MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIII., číslo 9. cena 9,- Kč

ZÁŘÍ 2015

Fota z již tradičního „Jarmarku na sv.Jiljí“ – v sobotu 5.9. na lhenické náměstí – s 21
stánky (např. s keramikou, textilními hračkami, knihami, kořením, ovocem a zeleninou,
džusy a šťávami místní výroby s možností občerstvení burčákem, pivem a klobásami), za
vystoupení dechovek Doubravanky, Marnotratníků a Babouků na venkovním pódiu a
s výstavou drobného zvířectva v areálu místní ZO ČSCH – rovněž i zde s možností
občerstvení...
fota: Jan Klein

Zprávy z radnice
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 27.08.2015
Výpis ze zápisu č. 10
Přítomni : MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. M. Eis, Ing. M. Hölcl, Ing. M. Kabátová,
J. Krtek, Ing. P. Leber, I. Pavličová, P.Pořádek
Omluvena: Bc. I. Gregorová
Ověřovatelé zápisu : J. Krtek, I. Pavličová
Zapisovatelka : O. Ambrožová
Přijatá usnesení:

Ad 3a) Usnesení č. 108/10/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí uzavření pachtovní smlouvy na pacht
části pozemku parc.č. 808/14 o výměře 100 m2, k.ú. Lhenice s paní Černou, Lhenice za pachtovné ve výši 1,--Kč/m2/rok
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO
Ad 3b) Usnesení č. 109/10/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht
pozemku parc.č. 143/1 o výměře 4 907 m2, k.ú. Lhenice s paní Pokornou, Lhenice za údržbu na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO
Do jednání se dostavil Ing. M. Hölcl.
Ad 4a) Usnesení č. 110/10/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Hrbov – zahuštění TS Sádky a Chaty“ (nové kabelové vedení NN, uzemnění) na pozemku
parc. č. 556/3 v k.ú. Hrbov u Lhenic. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 196-400/2015 zhotovený
firmou GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká
v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.300,--Kč bez
DPH.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Hölcl)
Jednání opustil Ing. Leber.
Ad 4b) Usnesení č. 111/10/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na realizaci stavby s názvem „Třebanice – Lehovec: kNN přip parc 198/3“. Jedná se o síť technického
vybavení (uložení kabelu NN, provedení překopu) na pozemku parc. č. 185/12 v k.ú. Třebanice. Průběh a rozsah
věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu.
Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, který
vypracuje oprávněný soudní znalec, zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný. K této částce bude
připočtena platná sazba DPH.
9 PRO
Do jednání se vrátil Ing. Leber.
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Ad 4c) Usnesení č. 112/10/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Třebanice-Hradce: rekon. kab. vedení“ (zemní kabelové vedení NN, provedení podvrtů) na
pozemcích parc. č. 658/16, 490/1, 2129 v k.ú. Třebanice. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 158387/2015 zhotovený firmou Gefos inženýring, s.r.o. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká
v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 4.460,--Kč bez
DPH.
10 PRO
Ad 5) Usnesení č. 113/10/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Čestné prohlášení o spolufinancování
zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí, aktivita 1.4.3
s městem Vodňany. Čestné prohlášení bude přílohou tohoto zápisu.
10 PRO
Ad 6b) Usnesení č. 114/10/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice souhlasí provést na náklady městyse Lhenice
podvrtání MK parc.č. 136/38, k.ú. Lhenice - dle místního pasportu komunikací v úseku MK3 8c a 9c v Prachatické ulici
k vybudování vodovodní přípojky k panu Heřmanovi, vlastníku nemovitosti čp. 50.
10 PRO
OA,IR

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Výzva - přijďte se svým miminkem na vítání občánků
Narodilo se Vám miminko, máte trvalý pobyt ve Lhenicích a jejích částech a chtěli byste se zúčastnit slavnostního
obřadu vítání občánků? Městys Lhenice pro Vás a Vaše děti již tradičně připravuje tuto slavnost v obřadní síni úřadu
městyse Lhenice.
Přihlášku na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka městyse Lhenice, najdete na webových stránkách
www.lhenice.cz (úřad městyse - dokumenty městyse - formuláře) a dále na matrice úřadu městyse. Tuto přihlášku je
možné zaslat pošt na Úřad městyse Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice, nebo e-mailem na matrika@lhenice.cz či
doručit osobně.
Ke slavnostnímu vítání občánků budete s dostatečným předstihem pozváni. Srdečně se na Vaši návštěvu těšíme.

POŘÁDÁME NOVÝ KURZ
Pokud máte zájem si přivydělat, eventuálně se přiučit novým věcem:
Jde o činnosti z oblasti ovocnářství – řez a pěstování ovocných stromů, práce v sadě....
Možnost výdělku je 4 000.- Kč – setkání 19.9.2015 v délce cca 6 hodin.
V případě zájmu kontaktujte p. Kočí na tel. č. 770 664 129.
Nebojte se počítače!
BEZPLATNÝ PC KURZ PRO SENIORY
29. 9. – 2. 10. LHENICE
Občanské sdružení Jihočeský institut celoživotního učení zve seniory v důchodovém věku k účasti na počítačovém
kurzu v rámci projektu „Senioři komunikují“ realizovaného Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových.
Chcete se naučit napsat na počítači dopis nebo si třeba vyhledat
autobusové spojení? Je to mnohem snazší, než by se mohlo na první
pohled zdát!
VÝUKA BUDE PROBÍHAT PŘÍMO VE LHENICÍCH V TERMÍNU OD 29.
DO 2. ŘÍJNA, každý den 4 hodiny dopoledne (9:00 – 13:00) volným
tempem s dostatečnými přestávkami.
Kurz učí trpěliví lektoři s mnohaletými zkušenostmi v oblasti vzdělávání
dospělých. Výuka je orientovaná čistě prakticky, její náročnost se průběžně
přizpůsobuje potřebám i možnostem účastníků – seniory tedy rozhodně
nečekají např. dlouhé a nudné přednášky o nepodstatných rozdílech mezi
výrobci počítačů, ale výklad úplných základů jako zapnutí a vypnutí
počítače, práce s myší, psaní a vytisknutí jednoduchého textu, psaní
e-mailu a vyhledávání informací na internetu.
Na kurz si můžete přinést vlastní notebook, rádi vám ukážeme jak na něj.
Na začátku kurzu obdržíte studijní materiály zdarma.
POZOR! Kapacita kurzu je omezena na 10 účastníků!
PŘIHLÁŠKY: Přihlásit se můžete na Úřadě městyse Lhenice u paní Ambrožové, tel.: 388 321 297,, mobil: 775 321 293
do středy 23.9.2015

DIAKONIE BROUMOV vyhlašuje SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního ošacení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby -nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
vatové a péřové přikrývky, polštáře, deky
Obuv – nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní, menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy...
Sbírka se uskuteční: 5. - 9.10. 2015 v pracovní době sběrného dvora tj. Po,Čt, So od 13 – 17.00 hodin ve sběrném dvoře
ve Lhenicích. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem .
IR
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Práce v I.etapě revitalizace lhenického náměstí pokračovaly
podle harmonogramu
Po provedených těch na překladech sítí, na odvodnění ploch, výstavbě garáží pod školní bytovkou byly dokončeny i ty
na úpravách školního nádvoří a prostoru v blízkém okolí školy, a to do zahájení nového školního roku, jak bylo
stanoveno především z důvodu bezpečného docházení do ZŠ i MŠ. Práce pokračovaly i na demolicích stodoly u
„Šimonoviny“ (čp.122) a garáží (uvolní místo pro trafostanici) před a za budovou úřadu městyse.

Foto vlevo – nově upravené prostory před školou; vpravo demolice stodoly u „Šimonoviny“

Nové povrchy komunikací „Na Běličce“ a „Na Sušárně“
Nový asfaltový koberec byl položen „Na Běličce“ cele – od sokolovny po odbočku do bývalé jahodárny, „Na Sušárně“
zatím částečně a to od rodinných domů Peškových (čp.348) a Stehlíkových st. (čp.307) po zatáčku u rodinného domu
Stehlíkových ml. (čp. 436 )

Fota: z opravy povrchu komunikace „Na Sušárně“

JB, JM

Ohlédnutí za srpnovým koncertem
v kostele sv. Jakuba ve Lhenicích
Foto vlevo – rozebrané varhany na kůru, vpravo – z koncertu rodiny p.Krejčího
V pátek 21. 8. 2015 se uskutečnil koncert na podporu opravy lhenických
varhan. Kdo se rozhodl přijít poslechnout si hudbu, určitě nelitoval.
Je 19 hod a na lhenické věži doznívá zvon. V zákulisí vládne trochu
nervozity, ale pak to začíná – před posluchače přichází neznámá rodina
pana Krejčího z Brna a do svých rukou bere své nástroje. Zahrají první
skladbu a z posluchačů mizí obava, že by zde strávili zbytečnou hodinu.
Následují další skladby, dá se říci, téměř v profesionálním provedení, v
některých okamžicích se posluchačům až tají dech z toho, co jsou
schopny zahrát i mladé slečny. Myslím si, že by mi posluchači dali za
pravdu, že to byla okouzlující hodina živé vážnější hudby, která běžně
ve Lhenicích není slyšet a za kterou můžeme do Brna poslat veliké
DÍKY.
A něco málo o účinkujících:
všichni se zabývají muzikou
– pan Krejčí učí na konzervatoři, jeho manželka se věnuje hře na klavír v
taneční škole, jeho dvě dcery studují v hudební škole housle a třetí dcera
klarinet na konzervatoři.Na závěr bych chtěl též poděkovat Vám všem,
účastníkům koncertu, a všem, kteří jste dobrovolným vstupným podpořili první
etapu opravy varhan. Oprava stále probíhá a o jejím průběhu bych Vás chtěl
informovat v dalších číslech zpravodaje.
Stále je též možné zasílat finanční příspěvek na opravu varhan na účet číslo:
3857235339 / 0800

Ing. J. Jelínek
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Před kaplí v Brabcích posvěcena socha Panny Marie
O sobotním odpoledni – 15.srpna, právě v den Nanebevzetí panny Marie, byla na tomto
krásném místě, za uctění tohoto svátku, posvěcena socha panny Marie, vytesaná ze
dřeva pacovským řezbářem Ivanem Šmilauerem z jedné ze zdejších dříve již
pokácených lip. Před zraky přítomných vlastní světící akt provedl P.Mgr.Jan Mikeš
z Prachatic, jenž rovněž před velkou kaplí celebroval mši svatou.
Malebný kout našeho lhenicka obohatila důstojná posvěcená dominanta.
JB, JM

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
MŠ v září
Školní rok jsme zahájili v plném počtu 77 dětí. Letos je tolik
předškoláků, že se nevejdou do třídy Sůviček a 4 děti se budou na
vstup do školy připravovat v Beruškách. Budeme se opět těšit na naše
tradiční akce, kterými si připomínáme, jakými proměnami prochází
příroda. Oslavíme tak posvícení, Slavnost světla, Advent plný svátků,
Tři krále, Masopust atd.
Jako i v loňském roce se chceme zaměřit na tvořivé, rukodělné činnosti, ekologii a trávit co
nejvíce času venku.
Personální obsazení v MŠ ve škol. Roce 2015/16
Paní učitelky:
Motýlci: Hanka Kubínová, Kateřina Vanková
Berušky: Magda Kimmelová, Jana Opelková
foto: malba dětí z MŠ
Sůvičky:Miluška Bumbová, Eva Rajtmajerová
Technická podpora: Líba Kalíšková, Lenka Hošnová
Pomoc v kuchyni: Svata Matašovská
Mgr. K. Vanková – ředitelka MŠ
Základní škola

Základní škola
1.září byl zahájen nový školní rok 2015/2016
Školní rok 2015/2016 jsme zahájili se 180 žáky. Nárůst počtu žáků se projevuje na 1. stupni, kam
nastoupilo 117 dětí. Na 2. stupni je k 1. 9. 2015 zapsáno pouze 63 chlapců a děvčat.
PEDAGOGICKÝ SBOR A TŘÍDNICTVÍ:
Mgr.Vladimíra Trnková – ředitelka školy, školní metodik prevence
chlapci dívky celkem
Mgr.Martina Pilařová – 1.třída 9
11
20
Mgr. Zdeňka Petrášková – 2.třída – zástupkyně ředitelky
16
13
29
Mgr.Anna Bukovská – 3.třída
12
12
24
Mgr.Eva Sosnová – 4.třída
14
7
21
Mgr.Karel Majer – 5.třída
13
10
23
Mgr.Marie Hambergerová – 6.třída – koordinátora ŠVP
8
6
14
Mgr.Marie Zámečníková – 7.třída
4
11
15
Mgr.Tomáš Trnka – 8.třída
8
11
19
Mgr.Alena Vejvodová – 9.třída
3
12
15
Mgr.Jana Čandová, Mgr.Monika Hajrovská (2.tř.), Mgr.Tomáš KImmel – koordinátor ICT,
Petra Krejčová (učitelka a vychovatelka ŠD), Marie Simotová – asistentka pedagoga 7.tř., Jitka Kahudová – asistentka
pedagoga 3.tř. a 5.tř.
ŠKOLNÍ DRUŽINA: Bc.Monika Stehlíková, DiS – vychovatelka ŠD
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI: Vlastimil Schwinger – školník a údržbář, uklizečky – Iveta Kloudová, Marta Krausová,
Alena Prennerová
ŠKOLNÍ JÍDELNA: Markéta Pešková – vedoucí ŠJ, kuchařky – Jitka Jungbauerová, Magdalena Kimmelová, Svatava
Matašovská – pomocná kuchařka MŠ, Anna Bunešová – pomocná kuchařka.
Organizace školního roku 2015/2016 na základní škole
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve
čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince a skončí v neděli 3. ledna 2016.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou na Prachaticku stanoveny takto: 15. 2. - 21. 2. 2016
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
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V letošním školním roce nabízí škola tyto nepovinné předměty a kroužky:
* Konverzace v anglickém jazyce pro 8. a 9. ročník – vyuč. Mgr. T. Trnka
* Mediální výchova pro 5. – 8. ročník (školní časopis „Špačkoviny“) – vyuč. Mgr. T. Kimmel
* Sborový zpěv „Pecka“ pro 3. – 9. ročník – vyuč. Mgr. E. Sosnová
* Pěvecký kroužek „Pecička“ pro 1. – 2. ročník – vedoucí Mgr. E. Sosnová
Ve spolupráci s DDM Prachatice, pracoviště Netolice budou organizovány další zájmové kroužky:
* MH Dancing pro 3. – 9. ročník – vedoucí Bc. J. Horová
* Kuchtíci pro 1. – 9. ročník – vedoucí Mgr. M. Schwingerová.
Pro letošní školní rok nám schází především vedoucí kroužku odbíjené (případně jiných sportů) a kroužku s
technickým nebo výtvarným zaměřením. Velmi rádi uvítáme každého, kdo bude ochoten věnovat část svého
volného času práci s dětmi.
V průběhu letních prázdnin probíhaly práce, které nelze realizovat v době školního vyučování:
* Byla dokončena nová učebna fyziky, chemie a přírodopisu, která je vybavena nejen novým nábytkem, ale především
novými moderními pomůckami pro bádání a experimentování. Spolu s ní vznikla na školní zahradě nová učebna v
přírodě, kterou budou jistě rádi využívat nejen žáci při vyučování, ale i děti ze školní družiny. Celkové náklady na
realizaci těchto dvou učeben činí 1 817 183,59 Kč (dotace z ROP Jihozápad 1 292 198,82 Kč, spoluúčast Městyse
Lhenice 524 984,77 Kč).
* Prostory, které využívají děti ze školní družiny, se také dočkaly rekonstrukce. Třída ŠD je stavebními úpravami
propojena s vedlejší „malou tělocvičnou“, položeno nové lino a třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Současně s tím
jsou upravovány i venkovní prostory určené ke hrám dětí ze školní družiny. Rovněž tyto rekonstrukce by nemohly být
zrealizovány bez dotace, kterou získal náš zřizovatel Městys Lhenice z POV Jihočeského kraje (plánované náklady 410
000 Kč, dotace 170 000 Kč, spoluúčast Městyse Lhenice 240 000 Kč).
* Pokračovala rekonstrukce vnitřních prostor školy, tentokrát v pavilonu prvního stupně. Byly nově vymalovány chodby a
schodiště pavilonu U5, provedeny nátěry zábradlí, dveří a zárubní (v celkové hodnotě 180 000 Kč).
* Před prázdninami i v průběhu prázdnin jsme připravovali a v září – říjnu budeme realizovat úpravu školního pozemku v
okolí nové učebny v přírodě. Na tuto akci jsme získali příspěvek 40 000 Kč od KÚ Jihočeského kraje. Podmínkou je
realizace ve spolupráci s veřejností. Proto už nyní tímto prosím nejen rodiče našich žáků, ale všechny, komu není naše
škola lhostejná, aby nám přišli s úpravami zahrady pomoci. O termínech budeme včas informovat na webových
stránkách školy (www.zslhenice.cz).
Děkuji Všem, kteří se podíleli na letošních opravách a úpravách vnitřních prostor naší školy a věřím, že v rekonstrukcích
a zvelebování interiéru školy budeme moci pokračovat i v příštím roce. Mgr. V. Trnková – ředitelka ZŠ
Prvňáčci slavnostně uvítáni ve škole – 1.září 2015
za přítomnosti vedení školy a rodičů.
Všichni školáčci – novici obdrží od Jihočeského kraje, jako na všech školách jihočeského regionu, červené kufříky se
školními potřebami a reflexními prvky sloužícími k ochraně při cestě do školy.

„Zní opět staré vzpomínky
nikdo jim neodolá.
Jde chlapec vedle
maminky
a už začíná škola…“
Úryvek z básně J.Seiferta
„Píseň o slabikáři“
Foto: poprvé ve škole –
prvňáčci s paní třídní
učitelkou
Mgr. Martinou Pilařovou

Úspěšní učitelé a učitelky popřáli dětem do nového školního roku
(PT deník 1.9.2015)
Krom H.Rambouskové z Písku – semifinalistky Zlatého Ámose 2006, Marcely Fenclové
z Jindřichova Hradce – finalistky Zlatého Ámose 2006, Romana Peška z Tábora – druhém ve
Zlatém Ámosovi 2007, Marcely Mikrové ze Strakonic – oblíbené pedagožky a sbormistryně a
Jarmily Echové z Č.Budějovic – vítězky Zlatého Ámose 1999 popřál školákům na výzvu médií také
lhenický Zlatý Ámos Jan Novotný – vítěz této soutěže v roce 2003 – ředitel naší školy a učitel již
ve výslužbě – jeho přání:
„Rozhodně bych dětem popřál vstřícné učitele a chápající rodiče, protože ne vždy se vše podaří.
Školákům přeji radostné dětství, aby si při plnění školních povinností našli i čas na smysluplné
užívání volného času.“
JB, JM
Foto – Mgr. Jan Novotný
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Ahoj kluci a holky !
Opět se na vás obracím na začátku školního roku s nabídkou. Přijďte mezi nás, skauty!
Jsem rád, že se před 2 roky podařilo po létech obnovit činnost skautů ve Lhenicích.
Září je nejlepší dobou, kdy mezi nás mohou přijít nováčci – především z prvního stupně ZŠ.
Moc se těším samozřejmě i na ty, se kterými jsem se na skautu už setkával. Ti už vědí, co je asi čeká. Prosím rodiče
těchto dětí, aby je nepřemlouvali k pokračování, pokud tam nechodily moc rády (třeba se tam i nudily). Raději budu vést
méně nadšených dětí.
Co budeme na skautu dělat? Především se budeme pohybovat v přírodě. Budeme se učit přírodu znát a chránit. Na
programu budou různé hry, soutěže, vycházky, projížďky na kole. Budeme se učit základy skautingu, táboření, orientace
v přírodě, uzlování, šifrování.... A budeme se snažit jednat čestně, slušně, přátelsky. K sobě navzájem i k ostatním.
Kdy se sejdeme?
V pondělí 14.9.2015 v 15.00 hod. před klubovnou KČT ve Lhenicích (blízko sokolovny a fotbalového hřiště).
Na první schůzku mohou přijít i rodiče, zodpovím rád jejich případné dotazy. Ladislav Čanda

LHENICKÉ STŘÍPKY

Jawy opět na lhenické náměstí
O sobotním odpoledni 1.srpna dorazili na toto místo,
jako již tradičně (letos již po dvanácté), motorkáři
z klubu přátel Jawa ČZ z celé ČR, kteří mívají vždy
v tento první srpnový víkend svůj sraz ve Vrábči u
Č.Budějovic. A bylo se na co dívat. Množství
motorek různých vývojových typů této značky (cca
100 strojů) zaujalo přítomné diváky předváděnými
ukázkami stále kvalitní jejich výkonnosti, právě tak,
jako i jezdeckými dovednostmi jejich vodičů při
různých soutěžích. Skvrnou na jinak divácky
atraktivní podívané bylo nevhodné, vulgární
komentování dění na náměstí jedním z motorkářů. Na tento „Pohlreichovský“ slovník tady
nejsme zvyklí, obzvlášť, když na akci byly přítomny děti…..
JB, JM
Obě fotografie - z letošního 12.ročníku srazu motorkářů u nás
fota: J. Klein

Zase padaly hvězdy
Rok s rokem se sešel a v letních měsících jsme opět mohli spatřit padat spoustu hvězd. Nebojte se, žádné hvězdy
nepadají, to se jen tak mezi lidmi říká. Jedná se o světelné jevy, které se odehrávají v naší atmosféře. Jsou to meteory.
Proč svítí? Země má kolem sebe vzdušný obal – atmosféru. Zrnka
písku se se Zemí srážejí, vstupují do atmosféry vysokou rychlostí a
třením o vzduch se zahřívají a hoří. Pozorujeme meteory, které jsou
viditelné jen pár vteřin. Když je jich více (třeba 100 v jedné hodině), jde
o meteorický roj – tzv. Perseidy (jméno nesou podle souhvězdí
„Persea“, odkud zdánlivě vylétají.) Nejpočetnější jsme letos mohli za
výborných podmínek pozorovat (bylo jasno) i na lhenické noční obloze
z 12. na 13.srpna.
Podle „Junior deníku“ z 11.8. a dalších zdrojů.
JB, JM
Ilustrační foto z internetu

Léto budiž pochváleno
Platí to i pro to letošní parné a suché?
(Pokračování z minulého srpnového vydání ML)
Víkend v polovině srpna (14.-16.8.) sice přinesl částečné ochlazení (cca o 10°C) a to i do několika následujících dnů, u
nás s nepatrnými srážkami a odvoláním zákazu kropení zahrádek a rozdělávání ohňů a pálení, aby se vbrzku horké a
velice suché léto (se všemi již vzpomínanými problémy) opět navrátilo, zejména s tropickým posledním srpnovým
víkendem (28.-30.8.) a dvěma dny poté, zase s teplotami nad +30°C i více, co opět lámaly dlouhodobé rekordy. Letošní
léto se zapsalo mezi vůbec nejteplejší a nejsušší za dobu meteorologického a klimatologického sledování.

Foto vlevo požár lesa u Obory 14.8. – vpravo požár travního porostu u Netolic 27.8. (fotky SDH Netolice)
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I v srpnu, z důvodu velkého horka a sucha, vyjížděli naši lheničtí hasiči k dalším požárům – 10.8. k Bavorovu (požár
obilí), 5.8. na Hradce (požár lesa), 14.8. na Oboru (požár lesa), 27.8. k Netolicím (požár travního porostu).
V minulé srpnové první části vydání tohoto článku jsme též uvedli, že z horkého slunného léta mají radost mladí na
prázdninách, dovolenkáři a rekreanti. Ti naši Lheničtí nacházeli a nacházejí to pravé vhodné místo ke koupání (ona
volba doma není žádná, v blízkém okolí omezena) u Ktišského rybníka, kde, podle nich, je skvělá voda a vůbec…
Ktišský rybník se stal „hitem“ lhenického léta 2015…
Foto vlevo: „Ktišský rybník“ – M.Fuchs, PT deník
Minulý článek také upozorňoval na starosti, které velké parno a hlavně
sucho přináší zemědělcům, sadařům, zahrádkářům, rybářům, chovatelům,
hasičům, záchranářům…..
A co houbaři? Ti mají ze stejného důvodu o letošním létě „utrum“. Houby
nerostou a na „úlovky“ si musejí počkat, pokud zaprší… Mykologové je
v tom případě předpovídají na září a poté. Podle nich nemusí být ještě
letošní houbařská sezóna ztracena.

Aktuální hlášení meteorologů o průběhu „léta 2015“
podle Deníku z 3.9.2015 – kráceno
To letošní přepsalo historii v počtu tropických dnů (s teplotou nad +30°C). Doposud „kralovala“ léta z roku 1947 a 2003
s 29 tropickými dny. V tom letošním jich bylo zaznamenáno v Táboře 36, v ČB 35 ! Srpen byl navíc v Č. Budějovicích
vůbec nejteplejší od roku 1886 s průměrnou teplotou +22°C a se 17 tropickými dny, což je také od r.1886 úplně nejvíce!
Nejlepší „léto 2015“ ale nebylo, neboť v roce 2003 činila průměrná teplota za červen až srpen +20,7°C, letos za stejné
období +20,6°C. K vyrovnání teplotního rekordu chyběla pouze jedna desetinka! Jednalo se tak letos o druhé nejteplejší
léto!
Samotný srpen byl teplotně mimořádně nadnormální (o +4,1°C teplejší než normál) a v ČB jen s 51% normálu srážkově
podnormální. Na mnoha místech byl ale srpen silně podnormální, až s 20% srážkového normálu.
Informace poskytla Miloslava Starostová z Českého hydrometeorologického ústavu v Č.Budějovicích.
JB, JM

Lheničák Jarda Duchoň na vojenské misi v Africe
V říjnovém vydání loňského roku našeho měsíčníku jsme pro vás opsali článek uveřejněný na webových stránkách
Ministerstva vnitra z 3.10.2014 nazvaný „Ministr Martin Stropnický zavítal k protiletadlovcům do Strakonic“. V něm se,
mimo jiné, psalo: „
Velmi působivá byla ukázka poskytování první pomoci v boji. Strakoničtí získali především díky profesionalitě praporčíka
Jaroslava Duchoně v této oblasti velmi dobré jméno nejen u nás, vysoce hodnoceni jsou i mezi spojenci v NATO. Pro
hosty si protiletadlovci připravili statické ukázky techniky, v dynamické ukázce pak předvedli zaujetí palebného postavení
raketového kompletu RBS 70. Ministr byl podle vlastních slov mile
překvapen
profesionalitou
a
entuziasmem
Strakonických:
„Přesvědčil jsem se, že je tady výborný velitel, který má kolem sebe
opravdu dobrý tým,“ uvedl na závěr návštěvy Martin Stropnický….
Foto vlevo: Jeden z nejpovolanějších odborníků pro poskytování
první pomoci v bojových podmínkách, praporčík Jaroslav Duchoň
O aktivitách Jardy Duchoně u nás, ve Lhenicích jsme informovali v
říjnovém vydání ML roč.2014, v článku „ELITE GYM LHENICE“ v
rubrice SPORT.
Lheničák Jarda Duchoň je v současné době na půlroční vojenské
misi v Mali, odkud nám poslal pozdrav se svými tamními malými
kamarády (viz foto). Abychom přiblížili jeho pobyt v Africe, požádali jsme přímo Jardu o informace:
„Mise v Mali, subsaharském africkém státu, byla po dvou předchozích afghánských
mou v pořadí třetí zahraniční misí. Jednotka, která si mne jako zdravotnického
záchranáře vybrala, je jednou z nejprestižnějších v armádě České republiky. Jedná se
o tým, složený z Prostějovského průzkumného praporu, se kterým jsem působil v
roce 2008 v afghánské provincii Lowgar na stejné pozici. Čtyřicetičlenný tým českých
vojáků byl již pátým v pořadí, dislokovaným na tomto území zmítaném válkou, která
zatím probíhá zejména v severní části Mali. Tato mise stojí na dvou základních
pilířích. Prvním z nich je výcvik malijské armády, pod vedením zkušených instruktorů
členských zemí NATO. Druhým pilířem je zajištění bezpečnosti velení celé
mezinárodní mise, které se nachází v hlavním městě Mali - Bamako. Úkolem číslo
jedna zdravotníka týmu, tedy mým, byla péče o zdraví příslušníků naší malé jednotky.
Péče se zaměřuje na základní interní onemocnění, spojené s tímto klimatickým
pásmem a náhlé akutní stavy, ke kterým by mohlo dojít při plnění úkolů jednotky v
terénu, mnohdy poměrně odlehlém od jakékoli dostupné lékařské péče.
Jak už sám název napovídá, EUTM TRAINING MISSION MALI je výcvikovou misí a
stejným způsobem jsem se ji od samého počátku snažil pojmout i já, jakožto
zdravotnický záchranář 5. ÚU EUTM Mali. Mou úlohou ve zdravotnické oblasti byl i
pokračující zdravotnický výcvik českých Combat Lifesavers (bojovníci, vyškolení v poskytování základní neodkladné
zdravotnické péče v přednemocničním prostředí), sloužící k udržení, popřípadě rozšíření jejich znalostí a dovedností.
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Vzhledem k tomu, že i v mé vlasti je mou prioritou číslo jedna výcvik Combat Lifesavers a to v jednom z pěti školicích
zařízení, konkrétně u 25. Protiletadlového raketového pluku Strakonice, měl jsem svou úlohu mnohem snazší. Do
samotného výcviku se na mou žádost zapojil nejen personál bulharské ROLE 1, který v oblasti trauma medicíny neměl
téměř žádné zkušenosti, tak i jihoafričtí zdravotníci a lékaři společnosti Starlyte, zabezpečující vzdušné odsuny
zraněných, pro které jsou traumata v jejich zemi každodenní rutinou. Systém, který se zde uplatnil, je odnoží TCCC
(Tactical Combat Casualty Care) a nese název TECC (Tactical Emergency Casualty Care). TECC jsem v roce 2011
společně s MUDr. Jaroslavem Gutwirthem, vedoucím vzdělávacího centra zdravotnické záchranné služby Jihočeského
kraje, převzal od amerických kolegů a upravil jej na podmínky české legislativy. Johanesburg, ve kterém většina těchto
zdravotníků působí, je co do kriminálních počinů poměrně frekventovanou oblastí a nezbytnost takovéhoto výcviku si
všichni uvědomovali. Bylo mi velkou ctí spolupracovat a vyměňovat si své názory s tak zkušenými lidmi, kteří se ve svém
volném čase podílejí na likvidaci následků katastrof po celém světě. Vzhledem k tomu, že mám vystudovaný „krizový
management“, konkrétně Ochranu obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiační agens a výbušniny, byl
jsem ihned na začátku našeho působení zapojen do kompletní přestavby krizového plánu naší základny a tvorby
bezpečnostních postupů. Této oblasti byl přisuzován z důvodu potencionální hrozby napadení objektu poměrně velký
důraz a celý proces plánování, spolu s modelovými a praktickými modelovými situacemi, trval téměř dva měsíce. Zájem
o zdravotnický výcvik vedený v cizím jazyce, a to buď v angličtině nebo němčině, projevilo vedení mise EUTM, a tak se
vždy jednou měsíčně konalo hodinové školení ze základů první pomoci, mající za úkol seznámit příslušníky velení a
štábu s problematikou řešení život ohrožujících stavů v přednemocničním prostředí. Podobný výcvik podstoupila
několikráte i osobní ochranka španělského a po střídání velení i německého generála. U nich se však zdravotnické lekce
ubírali cestou taktické medicíny, která je při jejich práci více využitelná, s ohledem na hrozící nebezpečí stran aktivních
střelců, léček a IED (improvizovaných výbušných zařízení). Zdravotnické zabezpečení výcviku jednotky a zdravotnická
asistence při déletrvajících rekognoskacích (průzkumech) terénu, kde hrozilo vyšší riziko vzniku úrazu, a předpokládala
se delší doba evakuace v případě vzniku zranění, byly třetím pilířem mé služby zde.
Krom střeleb z ručních a lafetovaných zbraní na místních střelnicích jsem měl možnost vyjet i do vzdálenějších regionů
Mali, jakými byla například oblast Kita a Segou, kde již Minusma má anebo plánovala zbudovat svá výcviková zařízení.
Komunikace s místním obyvatelstvem je pro zdravotníka důležitá a místní obyvatelé si nenechají ujít žádnou příležitost,
aby se přišli pozdravit s cizími vojáky. Došlo i na několik ošetření místních dětí, které měly špatně se hojící a infikované
rány, způsobené popáleninami od otevřeného ohně nebo po sečných poraněních.
Posledním, a nenazval bych to ani úkolem, ale spíše zálibou, byly každodenní pravidelné tréninky vojenských důstojníků
a našich vojáků. Zdravotník by měl dbát o celkové zdraví svých svěřenců. CrossFitové tréninky, které pod mým vedením
vždy v ranních hodinách vojáci absolvovali, se blíží ideologii všestrannosti českého Sokola. Podobné vedeme se svou
ženou i v mých rodných Lhenicích, kam jsem se po dvacetileté přestávce opět vrátil.
Má mise zde, v Africe pomalu končí. Do jejího konce zbývá již jen několik málo týdnů. Zůstanou na ni vzpomínky, které z
paměti nikdy nevymažu - stejně jako z těch předchozích. Pohled na korupcí a válkou zmítanou zemi, periferie měst a
vesnic, topících se v tunách plastového odpadu, ale i na panenskou přírodu v oblastech národního parku, na místní
obyvatelstvo žijící mnohdy pod hranicí chudoby, nemocné staré lidi, ležící na krajnicích hlavních cest, malé hladové a
žebrající děti vděčné za obyčejnou vodu.... Vděk je v Africe stále ještě o něco častějším jevem, než-li v Afghánistánu a
byl pro mne pokaždé dostatečnou satisfakcí od lidí, kteří žijí na hranici chudoby.
Pociťuji jako obrovské štěstí narodit se, vyrůstat a žít v srdci Evropy, v naší vlasti a to i přes to, že to tak mnozí v
současné neklidné době nevnímají. Přímá konfrontace s touto místní realitou je pro Evropana skutečným prozřením.
Návrat do těchto oblastí zmítaných válkami a bídou vás naučí vážit si obyčejných věcí…a hlavně života, jako takového.
Jsem vděčný za tuto další zkušenost…a jsem šťastný, že se mohu vrátit domů, do Lhenic ke své rodině a přátelům, kteří
mi tak moc chyběli.“
Jardo, děkujeme za povídání, opatruj se a ze srdce přejeme šťastný návrat domů !
JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem

Foto vlevo : lhenická radnice zastara – vpravo: lhenická radnice současnosti
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Dvě lhenické radnice a jedno výročí
autor - Tomáš Hunčovský
Lheničtí si v tomto roce připomínají jedno nikoli nevýznamné výročí, které je spjato s budovou bývalé radnice. Ačkoliv její
štít zdobí rok 1814, poslední stavební práce a finální úpravy na budově probíhaly ještě během následujícího roku.1 Je
tomu tedy 200 let, kdy byla radnice definitivně dostavěna. V tomto příspěvku se však nebudeme věnovat této radnici,
jejíž podobu každý velmi dobře zná, nýbrž se na základě dochovaných písemných pramenů pokusíme znovu „postavit“
předchozí lhenickou radnici, která stála na tom samém místě do svého zboření a nahrazení novostavbou, jejíž výročí si
tento rok připomínáme.
Její počátky sahají nepřímo do roku 1544, kdy Ferdinand I. Habsburský povýšil Lhenice z vesnice na městečko. Tato
změna právního statusu s sebou nesla i potřebu zbudování radnice, odkud by mohla nově ustanovená lhenická městská
rada spravovat celou obec. S její výstavbou se započalo až v roce 1568,2 přičemž dokončena byla přes veškeré finanční
nesnáze pravděpodobně do konce 16. století. Od té doby zde zasedal dvanáctičlenný sbor radních, jejichž počet byl od
poloviny 18. století v důsledku tereziánských reforem postupně redukován.3
Lhenická radnice jako symbol městské správy představovala v novověku hned vedle kostela nejdůležitější,
nejvýznamnější a nejreprezentativnější budovu v městečku.4 Čas a stáří se však v průběhu staletí podepsaly na jejím
vzhledu, takže na přelomu 18. a 19. století se nacházela již v poměrně dezolátním stavu.5 Okolo roku 1805 se tedy
začalo uvažovat o stavbě nové radnice,6 která by městečko navenek dostatečně reprezentovala a zároveň by
poskytovala dostatečný prostor pro výkon městské správy. Prozatím však zůstal tento návrh pouze na papíře, takže
stará „velice sešlá“ radnice stále plnila svou funkci.
Starou lhenickou radnici nelze v žádném případě srovnávat s honosnými a reprezentativními radními domy, které známe
z této doby z okolních královských měst či větších měst poddanských (např. České Budějovice, Prachatice, Sušice,
Písek, Kašperské Hory atd.).7 Vše nasvědčuje tomu, že se jednalo pouze o prostou jednopatrovou budovu, složenou
přibližně z pěti místností.8
Vstupní dveře do radnice byly opatřeny řetězem, což mělo zabránit vstupu nepovolaných osob. Na tomto místě je třeba
uvést, že lheničtí měšťané se jinak ve svých domech zpravidla nezamykali, protože pokud by tak učinili, dávali by tím
nepřímo najevo, že se v jejich „počestné“ obci nacházejí zloději a že tím pádem pochybují o poctivosti svých sousedů.9
Vstup do radnice však byl určen pouze pro osoby, které se podílely na správě městečka. Navíc se uvnitř nacházela
městská privilegia – klíčové dokumenty, které vymezovaly právní status městečka. A přestože se jednalo již o omšelou
budovu, v symbolické rovině zaujímala stále nejvýznamnější místo mezi ostatními stavbami, proto nemohli radní
riskovat, že by se kdokoliv volně procházel v jejích prostorách, což by okamžitě degradovalo její význam.
Radnice byla rozdělena na dvě hlavní místnosti. V první, tzv. velké sednici, se konala zasedání městské rady a
předčítaly se zde městské obci – případně jejím zástupcům – patenty krajského úřadu a vrchnostenská nařízení. V
místnosti se v roce 1800 nacházel jeden stůl, tři lavice, kachlová kamna, čtyři malované obrazy a obraz umučení Páně.
Celý prostor osvětlovalo pět skleněných „náležitě okovaných“ oken.10 Toť vše.
Druhá místnost byla na počátku 19. století již bez využití a stála v ní pouze kachlová kamna a jedna stará lavice. Dříve
však tento prostor sloužil k vyučování lhenických dětí,11 než se v šedesátých letech 18. století škola přestěhovala do
nově postavené budovy vedle radnice.12 Dokud tato místnost sloužila pro vyučování, stály zde kromě zmíněných kamen
celkem čtyři lavice, na něž usedali žáci, a tabule se stoličkou, kterou využíval k výuce lhenický učitel.
Kromě těchto dvou hlavních světnic se v přízemí radnice nacházely ještě další dvě místnosti, a sice městský archiv a
kuchyně. Městský archiv představoval nejhlídanější prostor, neboť vstup do něj střežily dveře vyztužené ocelí a zámek
na dva klíče. Uvnitř se nacházely veškeré účty (obecní, sirotčí a kontribuční), truhla s městskými privilegii, truhla se
sirotčími penězi a truhla s obecními penězi. Kromě toho zde byly uloženy všechny městské knihy a spisový materiál,
jejichž vedení spadalo do agendy městského písaře.
Z přízemí vedly dále dveře na poschodí („ponebí“), které uzavírala poslední místnost, pravděpodobně půda, v níž ležela
bez využití stará pánev na vaření piva,13 vývěsní tabule určená pro připínání nejrůznějších nařízení a malá lopata.
Toto tedy byla podoba a stručné dějiny staré lhenické radnice, která stála na náměstí od druhé poloviny 16. století a v
roce 1814 (respektive 1815) uvolnila místo radnici nové, jejíž výročí si tento rok připomínáme.
Vysvětlivky:
1 Václav STARÝ, Lhenice – zahrada jižních Čech (1283-1983), Lhenice 1983, s. 31; Státní okresní archiv Prachatice
(dále jen SOkA Prachatice), Archiv města Lhenice, inv. č. 207, sign. II-201.
2 V. STARÝ, Lhenice, s. 19.
3 SOkA Prachatice, Archiv města Lhenice, inv. č. 649, sign. III-C-1, kart. č. 3.
4 Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století), Vesnice a město, II, Praha
2006, s. 65; Václav BŮŽEK a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010,
s. 361.
5 SOkA Prachatice, Archiv města Lhenice, inv. č. 21, sign. II-15, fol. 4v; digitalizováno na webové stránce
http://digi.ceskearchivy.cz/cs/761/7 (stav k 4. 3. 2015).
6 TAMTÉŽ, inv. č. 667, sign. III-F-6, kart. č. 5.
7 Zdeněk KALISTA, Století andělů a ďáblů: jihočeský barok, Jinočany 1994, s. 213.
8 Srov. veškeré obecní inventáře z druhé poloviny 18. století a počátku 19. století (především soupis obecního majetku z
roku 1749 a 1800). SOkA Prachatice, Archiv města Lhenice, inv. č. 14, sign. II-8, fol. 1r-2r; TAMTÉŽ, inv. č. 198, sign. II192, nefoliováno.
9 „Ona opět řekla[,] že zamykáme v domě mém jako před zloději“; TAMTÉŽ, inv. č. 22, sign. II-16, fol. 133v.
10 „Glaβ fenster mit gehörigen beshlag ... 5“; TAMTÉŽ, inv. č. 198, sign. II-192, nefoliováno.
11 TAMTÉŽ, inv. č. 14, sign. II-8, fol. 1v.
12 TAMTÉŽ, inv. č. 21, sign. II-15, fol. 5r; digitalizováno na webové stránce http://digi.ceskearchivy.cz/cs/761/7 (stav k 5.
3. 2015).
13 Tato pánev však neměla žádné využití, protože obec přišla během třicetileté války o pivovar i o listiny, které je k
vaření piva opravňovaly; Marie KINDLMANOVÁ, Lhenice a vesnice k nim příslušné, Lhenice 1937, s. 12.
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SOkA Prachatice, Archiv města Lhenice, inv. č. 14, sign. II-8 (inventář obecního majetku z roku 1749)
SOkA Prachatice, AM Lhenice, inv. č. 21, sign. II-15 (obecní kronika z let 1837-1911)
SOkA Prachatice, AM Lhenice, inv. č. 22, sign. II-16 (radní protokol z přelomu 18. a 19. st.)
SOkA Prachatice, AM Lhenice, inv. č. 198, sign. II-192 (obecní účty a inventář z roku 1800)
SOkA Prachatice, AM Lhenice, inv. č. 207, sign. II-201 (obecní účty z roku 1815)
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BŮŽEK, Václav a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.
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KINDLMANOVÁ, Marie, Lhenice a vesnice k nim příslušné, Lhenice 1937.
STARÝ, Václav, Lhenice – zahrada jižních Čech (1283-1983), Lhenice 1983.

O odvodech na vojnu
10 let od zrušení základní vojenské služby
Povinná vojna a s ní i odvody před desetiletím skončily
Od středy 22.12.2004 byl s povinnou vojnou konec. Poslední dvě tisícovky vojáků – „záklaďáků“ ukončilo v ten den svou
zákonnou povinnost. Od nového roku 2005 počala u nás existovat pouze profesionální armáda, jako jedna z prvních ve
střední a východní Evropě. Tím tak u nás skončily i povinné odvody na vojnu. Vzhledem k současné neklidné době ve
světě se i o případném možném jejich znovuzavedení hovoří – pro osmnáctileté teenagery, nikoliv však o povinné
základní vojenské službě.
Délka vojenské služby v českých zemích (dle zprávy ČTK)
1649 – dobrovolníci – doživotně (včetně dlouhodobých
1920 – 14 měsíců
dovolených)
1924 – 16 měsíců
1802 – pěchota 10 let, jezdectvo 12 let, dělostřelectvo
1949 – 24 měsíců
14 let
1990 – 18 měsíců – uzákoněna civilní služba
1845 – 8 let
1993 – 12 měsíců
1868 – 3 roky
22.12.2004 – ukončení povinné voj.služby
1912 – 2 roky, námořnictvo 4 roky
Jaké bývaly odvody u nás, ve Lhenicích
Dle vzpomínek Lheničáka, již zemřelého Václava Pintra – zaznamenaných v roce 1995.
Za starých časů, a ještě i za mne, co rekrúta, byla vojna chápána jako služba vlasti a byla to pro každého odvedence
čest být vojákem. Tak to „navenek“ hlásali i ti, kterým se na vojnu moc nechtělo. K odvodu se chodívalo do Netolic a
snad tomu tak bývalo až do roku 1950. Tam se většinou konaly na sále ve starém hotelu. Branci se po domluvě sešli u
Pepíčků a se sjednanou kapelou, a povětšinou i se starostou jako doprovodem, se nejprve společně vydali na náměstí
k pomníku padlých, kde byla uctěna jejich památka a kapela zahrála zpravidla „Hoši od Zborova“ a dále se pokračovalo
pěšky do Netolic. Při odvodovém řízení byli odvedenci rozděleni do tří tříd. V první třídě byli odváděni chlapci dvacetiletí,
pokud neuspěli, opakovali odvod za rok ve druhé třídě jako jednadvacetiletí. A když se tak nestalo ani napodruhé,
dostavili se k odvodu jako dvaadvacetiletí ve třetí třídě. Když ani napotřetí nesplnili odvodové požadavky, teprve tehdy se
stali „nevojáky“. Těm se pak říkalo „štátkryplové“. Po odvodovém řízení si odvedenci zakoupili kytky (neodvedení nikoliv),
kterými se vyzdobili klopy a zašlo se s veselou do netolické hospody „U Vajzů“. Potom již s nezbytným rekrutským
vybavením – s flaškou kořalky v šosu a za zpěvu písní jako „Těžko mě matička vychovala“ a „Slunko jasný“ a dalších,
razilo se ke Lhenicím. Tady se společně s kapelou obešli všechny baráky rekrutů, kde se zahrálo každému u jeho domu
na přání, a to i jeho rodičům, povětšinou za slz matek. Odvod končíval v hospodě „U Pepíčků“ na tancovačce, kde měli
sólo rekruti a po nich „mazáci“. Tak nějak, dle léty zavedené tradice, probíhaly odvody u nás, ve Lhenicích. JB, JM

Ilustrační fota – vojenské odvody zastara s nezbytnými květinami v klopách.

NAPSALI O NÁS.....
Chalupářka objevila náboje pod kameny
PT Deník – 4.8.2015 – (pak)
Vodice – nález staré munice oznámila v pátek odpoledne policistům žena z Vodice, místní
části Lhenic na Prachaticku. Po odkrytí kamenů u chalupy totiž narazila na 93 kusů
zrezivělého střeliva. Policejní mluvčí Martina Joklová sdělila, že netoličtí strážci zákona místo
zajistili, pak přivolali pyrotechnika. „Ten určil, že se jedná o americké puškové náboje, které si
na místě převzal. Během ohledání místa nálezu nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku,“ doplnila
mluvčí.
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Vodice opět ožila při zkouškách psů
PT Deník – 5.8.2015 – Jan Kandl, jednatel OMS
Vodice – Okresní myslivecký spolek Prachatice, kynologická komise, ve spolupráci s Mysliveckým
sdružením Lhenice v sobotu 1.srpna uspořádali v okolí obce Vodice lesní zkoušky loveckých psů.
Kynologickou akci zahájil předseda Okresního mysliveckého spolku František Hrůza. Pak si vše
organizoval vrchní rozhodčí Jaroslav Procházka z okresu Písek, který rovněž provedl veterinární
prohlídku. Myslivecký hospodář Jan Trnka provedl kontrolu dokladů ke zbraním.
Ke zkouškám se přihlásilo celkem 17 psovodů s 5 ohaři, 6 jezevčíky, 2 teriéry a 4 slídiči. Při
závěrečném hodnocení bylo vyhlášeno, že z 17 psů skončilo v I.ceně 8 psů, v II.ceně 2 psi. Bohužel 1
psovod se nedostavil a 3 pejsci chyběli. V ohařích zvítězil německý ohař drátosrstý Alka z Lišova s 234 body s vůdcem
Václavem Horákem a v ostatních plemenech zvítězil jezevčík drsnosrstý standard Chappi Z Jezevčin s vůdkyní Zuzanou
Beranovou.
Ceny pro vítěze předávala za OMS Prachatice Jana Gabauerová a za MS Lhenice Vladimír Michálek. Všichni
zúčastnění pak obdrželi od Mysliveckého sdružení Lhenice drobné ceny pro pejsky. Na zajištění a průběhu zkoušek se
podílela většina členů Mysliveckého sdružení, kteří zaváděli rozhodčí a zkoušené psovody se psy do honitby.
Na zahájení, v průběhu a na konci kynologické akce slavnostní fanfáry zatroubil soubor v podání Šumavských trubačů.

Miminkem za měsíc červen 2015 je Dominik Bolech z Vadkova
PT deník – 22.8.2015 - aja
V pátek 21.8. bylo ukončeno hlasování „O miminko Prachatického deníku za měsíc
červen“. Nejvíce bodů získal Dominik Bolech z Vadkova, a to 950 (920 bodů měl
z tištěných kuponů z novin a 30 bodů za druhé místo v internetové anketě). Gratulujeme!
Rodiče malého Dominika si mohou přijít do redakce Prachatického deníku pro poukázku
na fotografování v ateliéru Petra Čepková v Prachaticích. Na druhém místě skončil
Michal Mikeš z Lažišť, který získal 240 bodů (190 z kuponů z novin a 50 za první místo
v internetové anketě), na třetím místě skončil Jaroslav Hes z Dolního Kožlí (130 bodů).
Body ještě získali Kryštof Růžička ze Stach a Šimon Částka z Netolic.
Foto – Dominik Bolech
JB, JM

OPSALI JSME PRO VÁS
Ještě k článku „O výskytu polodrahokamů i na našem Lhenicku“

z minulého srpnového vydání našeho měsíčníku.
V souvislosti s nelegálními kopáči vltavínů jsme v něm, mimo jiné, upozornili i na knihu jihočeského autora Jiřího Hájíčka
„Zloději zelených koní“, která stojí za přečtení. Podle „Deníku“ zaujala i tvůrce nového filmu.
Dan Wlodarczyk natáčí příběh Hájíčkových Zelených koní
PT deník – 26.8.2015 – autor (ska) – kráceno
Snímek sleduje na pozadí dramatického příběhu osudy kopáčů vltavínů, pro něž se ilegální těžba těchto polodrahokamů
stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem obživy. Pohybují se za hranicí zákona a ve střední Evropě 21.století žijí
svůj sen o nezávislosti a svobodě – až do hořkého vystřízlivění.
Režisér Wlodarczyk k námětu filmu: „Jižní Afrika má diamanty a zlatokopy, my tady v jižních Čechách
máme vltavíny a jejich ilegální kopáče. Zloději zelených koní je příběh se silným regionálním a
sociálním akcentem. Regionálním proto, že nikde jinde než na jihočeském venkově se odehrávat
nemůže, nikoliv však na romantickém, ale v současné jeho realitě. A ačkoliv společnost prospektorů je
barvitá a jinde neopakovatelná, nejde jen o příběh dobrodruhů, ale také venkovanů v holinách a
montérkách, kteří se musejí ohánět, aby uživili rodinu a děti a kteří se prospektorstvím věnují z důvodů
čistě hmotných.“
Ve filmu uvidíme Pavla Lišku, Marka Adamczyka, Gabrielu Míčovou, Šárku Vaculíkovou, Jenovéfu
Bokovou a další. Natáčet se bude především v lokalitách jižních Čech, kde také jinde…
Do kin přijde v roce 2016.
Foto: Zloději. Jednu z hlavních rolí hraje Pavel Liška. JB, JM

Z REDAKČNÍ POŠTY
Vážení zástupci médií,
jednou z činností Českého červeného kříže je i „pátrací služba“, která letos pracovala či pracuje na dvou žádostech
z Prachaticka. Přílohou posílám tiskovou zprávu s ilustračním fotem a prosím o zveřejnění, pokud to bude možné.
Za Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice s díky a pozdravem – Zuzana Pelikánová
Rádi tak s pochopením činíme (viz článek níže).
Pátrací služba Českého červeného kříže pomáhá i na Prachaticku
Český červený kříž je jednou z národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže, které pracují ve 189 zemích
světa. Tyto národní společnosti spolupracují při řešení různých mimořádných událostech či katastrofách. Jednou z forem
spolupráce je i Pátrací služba. Ta provádí mimo jiné tyto činnosti: pátrání po osobách, se kterými bylo přerušeno spojení
v důsledku válečných událostí, vnitřních konfliktů nebo přírodní katastrofy, a pátrání po místě pobytu blízkých
příbuzných, s nimiž byl přerušen kontakt ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. Pátrání probíhá ve spolupráci
s národními společnostmi na celém světě, s Mezinárodní pátrací službou v Arolsenu v SRN (kde jsou uloženy téměř
veškeré dochované dokumenty související s perzekucí za 2.světové války), Ústřední agenturou pro pátrání a ochranu (je
součástí Mezinárodního výboru Červeného kříže v Ženevě) a centrální evidencí obyvatel, státními archivy a místními
úřady (při pátrání na našem území).
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Na Prachaticku pomáhá tato služba již podruhé. V prvním případě
pomohla najít kontakt na vnučku, která nyní žije na Ukrajině a její
prachatická babička s ní ztratila spojení již před 2 lety. Nyní hledáme
starší příbuzné žijící v Německu, kteří se již dlouho neozývají, ač dříve
pravidelně telefonovali. Pevně doufáme, že i nyní vše dobře
dopadne…
Pokud byste tedy měli podobný problém, obraťte se na naši kancelář
v budově polikliniky v Prachaticích, každou středu od 8 do 16 hodin.

LHENICKÉ STÍNY
Kdy zůstává rozum stát ……..
Letošním jarem dostaly „lhenické Lurdy“ díky Městysi Lhenice konečnou podobu s krásným výhledem na samotné
Lhenice s majestátní věží, (až na tu dosud nezkrášlenou lípu u pomníku padlých na náměstí).Nejen na Lhenice, ale
daleko až k Týnu nad Vltavou včetně „zlatého jablka“ elektrárny Temelín. Vše by bylo pěkné a kouzelné prostředí, kdyby
nám všem tuto podívanou nekazili někteří jedinci či skupiny počínaje vyřezáváním do stolu na odpočívadle svých vizitek
(budiž), ale co již překračuje meze slušnosti a chování, je zničení vaničky u léčivého přítoku vody do této vaničky (je z
umělé hmoty). Dotyčný vandal rozpáral bok této vaničky a tudíž všechna přitékající voda odtéká touto dírou pod vaničku
zkrze vyzděnou zídku, v současné době dobrá pastva pro včely a vosy a ostatní drobný létající hmyz. Toto „napajedlo“
bylo příčinou, že jsme nemohli začít s opravou této vaničky. Vykouřit jsme je nesměli z důvodů zákazu rozdělávání ohňů.
Abychom mohli pokračovat v opravě, museli jsme přítok do vaničky odklonit do stoky a čekat, až její okolí vyschne.
Takový byl plán pro zdárnou a rychlou opravu. Nová vanička bude z antikora plechu. Ale to jsme se velice spletli.
Nějakému dobrodruhovi se zalíbila hadice sloužící pro odklon vody a čtyřmetrová hadice (á 1m 160 Kč) našla jiný“
domov“- Ať tedy slouží.
Nyní se vrátím k nadpisu této kurzívky - „Kdy opravdu zůstává rozum stát“, jde o ztrácející se donesené hrnečky u výtoku
pramene. Ztrácejí se jako na běžícím pásu. Hovořil jsem s mnoha občany, kteří dodali hrnečky přímo na místo a za pár
dní byly fuč. Já osobně dodal čtyři. Zřejmě si dotyčná osoba otevře „muzeum kradených hrnečků“ a doufejme, že vstup
do tohoto muzea bude zdarma a exponáty budou popsány s časovými údaji, kdy změnily domov.
Z á v ě r e m: Chraňme a zkrášlujme naše odpočívadla nejen kvůli nám, ale aby zůstala i pro příští generace.
Prosím, ať tato věta nezní jako fráze, neboli mlácení prázdné slámy.
Jan Machart

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ NA LHENICKU
Dolnochrášťanská pouť opět úspěšná
V sobotu 22. srpna se slavila v Dolních Chrášťanech na návsi pouť, která začala bohoslužbou v kapličce. Po ní už se
návštěvníci dobře bavili za doprovodu dechovky Netolička a hudební produkce M. Pivoňkové. Velký úspěch u dětských
diváků sklidilo divadélko „Máma a Táta“ s představením „Dlouhý, Široký a
Bystrozraký“, u dospělých pak zábavná přednáška Jiřího Peška, který celou
pouť zároveň i moderoval. Z pouťových atrakcí nechyběla tradiční domácí
střelnice s papírovými růžemi a sladkostmi. Děti, ale i mnozí dospělí,
vyzkoušeli svou šikovnost při házení kroužků na chobot slona, házení míčků
do plechovek na chapadlech chobotnice, chytání motýlků nebo v kuličkové
překážkové dráze. Ti nejodvážnější navštívili i nově otevřený strašidelný dům.
Kdo si chtěl odnést něco na památku, mohl si zakoupit upomínkový předmět z
domácích dílen místních obyvatel. Komu přálo štěstí, neodešel domů s
prázdnou díky tombole. Večer vystoupila hudební skupina „Strýčkova
zahrádka“ a pouť byla zakončena půlnočním promítáním fotografií a filmových
dokumentů z historie Chrášťan. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci poutě, ale i těm, kteří k nám vážili cestu. Andrea Eiblová
Foto Luboš Jindra – divadélko „Máma a Táta“
Příznivé ohlasy na již devátou divadelní sezónu „Vadkovského let(s)ního hraní“
To si již našlo pevné místo v kulturním kalendáři Lhenicka a je diváky hojně navštěvováno. I o tom letošním byla
programová nabídka pestrá. Vedle pravidelně se zúčastňujících netolických
ochotníků z divadelního spolku „Tyl“, kteří se tentokráte v lesní Štěrbů zahradě
představili s nastudovanými hrami „Pro nic za nic“ (31.7.) a „Sluha dvou pánů“
(1.8.), zde vystoupil dětský soubor Žernováček s muzikálem „Ať žijí duchové“
(20.6.), aby letošní let(s)ní hraní bylo zahájeno koncertem v provedení
„Klarinetového souboru“ z Prachatic (13.6.), který úspěšně vystupuje i
v zahraničí, a zakončeno bylo, jako již tradičně, „Loučením s létem u ohně“ se
lhenickými Vodáky C&W (5.9.).
Foto: letošní „Vadkovské let(s)ní hraní“ zahajoval „Klarinetový kvartet“
z Prachatic
- 13.6.2015
JB, JM

12

KINO LHENICE – program
ZÁŘÍ
11.9. BABOVŘESKY 3 - komedie ČR
18.9. VYBÍJENÁ – komedie ČR podle Michala Viewegha

od 19.00 hod.
od 19.00 hod.

ŘÍJEN
2.10. VELKÁ ŠESTKA - animovaný / Akční / Rodinný USA, 2014,
9.10. 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU – komedie ČR, 2014,

od 16.00 hod.
od 19.00 hod.

30.10. POŘÁD JSEM TO JÁ - drama USA, 2014

od 19.00 hod.

Letní promítání - poděkování
Děkujeme všem za návštěvu letní scény lhenického kina a doufáme, že jste se dobře bavili.
Další program plánujeme na ŘÍJEN a LISTOPAD, tak sledujte obvyklé informační kanály.
Vybrané dobrovolné vstupné je používáno výhradně na vybavení lhenického kina, s výjimkou srpnových promítání, u
kterých jsme se rozhodli věnovat jej do sbírky na opravu varhan lhenického kostela sv. Jakuba.
Vybráno 3131,- Kč
Chtěli bychom poděkovat všem , kteří se zdarma na letní organizaci podíleli:
/ Obci a Ivče Ragáčové > za pořízení promítacího plátna, poskytnutí, projektoru, propagaci, ...
/ Petráškům > za půjčení laviček
/ Peťovi Bukovských > za ozvučení
/ Pavlu Justicovi > za občerstvení a ozvučení
... a samozřejmě VŠEM ostatním, kteří pomáhali přivést, poskládat, zapojit, rozebrat, odvést a nakonec i
uklidit. ..................... DĚKUJEME! Ing. Petr Šandera

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........

Je to hra nejen o chytré ženě, která se nedá, ale i nesmírné moci peněz
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 8.9. VE LHENICKÉ KNIHOVNĚ !!
IR
BOHEMIAN RUNFONDO
Český Krumlov 4.10. 2015 10:00 hod
Druhý ročník charitativní amatérské cyklistické akce, která svým výškovým profilem patří mezi nejnáročnější nejen ve
střední Evropě, se koná opět v Českém Krumlově. Tratě BGF procházejí regionem, který se svou přírodní krásou a
historickými památkami zapsanými na seznamu UNESCO řadí mezi turisticky nejatraktivnější a nejnavštěvovanější
místa ve střední Evropě. Akce se koná na podporu klinického onkologického výzkumného programu Projekt 35
zabývajícího se komplexně problematikou léčby karcinomu prsu u žen mladších 35 let. Jezdci svou účastí v jedné ze čtyř
tratí BGF 2015 pomáhají naplnit motto Bohemian Gran Fondo, které zní: "Race to HELP, Help to Win".
TRASA
Start (12:00) - Český Krumlov (Parkoviště Pod poštou), ČK nádraží, rozcestí U Plánského, Chvalšiny, Brloh, Smědeč,
Lhenice, Horní Chrášťany, Dobčice, Lipanovice, Holašovice, Nová Ves, Brloh, Rojšín, Lhotka, Loučej, Chlum, Holubov,
Krásetín, rozcestí U Plánského, vrchol Kleti – Cíl www.bohemianrunfondo.cz
IR
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Slavnosti plodů 2015 - Lhenice 24. října od 9.00 hodin

TRADIČNÍ OVOCNÁŘSKÝ JARMARK - soutěže o nejlepší výrobky z ovoce

MARTIN CHODŮR ♪ NEZMAŘI ♪ DOUBRAVANKA ♪ BUCZECH BLUES ♪
vystoupení dětí z MŠ obcí mikroregionu a ZŠ Lhenice
vstupné: Předprodej zahájen ve středu 16.9. na obecních úřadech
dospělí v předprodeji 60,- Kč na místě 100,- Kč
důchodci nad 70 let a držitelé ZTP v předprodeji 40,- Kč, na místě 60,- Kč
děti do 140 cm výšky zdarma
Výzva k vyhlášeným soutěžím k Slavnostem plodů 2015 ve Lhenicích
„O jablko roku 2015“, „O nejlepší pálenku – slivovici a další ovocný destilát“,
„O nejlepší dobrotu – pekařský a cukrářský výrobek z ovoce.
Soutěžní vzorky odevzdejte do pátku 23.10. do 12.00 hodin
na Úřad městyse Lhenice.
O Slavnostech plodů 2015 ve Lhenicích podrobně v příštím říjnovém vydání ML.

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
FC Chrastovna mezinárodně
Na Slovensko, do obce Čelkovy Lehoty, rodiště pana Miroslava Čelka st., se o srpnovém víkendu (od 21.8. do 23.8).
vydala parta ryze fotbalových amatérů z našeho Lhenicka i s několika příznivci k sehrání mezinárodního mače. Hrálo se
na zmenšeném hřišti „osm na osm“, v rozestavení 1+7 (FC Chrastovna v sestavě: J.Pintr – J.Vágner, J.Exner, M.Čelko
– J.Bárta, P.Pořádek – J.Gregora, P.Šíma). Ze zápasu vzešel vítězně pět ku jedné domácí tým. Při návštěvě ale nešlo
jen o fotbal, právě tak, jako i o jeho výsledek, neboť slovenská dědina, kde většina obyvatelstva nese příjmení Čelko –
Čelková (proto asi také Čelkova Lehota) přijala Lheničáky z Česka velmi přátelsky. Při navazování vzájemných kontaktů,
za společných družných posezeních, nechyběly typické slovenské halušky, guláš, nezbytná borovička a ani sud piva od
tamního starosty Jury Čelka. (jak také jinak při hostění Čechů). V Čelkově Lehotě se potvrdilo, že Češi a Slováci mají
k sobě blízko. Při cestě na Slovensko do místa samého (tam i zpět) byli účastníci výpravy do zahraničí, mimo jiné,
svědky bouřlivého uvítání hokejisty NHL Mariána Hossy se Stenliovým pohárem v Trenčíně, v moravských Ivančicích
zase poobědvali a navštívili muzeum zdejšího rodáka Vladimíra Menšíka, v Kardašově Řečici pak se sešli a poklábosili
s fotbalovými přáteli, co se pravidelně zúčastňují turnaje v malé kopané o lhenické pouti.
Redakční dovětek
- Čelkova Lehota – okres Povážská Bystrica, kraj Trenčínský, počet
obyvatel 136.

– organizátor a vedoucí výpravy „Slovensko 2015“
– Míra Čelko ml.
Společné foto obou týmů poskytl M. Čelko ml.:
Čelkova Lehota SK – Lhenice CZ
(Lheničtí v červených dresech s bílými lemy a stulpnami )
JB, JM

Z AKTIVIT LHENICKÉHO SOKOLA
Stolní tenisté před novou mistrovskou sezónou
V regionálních již nalosovaných soutěžích Prachaticka budou v novém soutěžním ročníku
2015/16 startovat čtyři družstva Sokola.
V OP – I (okresním přeboru) - za 10 účastníků – Sokol Lhenice A, Vimperk A, Ederstav PT,
Sv.Maří, Zálezly, Netolice A, Slavia PT-A, Arbore Volary A, Libín PT-D, HB mostové jeřáby PT,
V OP – II – za 10 účastníků – Sokol Lhenice B,Vimperk B,Čkyně,Netolice B,Lenora A, Libín PT-E, Slavia PT-B, Ktiš
A,Vimperk C,Tatran Volary.
V OP – III - za 10 účastníků – Sokol Lhenice C a D, Rohanov, Libín PT-F, Slavia PT-C, Strunkovice, Ktiš B, Arbore
Volary B, Lenora B, Malovice.
Soutěže v novém sout.roč.2015/16 na Prachaticku budou zahájeny o posledním zářijovém víkendu (26.-27.9.).JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
Úspěšný rozjezd do nové mistrovské sezóny
Opětné přeřazení A týmu lhenického SK ze skupiny B I.B třídy do kvalitně „nabité“ skupiny A, v níž se
mu při posledním působení v sout.roč.2013/14 nedařilo (za 30 bodů konečné 11.místo – v jeho
průběhu i za sestupového ohrožení), vyvolávalo určité obavy a rozpaky, a to i z důvodu obtížného losu,
který jej posílal ve dvou úvodních kolech k zápasům na soupeřova hřiště. Lhenickým týmem byly
úspěšně zvládnuty čtyřmi v nich získanými body (16.8. plichtou v K.Újezdě, 23.8. výhrou v Č.Krumlově
3:1) a v následující domácí premiéře vítězstvím i potvrzeny (29.8. s V.Brodem 2:0). Vzpomínané obavy
tím tak byly rozptýleny za vědomí, že zatím jde jen o vstup do náročné dlouhodobé soutěže, který se
vydařil. Prachatický deník 3.9. napsal: „Ve skupině A I.B třídy Lheničtí zatím válí a tlačí se na čelo tabulky.“
Přes toto příznivé hodnocení médii zůstávají ve lhenickém SK na zemi…..

14

Také rezerva SK Ktiš/Lh.B premiérově vstoupila do OP Prachaticka vítězně (22.8. doma na ktišském hřišti s Husincem
3:2), leč výhru následně venku, bez možnosti využití pendlů z áčka, prohrou neztvrdila (29.8. ve Sv.Maří 5:2).
Rovněž přípravka st. do OP Prachaticka odstartovala doma za plného bodového zisku s Vitějovicemi (29.8. výhrou 13:1),
aby i minipřípravka na premiérovém turnaji ve Vimperku v rámci OP Prachaticka ve dvou zápasech jednou zvítězila
(2.9. výhrou nad Zdíkovem/Stachami 8:4 a prohrou s Vimperkem B 5:3).
Mistrovské zápasy v srpnu
A týmu v I.B tř. ve sk.A
13.kolo – ne 16.8. – K.Újezd – SK Lhenice 3:3 (3:0) – br.za Lh.: J.Mrkvička 2, J.Beran 1
1.kolo – ne 23.8. – Č.Krumlov B – SK Lhenice 1:3 (1:1) – br.za Lh.: R.Iliev 2, J.Beran 1
2.kolo – so 29.8. – SK Lhenice – V.Brod 2:0 (1:0) – br.za Lh.: M.Bednár 1, J.Beran 1
Postavení SK Lhenice v tabulce I.B tř. sk.A (14 účastníků) k 1.9.2015:
2.místo – 3 zápasy – 2 výhry, 1 remíza, 0 proher – skóre 8:4 – 7 bodů
B týmu v OP Prachaticka
1.kolo – so 22.8. – SK Ktiš/Lh.B – Husinec 3:2 (1:0) – br.za Ktiš: J.Beran 2 (1 z 11), J.Prenner
2.kolo – so 29.8. – Svatá Maří – SK Ktiš/Lh.B 5:2 (3:2) – br.za Ktiš: P.Pořádek 1, P.Šíma 1
Postavení SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP (14 účastníků) k 1.9.2015:
8.místo – 2 zápasy – 1 výhra, 0 remíz, 1 prohra – skóre 5:7 – 3 body.

Naši benjamínci v přípravě
Soustředění na Lipně – od 10.8. do 14.8.2015
Za velkého horka, za dopoledních tréninků a odpoledního koupání a další rekreační a aktivní sportovní činnosti a
přítomnosti i některých rodičů fotbalových benjamínků se, mimo jiné, utužila parta.
Generálka na start v OP – turnaj v Netolicích 23.8.
Přípravky st.: 1.FC Netolice – SK Lhenice 2:3br.za Lh.: V.Podlešák 1, A.Stehlík 1, Š.Trnka 1
SK Lhenice – FC Vl.Březí 4:4 (na penalty 4:3) – br.za Lh.: A.Kanalošová 1, P.Bláha 1, V.Podlešák 1,
vlastní
Přípravky ml. – SK Lhenice – 1. FC Netolice 6:2 – br.za Lh.: R.Štengl 4, B.Tesař 2
Naše přípravky v OP
Přípravky st.:
1.kolo – so 29.8. – SK Lhenice – TJ Vitějovice 13:1 (6:1) – br.za Lh.: K.Gregora 5, J.Kraus 4, Š.Trnka 2, M.Halabrín 1,
A.Kanalošová 1
Minipřípravky:
1.kolo – st 2.9. – turnaj ve Vimperku
1.zápas – SK Lhenice – Zdíkov/Stachy 8:4 (3:2) – br.za Lh.:R.Štengl 6, J.Berger 1, M.Šístek 1
2.zápas – Vimperk B – SK Lhenice 5:3 (3:1) – br.za Lh.: R.Štengl 2, J.Berger 1

Foto z utkání 1.kola
I.B sk.A – Slavoj
Český Krumlov B –
SK Lhenice 1:3
– Lheničtí právě
vstřelili jeden ze tří
gólů do sítě
domácích.
Foto J.Klein

Záříjové mistrovské zápasy SK Lhenice
v I.B třídě ve skupině A
3.kolo – ne 6.9. v 17.00 – Trhové Sviny – SK Lhenice 1:3 (1:1) - po uzávěrce ML
branky za Lh: R. Pořádek, M.Bednár, J. Mrkvička
4.kolo – so 12.9. v 117.00 – SK Lhenice – Netolice – peckářsko - buchtářské derby!
5.kolo – so 19.9. v 16.30 – Frymburk – SK Lhenice
6.kolo – so 26.9. v 16.30 - SK Lhenice – Černá v Pošumaví
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JB, JM

Poděkování našim lhenickým hasičům
(v tištěné podobě formou úředního dopisu doručeno po uzávěrce ML 3.9. 2015)
Vážená paní starostko,

České Budějovice, dne 31.8. 2015

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za součinnost a vynikající spolupráci jednotky sboru dobrovolných
hasičů Vaší obce při provádění hasebních prací v místní i územní působnosti jednotky požární ochrany.
V důsledku mimořádných klimatických podmínek v průběhu letních měsíců došlo na území Jihočeského
kraje k mimořádnému nárůstu počtu požárů. Jednotka požární ochrany Vaší obce se významně podílela
na jejich likvidaci.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za součinnost a vynikající spolupráci jednotky sboru dobrovolných
hasičů Vaší obce při provádění hasebních prací v místní i územní působnosti jednotky požární ochrany.
V důsledku mimořádných klimatických podmínek v průběhu letních měsíců došlo na území Jihočeského
kraje k mimořádnému nárůstu počtu požárů. Jednotka požární ochrany Vaší obce se významně podílela na
jejich likvidaci.
Velice si vážíme osobního přístupu, aktivního nasazení a vytrvalosti členů jednotky požární ochrany Vaší
obce. Dobrovolní hasiči svou akceschopností prokázali odborný přístup a morální kvality. Společným
postupem při hašení požárů jsme tak dokázali ochránit životy, zdraví, majetek občanů a životní prostředí
Jihočeského kraje.
Zvýšená zásahová činnost, která se bezodkladně prováděla jak v denních tak v nočních hodinách, kladla
zvýšené nároky na zasahující členy jednotek požární ochrany v rodinném i pracovním životě. Hluboce si
vážíme dlouhodobé vzájemné spolupráce a jejich dobrovolné činnosti, která je založena na osobním
nasazení jednotlivců.
S úctou plk. Ing. Lubomír Bureš – ředitel HSZ Jihočeského kraje
K poděkování se připojuje paní starostka Ing. Marie Kabátová
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



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
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.

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 .
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