8.2015
Prachatický deník z 3.8. – „Komplikovaný průjezd Lhenicemi se v minulých dnech přetřásal v médiích a ví o něm snad
celé jižní Čechy“.
Titulky hlásaly:
I-Dnes.cz – 3.7. – „Pozdvižení ve Lhenicích! Náměstí ve Lhenicích ucpal nadměrný náklad mířící do pivovaru! Souprava
tady zablokovala dopravu!“
Deník 31.7. a 3.8. – „Ve Lhenicích byla ulice moc úzká! Cisterna ve Lhenicích znovu olízne zdi! V úzké ulici ve Lhenicích
to bude opět o milimetrech!“
Oč se jednalo ?
Podle Prachatického deníku z 31.7. a 3.8. – autor M.Fuchs
(kráceno – upraveno)
Tři velké cisterny pro pivovar Samson v Českých Budějovicích putovaly ve čtvrtek 30.7. z Pasova od hraničního
přechodu ve Strážném po silnicích Prachaticka do Netolic. (Dvě menší cisterny o rozměrech 20m délky o průměru
5,35m, třetí velká – dlouhá 25m o průměru 5,35m). Nadměrný náklad se z hranic pohnul krátce po šesté hodině ráno
s optimistickým předpokladem, že do Netolic, kde měla kolona zůstat stát do půlnoci před odjezdem do cílové stanice
v Č.Budějovicích, dorazí po čtyřech hodinách jízdy. Jenomže přepravu na trase zkomplikovaly problémy na Ktišsku a
zejména ve Lhenicích, kde úzký průjezd z náměstí směrem na Netolice dává zabrat i běžným kamionům. K těm ale
nadměrný náklad rozhodně nepatřil. První vůz s návěsem, na kterém byla uložena cisterna o délce 25 metrů a průměru
přes 5 metrů sice do uličky najel, po několika metrech ale bylo jasné, že tak hladce to nepůjde. Nakonec nezbylo, než
sundat okapy a i tak to bylo o omítku. Kolona opustila Lhenice po třech hodinách krátce po druhé hodině odpolední. Do
Netolic vjela kolona před půl pátou odpoledne.
Stejný náklad, stejná trasa (70 km dlouhá) a hodně podobné komplikace čekaly na kolonu přepravující nadměrný náklad
opět od přechodu ve Strážném do českobudějovického pivovaru „Samson“ v pondělí 3.8. Posádky tahačů, znalé již
číhajících nástrah na trase, projely tentokráte kritickým místem ve středu Lhenic (při sundaných okapech na domě Mášlů
čp.130) za mistrného ovládání vozů bez větších obtíží a větší časové ztráty. Na tu samou trasu, s převozem stejného
nákladu, se znovu navrátí v pondělí 10.8. JB, JM

Léto budiž pochváleno
Platí to však i pro to letošní parné a suché ?
Snad pro dovolenkáře a teenagery na prázdninách, méně již pro hasiče, vodohospodáře, záchranáře, zemědělce,
rybáře, sadaře a zahrádkáře, těm všem mimořádně horké a suché léto přivozuje starosti a problémy. Způsobují je parné
letní dny s teplotami lámajícími rekordy kolem +35°C (s tou zatím nejvyšší 22.7. +37°C) a nevídaným suchem největším
za posledních 12 let (prakticky beze srážek).
Náš Městys proto přistoupil 22.7. pro nedostatek vody k zákazu kropení zahrádek a napouštění bazénů z vodovodního
řadu a pro nebezpečí vzniku požárů též k zákazu rozdělávání ohňů a vypalování trávy.
Počet výjezdů našich hasičů k ohni toto nutné opatření potvrzuje.
Jen za měsíc červenec zasahovalo výjezdové družstvo SDH Lhenice 4x u požáru. Vesměs se jednalo o zahoření polí
s obilím a jejich strnišť, též suché trávy.
21.7. – zásah u cesty na Vadkov
22.7. – zásah pod lhenickým sídlištěm
25.7. – zásah u Dolních Chrášťan
29.7. – zásah u Hrbova
Suchem vyprahlé sady a zahrádky
Žalostný pohled se nabízí do sadů, volajících po vodě, kde suchem opadává listí, jakož i drobné, ještě nezralé plody.
Skličující pohled je i do zahrádek s chřadnoucími výpěstky i na trávníky sluncem vypálené tam, kde není možnost využití
vlastního zdroje vody.
I záchranná zdravotnická služba zaznamenává zvýšený počet výjezdů
- k případům způsobeným dlouhotrvajícím vedrem a dusnem – a to i k nám, na Lhenicko.
Letošní červenec „upekl“ 13 tropických dnů (nad +30°C) a tři tropické noci (nad +20°C) a byl srážkově mimořádně
podnormální. Prognózy na nastávající dny do poloviny srpna nevypovídají o změně horkého a suchého rázu počasí. A
tak letošní prázdniny, dle meteorologů a klimatologů, mají šanci stát se vůbec nejteplejšími za dobu sledovaného
měření. JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
ZO ČSCH Lhenice
děkuje za návštěvu pouťové propagační výstavy a zve na připravovanou bodovací, která proběhne v areálu chovatelů v
rámci jarmarku na sv. Jiljí 5.9. 2015 a to opět i s možností občerstvení a příjemného posezení (před areálem se bude
opékat prasátko) a též i za případného možného zakoupení některého z vystavovaných druhů drobného zvířectva.
Výbor ZO ČSCH
JB,IR
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ČTENÍ NA LÉTO
O výskytu polodrahokamů i na našem Lhenicku
„Slunce rozpustilo třásně
vltavíny prší z nebe
já čarovník už dopsal básně…“ (úryvek z písně ! “Srdce“ od skupiny „Lucie“)
Jak za dob zlaté horečky na Klondiku vrhají se „vltavínů-kopové“ do jejich nalezišť.
Záznam o výskytu vltavínů u Lhenic – jejich původ je tajemný. Již v Encyklopedii československé mládeže pro školu a
dům, vydané v r.1931 – v kapitole „Zeměkoule a vesmír“, v mapě zachycující místa povětronů (též vltavínů či moldavítů)
spadlých na území republiky Československé jsou vyznačeny i Lhenice. Pod mapkou stojí: Kromě míst uvedených na
mapě byly vltavíny v okolí Č.Budějovic ještě nalezeny: u Lužic, Dolních a Horních Chrášťan, Dvora Greinarova, Nového
Dvora, Třebanic, Habří, Slávče, Vrábče, Borovan.
Co jsou vltavíny (moldavíty) ?
Skutečnou vzácností Čech a Moravy jsou vltavíny či moldavíty, které již v 2.polovině 18.století byly známé v okolí Týna
nad Vltavou. Nacházely se tam v náplavech Vltavy a jejích přítoků. Původně byly pokládány za olavíny, později za
sopečná skla nebo za strusku ze starých skláren. Když byl na sklonku minulého století již známý počet nalezišť
podobných skel také v jihovýchodní Asii a Austrálii, byl vysloven názor, že jde o skleněné povětroně. Tehdy byly také
souborně nazvány tektity, bez ohledu na naleziště. S meteorickým původem však nesouhlasili astronomové, kteří
dokázali, že vznik skleněných meteoritů je nemožný. Dnes jsou pokládána buď za skla vzniklá roztavením pozemských
hornin po dopadu velkého meteoritu, nebo za skla měsíčního původu, vzniklá obdobným způsobem po dopadu meteoritů
na Měsíc a pak spadlá na zemský povrch. Vltavíny jsou skleněné valounky tmavozelené barvy, vznikající zvláštním silně
svraštělým povrchem. Proti světlu jsou jasně nebo tmavě zelené. Nacházejí se zejména v sypkých usazeninách jižně a
západně od Č.Budějovic (na Lhenicku) a v širším okolí Třebíče i Mor.Krumlova. České vltavíny jsou zpravidla světle
zelené, moravské mají spíš barvu lahvového skla.
(Podle knihy „Naše nerosty“)
Nelegální i legální kutání vltavínů
KAMÍNKY JEN PRO ZLOST
Deník 20.6.2015 – autorka Jana Vandlíčková
Kopání vltavínů v polích na Netolicku, Lhenicku a Českobudějovicku je hodně výnosný kšeft. Není se tak čemu divit, že
za kamínky, které rodí zem, se sjíždí kopáči nejen ze všech koutů jihu Čech. Asi by nikomu nevadilo, kdyby za sebou
nenechávali jen obrovské jámy, které mohou být pastí nejen pro zvěř. Možná i malé dítě by se z takové díry jen těžko
dostávalo. Zoufalí majitelé pozemků už nevědí, jak by si s kopáči poradili. Jim totiž vůbec nevadí, že s lopatou „lozí“ po
soukromém. Vůbec jim nevadí, že za sebou nechávají velkou spoušť. Vždyť coby pro kousek moldavitu neudělali. Už
kdysi problém vyřešili Netoličtí, když městský pozemek pronajali firmě, která vltavíny vytěžila a prostor uvedla do
použitelného stavu. Možná se tak stane i v okolí Jankova, o kterém jsme již psali. Těžaři se ozvali, že by si na úrodný
pozemek posvítili. Už kdysi je tam lidé pustili a nestěžovali si. Po nich kopáči dlouho nic nenašli. A ještě jim vysadili nový
les.
VLTAVÍNY STÁLY KOPÁČE ŽIVOT
Deník 30.7.2015 – (pak)
Nesměň (obec blízko vodní nádrže Římov). Nelegální kopání vltavínů na jihu Čech má první oběť. Stal se jí 35letý muž
z Budějovicka, který v úterý odpoledne doloval polodrahokamy na poli u Nesměně. Společnost mu dělal kamarád.
Krajský policejní mluvčí Milan Bandura popsal, že zatímco kamarád odešel navečer domů, první z mužů na místě ještě
zůstal. „Když se do rána nevrátil, manželka se ho vydala hledat. Nalezla ho mrtvého v závalu hlíny v hloubce 2,5metru“,
řekl mluvčí s tím, že přesné příčiny a okolnosti mužovy smrti nyní zjišťují budějovičtí kriminalisté. Nezákonné kopání
Vltavínů je fenoménem, který má na jihu Čech dlouholetou tradici. Kopáči se dopouštějí přestupku, za nějž jim při
prokázání viny správním orgánem hrozí pokuta až do výše 15 tisíc korun. Pokud by byli přistiženi podruhé, policisté je
odstíhají pro krádež a o trestu pak rozhoduje příslušný soud. V takovém případě jsou ve hře až dva roky za mřížemi.
Stojí za přečtení - kniha Jiřího Hájíčka „Zloději zelených koní“ – o nelegálních kopáčích vltavínů na jihu Čech.
Legálně se vltavíny těží blízko našeho městečka a to v katastrálním území Hrbov – Městys Lhenice (v lese za
stolečkem směrem k Lužicím) – ve vlastnictví Města NetoIice. Dobývající prostor má rozlohu 3,95 ha a těžbu provádí
pražská firma Monday Morning s.r.o. O její povolení požádalo Město Netolice za byrokratického řízení s úřady, které
trvalo dva a půl roku. Co bylo důvodem k rozhodnutí o vytěžení tohoto prostoru? Nelegální kutání kopáčů v tomto místě
trvající od roku 2008 za značných škod na lesním porostu a jeho kořenovém systému (odhadnuty na cca 85.000 Kč), při
hrozícím nebezpečí pro návštěvníky lesa, po vyčerpání všech právních možností směřujících k zabránění ilegální těžbě.
Inspirací stala se obec Besednice, která se potýkala se stejným problémem a řešila jej právě vytěžením tamního
naleziště firmou Monday Morning s.r.o. Na tu se po doporučení Město Netolice rovněž obrátilo. Ta po provedeném
průzkumu (s odhadem výskytu 380 kg vltavínu v této lokalitě) zahájila v roce 2014 těžbu povolenou báňským úřadem na
dobu tří let (viz fota). Po vytěžení dobývacího prostoru je povinna uvést jej do původního stavu se zalesněním a to i
s nově zde vzniklým rybníčkem s mokřadem – v rámci snahy po zadržování vody v krajině.
Těžební firma Monday Morning s.r.o. nachází odbytiště především na aukcích v Americe, kde o ně projevují zájem
zejména Japonci. Určitá poměrná část finančního zisku z těžby připadá i na Městys Lhenice.
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Sbírání vltavínů koníčkem
Sběratelé – jejich vyhledávači, na rozdíl od nelegálních kopáčů, vltavíny pouze hledají a sbírají, neničí pole, lesy, činí tak
pro potěšení, nikoliv pro „kšeft“.
Mezi takové patří i Lheničák, pan Tomáš Mũgl. O své sběratelské vášni nám prozradil následující:
„O vltavíny se zajímám více než 40 let, takže již o nich z odborné literatury i z jiných zdrojů něco vím. Žijeme v kraji, kde
se hojně vyskytují. Osobně se za moldavíty vypravuji v každou volnou chvíli a to hlavně po dešti, kdy jsou snáze ke
spatření, „vyplavou“. Vyskytují se v orné půdě a to až do hloubky 9 metrů. V našem regionu pak hlavně v okolí Třebanic,
Brusné, Chrášťan, ale ty nejkrásnější nalézám u našeho městečka. Nesmí při jejich vyhledávání chybět štěstí. Za ta léta
by mnou nalezených kousků bylo mnoho a mnoho. Odhaduji tak kolem 8000. Dosti jsem jich rozdal. Několik pěkných
exemplářů jsem věnoval do vzdáleného muzea v australském Melbourne. Moje sbírka nyní obsahuje 1500 kusů. Její
hodnota se posuzuje obtížně. U nás v ČR mají vltavíny daleko menší cenu než v zahraničí. Posuzují se podle hmotnosti.
Vykupují se od 10g asi do 40g hlavně na šperky, do kterých se zasazují. Jejich majitelé věří v léčebné účinky moldavítů.
Můj nejcennější vltavín v mé sbírce má hmotnost 53g. (Nejhodnotnější „kousky“ z Tomášovy sbírky jsme viděli a stojí
opravdu za to – viz foto.) Vltavíny zásadně neprodávám, i když zájemců-kupců je dost. Mám k nim vztah, je v nich kus
mého života….. Zajímavé je, že se u nás na Lhenicku vyskytují i české granáty, záhněda a třeba i krystalky křemene. Při
mých toulkách za vltavíny jsem již nalezl např. keltskou náušnici z bronzu, ta se, žel, ale rozpadla, též keltské knoflíky a
bronzovou sponu (tu jsem dal k dispozici muzeu k prozkoumání) a též i střepy zřejmě grafitové keramiky.“
Za poskytnuté informace děkujeme a přejeme bohaté „vltavínové úlovky“.
JB, JM

STÍNY LHENICKA
Během uplynulých dvou měsíců tohoto roku jsme prověřovali podezření z krádeže motocyklu mezi příbuznými. Případ
byl odložen, neboť k trestnímu stíhání nedal souhlas poškozený, bratr podezřelé osoby. Na lhenickém náměstí došlo po
předchozí slovní rozepři k fyzickému napadení mezi mladíky a zlomení dolní čelisti jednoho z nich. Pachatel je stíhán pro
přečiny ublížení na zdraví a výtržnictví. Rozhodnutí soudu o zákazu řízení motorových vozidel do roku 2022 nedbal
mladý muž ze Lhenic, který i přesto řídil do Netolic vozidlo své matky a dopustil se tak přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí.
V uvedeném období jsme oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupky spáchané na lhenickém
nádraží. V prvním případě šlo o sousedské rušení nočního klidu hlasitou hudební produkcí, v tom druhém se dva mladíci
rozhodli vykonat svou potřebu na plot majitele, se kterým se dostali do slovní výměny názorů, která měla pokračování v
rozbití palubkové výplně vrat. Názory si vyměňovali i občané na Sídlišti SNP, kde šlo o venčení psů na pronajatém
pozemku, na což byl jejich majitel upozorněn. Vzájemné výhružky a nadávky si budou moci vysvětlit u komise na
Městském úřadě v Prachaticích. Blokovou pokutou bylo řešeno jednání mladíka, který v noční hodinách v době lhenické
poutě chtěl přispět hlasitou hudební produkcí pouštěnou u náměstí ze svého otevřeného vozidla. V blokovém řízení byly
vyřízeny i čtyři přestupky v dopravě. Dva přestupky proti majetku byly odloženy, jak poškození dvou pneumatik na
nákladním automobilu zaparkovaném u jedné z místních firem, tak poškození předního skla u osobního automobilu
zaparkovaného v ulici Zahradní.
Průběžně kontrolujeme bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, rekreační objekty a pátráme po osobách a
věcech.
Npor. Ivo Čech – zástupce oddělení Policie ČR

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ U NÁS

Letní promítání na lhenickém náměstí pokračuje...
V sobotu 15.8. od 21.00 hod. filmem HEJ RUP (1935)
Dobrovolné vstupné bude opět věnováno do sbírky na opravu varhan ve lhenickém sv. Jakubovi

Spolek Náves srdečně zve na
XII. CHRÁŠŤANSKOU POUŤ
v sobotu 22.8.2015
na náves v Dolních Chrášťanech
Program:
14.00 – Bohoslužba v kapli, 14.45 – Netolička (dechovka), 15.30 – Divadélko MÁMA A TÁTA
(z ČB,) 18.00 – M. Pivoňková + M. Krejsová (housle, kytara – písňový recitál), 20.00 – UG –
Strýčkova zahrádka – (psychedelic – alternative Sušice)
Střelnice • Tombola • Soutěže • Dětský koutek • Promítání • Občerstvení
Sobota 5.9. 2015 od 17.00 hod. - Závěr projektu - LOUČENÍ S LÉTEM U OHNĚ, country kapela
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VODÁCI a hosté – tance
Vadkov 43 – lesní zahrada – „Štěrbů chalupa“

tradiční

na náměstí ve Lhenicích
v sobotu 5. září 2015
9.00 – zahájení
9.15 – 11.00 DOUBRAVANKA
11.00 – 13.00 MARNOTRATNÍCI(harmonikáři)
MARNOTRATNÍCI(harmonikáři)
13.00 – 15.00 BABOUCI
8.00  13.00  Výstava drobného zvířectva v areálu lhenické ZO ČSCH
POZVÁNKA DO DIVADLA

Divadlo Pavla Trávníčka
vás

26. září

srdečně zve do lhenického kina na komedii

“OTYLKA”
hrají: Pavel Trávníček, Kateřina Kornová, Petr Jabloňský/Radim Jíra, Hana Sršňová, Otýlie Raftová
Václav Upír Křejčí, Pavel Skřípal,Monika Fialková........
Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která nás zavede do luxusního
sanatoria, ve kterém má bohatá panička OTÝLIE zhubnout. Není to ovšem zadarmo,
pobyt jí věnoval k narozeninám její choť. Otylka ovšem netuší, že to je
nejen dárek, ale i past. Zatímco ona izolovaná hubne,což se jí nedaří, její
exotický manžel si k nim domů přivádí její kamarádku. Podplacený personál
sanatoria pak dostává pro Otylčinu kůru nové zadání:NEZHUBNOUT, NAOPAK
PŘIBRAT a držet ji tam co nejdéle. Moc peněz je obrovská a téměř se to
podaří. Otylka však je nejen tlustá, ale i chytrá. Vše prokoukne.

Je to hra nejen o chytré ženě, která se nedá, ale i nesmírné moci peněz
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 8.9. VE LHENICKÉ KNIHOVNĚ !!
IR
SPORT NA LHENICKU
Volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice
Dne 6. června se konal turnaj ve Vidově. Zástupci Lhenic bojovali ve veliké konkurenci, turnaje se zúčastnilo celkem
dvanáct družstev. Za volejbalový klub Hogo Fogo Lhenice se zúčastnili Gábi Maháková, Lenka Hromadová, Markéta
Cabajová, Lucka Prennerová, Petr Vincik, Marek Vincik a Michal Mahák. Bojovali jako lvi a vybojovali krásné, čtvrté
místo. Pohárové umístění jim uniklo jen o vlásek.
Volejbal se hraje i v letních vedrech, takže se naši volejbalisti zúčastnili turnaje v Truskovicích, který se konal dne 18.
července. Teploty se blížily čtyřicítce, v průběhu dne trochu sprchlo, takže bylo počasí o trošku snesitelnější. Turnaje se
zúčastnila čtyři družstva, která se umístila v pořadí – na prvním místě Hogo Fogo Lhenice, na druhém Netolice, na třetím
Protivín a čtvrté bylo družstvo domácích. Za Lhenické bojovali Lenka Hromadová, Gábi Maháková, Lucka Prennerová,
Janča Žáková, Iva Trnková, Pepa Vojtíšek a Míša Mahák. Je krásné, že i přes malé zastoupení mužů v našem týmu,
téměř nesnesitelné vedro a štípající ovády obsadili naši hráči první místo a obohatili naši sbírku pohárů o další exemplář,
i když jen na chvilku, protože je putovní. My ostatní všem zúčastněným za to děkujeme. A. Bártová

Z aktivit lhenického Sokola
Vítězem SMS-elektro cupu 2015 tým pořadatelského Sokola Lhenice
Fotbalový stánek lhenického SK – sobota 1.8.
Zde na dvou připravených hřištích proběhl již 14.ročník turnaje v malé kopané, jehož pořadatelem byl lhenický Sokol. Po
zahájení a losování se šest účastnických týmů nejprve utkalo systémem každý s každým v základní části turnaje,
aby ty čtyři v ní bodově nejúspěšnější postoupily do semifinále, kde se střetly první se čtvrtým a druhý se třetím
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z tabulky po základní části. Poté si to poražení semifinalisté v penaltovém rozstřelu rozdali o 3.místo, vítězové ve finále o
prvenství,
Pořadí v tabulce po základní části:
1. Rumpál PT – 11 bodů – skóre 13:5
2. Red Boys Lhenice - 11 bodů – skóre 11:3
3. Sokol Lhenice – 10 bodů – skóre 14:8
4. SK Lhenice – 7 bodů – skóre 13:9
5. Horse Team Lhenice – 3 body – skóre 7:16
6. Young Boys PT – 0 bodů – skóre 8:25
Semifinále:
1. se 4. v tabulce – Rumpál PT – SK Lhenice 2:0
2. se 3. v tabulce – Red Boys Lhenice – Sokol Lhenice 0:0 – na penalty 1:3
O 3.místo:
Red Boys – SK Lhenice – v penaltovém rozstřelu 5:3
Finále:
Sokol Lhenice – Rumpál PT 2:0
Konečné pořadí:
1. Sokol Lhenice, 2. Rumpál PT, 3. Red Boys Lhenice, 4. SK Lhenice, 5. Horse Team Lhenice, 6. Young Boys
PT
Turnajová utkání rozhodovali sudí: Václav Heinzl, František Zloch
Poháry a ceny předal: starosta TJ Sokol Lhenice Václav Hůrský
Sponzor turnaje: firma SMS-elektro.
JB, JM

CO NOVÉHO VE LHENICKÉM SK
Hráčský kádr SK Lhenice pro soutěž. Roč. 2015/16 rozšířen
Posilami by měli být kmenoví hráči Tatranu Prachatice gólman Jindřich Dvořák a útočník či středopolář Martin Bednár
(naposledy hrál v Německu), oba přicházející na hostování se zkušenostmi z vyšších soutěží. Jinak hráčský kádr oproti
loňské mistr. Sezóně nedoznal změn.
Společná příprava A i B týmu, nadále pod trenérem Pavlem Hodinou, zahájena v neděli 19.7. a v ní, krom tréninků, zatím
sehrána dvě utkání na Memoriálu Vojtěcha Marka (25.7.), do přípravy možno též zařadit start většiny hráčů ve
lhenických týmech na turnaji SMS cupu v malé kopané 1.8., poté odehrán další přípravný zápas s SK Jankovem B –
Dubným 4.8. a na samý závěr sehrána generálka na novou mistr. sezónu 8.8. ve Vimperku s tamním Šumavanem (I.A)
Přípravu na start v OP zahájily i naše přípravky, s jejím vrcholem na soustředění na Lipně od 10.8. do 14.8.
Přípravné zápasy
sobota – na Memoriálu V. Marka
25.7. SK Lhenice – Chvalšiny (OP) 1:1 (0:0) na penalty 5:3 branka za Lh: R.Pořádek
SK Lhenice – Tatran PT - tým 1998 2:0 (0:0) br. za Lh. R.Iliev, Vl. Burda
úterý – SK Lhenice – Jankov B /Dubné (OP) 6:3 (4:0)
4.8. br. za Lh: M.Bednár 2, R.Pořádek, R.Iliev, J.Mrkvička, T.Tůma
Sobota
8.8. – Šumavan Vimperk – SK Lhenice 3:0 (2:0 ) (po uzávěrce ML)
Mistrovská utkání v srpnu a počátku září
A tým v I.B tř. Ve sk. A – dvě úvodní kola na soupeřových hřištích
13.kolo – Ne 16.8. v 17.00 – K. Újezd – SK Lhenice – mistr. premiéra
1. kolo – Ne 23.8. v 17.00 – Č. Krumlov B – SK Lhenice
2. kolo – So 29.8. v 17.00 – SK Lhenice – V. Brod – dom. Premiéra
3. kolo – Ne 6.9. v 17.00 – Tr. Sviny – SK Lhenice – změna oproti rozpisu
B tým v OP
1. kolo – So 22.8. ve 14.30 – SK Ktiš/Lhenice B – Husinec – domácí mistr. premiéra
2. kolo – So 29.8. v 17.00 – Sv. Máří – SK Ktiš/Lhenice B
3. kolo - So 5.9. či Ne 6.9. – SK Ktiš/Lhenice B – Volary A – změna oproti rozpisu – bude upřesněno !
OP – přípravky st.
1. kolo – So 29.8. od 14.00 – SK Lhenice – Vitějovice – mistr .premiéra
2. kolo – So 5.9. - volné
OP – minipřípravky
1. kolo – St 2.9. - od 17.00 – turnaj ve Vimperku – mistr. premiéra
(startují Vimperk B, Lhenice, Stachy, (Zdíkov)

JB,JM,IR

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.
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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



PRODEJ pozemku na RD ve LHENICÍCH (2580m2), možno rozdělit na dva. Cena: 250Kč/m2.

Tel.: 734600490


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


PRODÁM RUSTIKÁLNÍ NÁBYTEK – SKLENÍK 2 KS i s vybavením, STŮL, KOMOD CENA 12.000,Tel: 604 538 183


PRODÁM STAVEBNÍ PARCELU o rozměrech 35 arů – voda, elektrika, plyn Krašovice u Písku
Tel: 604 538 183

SALON MAJDY Marie Kopfová oznamuje všem zákazníkům, že opět zahájila provoz kadeřnictví v Tylově ulici.
Objednávky na tel. čísle 608 978 430. Těším se na vaši návštěvu.
Prodám kachny " Indické běžce", milují slimáky a neničí zahrádku. Stáří 8 týdnů.
Miloslav Eis, Lhenice, t.č. 602 573 600
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
„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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