MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIII., číslo 10. cena 9,- Kč

ŘÍJEN 2015

Tak na lhenické „Slavnosti plodů 2015“ zvou, mimo jiné, billboardy a paní Hrušková a pan Jablíčko (foto
vlevo) na příjezdových komunikacích do našeho městečka – více o slavnostech uvnitř listu. Fota: J.Klein

Zprávy z radnice
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 17.09.2015
Výpis ze zápisu č. 11
Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 115/11/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí r.
2015.
11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 116/11/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v položkách 1 – 3.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 117/11/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje zvýšení minimální ceny za pachty všech druhů pozemků využitelných pro zemědělskou činnost ve všech
katastrech správního obvodu městyse Lhenice na 1.500,--Kč/ha/rok
b) schvaluje u stávajících nájemních a pachtovních smluv zvýšení minimální ceny na 1.500,--Kč/ha/rok s platností od
01.01.2016.
11 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 118/11/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemků
parc.č. 448/10 o výměře 1.932 m2 a parc.č. 429/2 o výměře 68 m2, k.ú. Třešňový Újezdec za minimální nabídkovou
cenu 1.500,--Kč/ha/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 119/11/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na krátkodobý pronájem
části pozemku parc.č. 140/2, k.ú. Lhenice na dobu listopad 2015 až duben 2016 za cenu 1.000,--Kč/období.
11 PRO
Ad 5c) Usnesení č. 120/11/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemku
parc.č. 494/71 o výměře 12.200 m2, k.ú. Lhenice za minimální nabídkovou cenu
1.500,--Kč/ha/rok na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 5d) Usnesení č. 121/11/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pacht pozemků
parc.č. 84/3 o výměře 278 m2, parc.č. 81/9 o výměře 451 m2 a parc.č. 81/4 o výměře 3.596 m2, k.ú. Dolní Chrášťany za
minimální nabídkovou cenu 1.500,--Kč/ha/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
11 PRO
Ad 7a) Usnesení č. 122/11/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené
dne 30.04.2015 s firmou STRABAG a.s., Praha na akci „Revitalizace náměstí městyse Lhenice“. Předmětem dodatku je
úprava rozsahu prací a změny ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby

1

„Revitalizace náměstí Městyse Lhenice“ na základě Změnového listu č. 1. Cena díla se snižuje o 143.288,04 Kč bez
DPH.
11 PRO
Ad 7b) Usnesení č. 123/11/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě uzavřené
dne 10.02.1999 s firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Praha. Předmětem dodatku je změna doby trvání smluvního
vztahu na dobu určitou 15 let počínaje dnem účinnosti dodatku s možností dalšího prodloužení a zvýšení celkové výše
nájemného na 70.000,--Kč ročně s inflační doložkou.
11 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 124/11/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice souhlasí s navýšením kapacity školní družiny při ZŠ
Lhenice, okres Prachatice z 50 dětí na 75 dětí.
11 PRO
Ad 8c) Usnesení č. 125/11/2015: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „ZŠ Lhenice –
Výměna řídícího systému plynové kotelny“, kdy na 1. místě se umístila firma TERMS CZ s.r.o., České Budějovice
s nejnižší nabídkovou cenou 147.996,--Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou TERMS CZ s.r.o, České Budějovice a v případě odmítnutí,
uzavřením smlouvy s dalším uchazečem v pořadí.
11 PRO OA

Lhenické slavnosti plodů 2015
Bohatý program slavností na pozvánce vložené do tohoto vydání ML
Slavnosti plodů – novodobá tradice
Mikroregion Chelčicko-Lhenický , jako svazek obcí v našem ovocnářském kraji, byl založen
na základě smlouvy ze dne 30.5.2003 tehdy členskými obcemi Chelčicemi, Mičovicemi,
Truskovicemi a Malovicemi, ke kterým se v roce 2009 připojily také i Libějovice. Vhodné
přírodní a klimatické podmínky v této oblasti umožňují již po staletí pěstování ovoce, které
také dalo vzniknout tomuto ovocnářskému mikroregionu.
V tomto svazku obcí vznikla novodobá tradice „Slavností květů“ na jaře a „Slavností plodů“
na podzim, v jejichž pořádání se členské obce pravidelně střídají. Ty letošní, jejich již
13.ročník, připadly na naše Lhenice, kde se slavnosti naposled konaly v roce 2012
(10.ročník), aby poprvé tak tomu u nás bylo v roce 2004, kdy oslavné dny plodů (jako jejich
2.ročník) se staly součástí oslav 460.výročí povýšení Lhenic na městys a udělení jim
znaku, a to v termínu od pátku 19.11. do neděle 21.11.2004. Vůbec první „Slavnosti plodů
2003“ se premiérově konaly v Chelčicích.

K SLAVNOSTEM PLODŮ - POKYNY
Soutěže proběhnou v pátek 23. 10. 2015 od 17. 00 hodin jarmark v sobotu 24.10. od 9.00 hod. na lhenickém náměstí s vyhlášením vítězů soutěží na hlavním
pódiu tamtéž
Informace pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického
při oslavách

Letos jsou vyhlášeny tyto kategorie :
- kategorie Jablko roku 2015,
- kategorie Pálenky – slivovice a ostatní ovocný destilát,
- kategorie Ovocná dobrota – pekařský výrobek a cukrářský výrobek.
Podmínky k účasti a místa odevzdávání vzorků:
Jablko roku 2015– do soutěže odevzdávejte soutěžní vzorky vždy zabalené zvlášť od jednotlivé odrůdy jablek
v sáčcích po 5 kusech s popisem: PĚSTITEL + MOBIL,ADRESA, OBLAST, ODRŮDA.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 19. 10. – 23. 10. (pondělí – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu. V pátek
23.10. od 14,00 do 17,00 hodin v v jídelně penzionu INGRID - Netolická ulice 295
Pálenky - Slivovice a ostatní ovocný destilát – do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného destilátu
s popisem: VÝROBCE + MOBIL + ADRESA, NÁZEV OVOCE.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 19. 10. – 23. 10. (pondělí – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu. V pátek
23.10. od 14,00 do 17,00 hodin v jídelně penzionu INGRID - Netolická ulice 295
Do soutěže v těchto kategoriích se nabírají pouze vzorky nepřibarvované (čirý destilát).
Ovocná dobrota: kategorie pekařský výrobek a kategorie cukrářský výrobek – do této soutěže odevzdávejte vzorky
dle uvážení - dort, štola, mísa koláčů, plech buchet a tác s výrobky apod.
Na zapůjčené nádobí zespodu táců a mís nalepte své jméno kvůli možné záměně. Výrobek musí být vyroben z výpěstků
charakterizujících tuto oblast, které musí být jeho součástí (jablko, hruška, švestka, meruňka, broskev, rybíz atd.), nikoli
z exotického ovoce, s popisem: VÝROBCE + MOBIL + ADRESA + RECEPT, NÁZEV VÝROBKU.
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Vzorky, vzhledem k trvanlivosti výrobku, odevzdávejte na obecních úřadech jednotlivých obcí mikroregionu
nejlépe v pátek 23. 10. 2015 do 12 hodin a nebo do Lhenic od 14,00 do 17,00 hodin v jídelně penzionu
INGRID Netolická ulice 295
V nejasných případech rozhoduje pořadatel o zařazení do příslušné kategorie.
Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Sraz členů všech komisí je v pátek 23. 10. 2015 v 16,30 hodin v jídelně penzionu INGRID Lhenice Netolická ul. 295 (v areálu bývalého JZD)
Po oficiálním zahájení Slavností plodů 2015 bude v 9,00 hod. na hlavním pódiu v prostorách sokolovny Tylova ulice ve Lhenicích -zahájena slavnostní vernisáž Podzimní výstavy výpěstků a výrobků a výstava
prací ZŠ Lhenice a MŠ regionu z Chelčic, Lhenic, Malovic.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen vítězům jednotlivých kategorií bude součástí
Ovocnářského jarmarku v sobotu 24. 10. 2015. Prosíme všechny přihlášené, aby uváděli svá mobilní čísla
a aby se v případě umístění na 1. – 3. místě zúčastnili vyhlášení výsledků a předání cen osobně.
Oznámení občanům
Výzva vlastníkům lesa k zajištění jeho ochrany
Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona a to účinně bránit vývoji, šíření a
přemnožení kůrovců, kteří v současné době napadají některé lesy. Vyzýváme proto vlastníky lesů k
neprodlenému prověření jejich zdravotního stavu. V případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími
jehlicemi, odlupujícími se kůrami či jinak poškozenými je nutné, v součinnosti s lesním hospodářem,
urychleně zajistit jejich odstranění – pokácením a i včasným odvozem dříví z lesa, případně jeho chemickým
ošetřením či odkorněním za současné likvidace kůry.

Lhenické varhany budou přes zimu hrát aneb jak je to s financemi …
Vy, kteří jste se během letošního velmi teplého léta zastavili na náměstí ve Lhenicích, mohli jste v některé dny slyšet
z kostela divné hučení, syčení, bouchání a pískání. Byly to zvuky, za kterými se skrývala „mravenčí“ práce varhanářské
firmy. Čistily se a opravovaly píšťaly, vyměňovaly se kožené vzduchové míšky, vysával se prach, písek a nečistoty
z pravé části varhan, u dřevěných dílů se sváděl boj s aktivním červotočem, intonovaly se opravené a vyčištěné píšťaly,
vyrobily se regulační lišty do vzduchového vedení, opravovalo se …….. a takto bychom mohli vyjmenovat řadu dalších
činností, které přispěly k částečnému rozeznění nástroje. Znamená to tedy, že zhruba třetina varhan je opravena a tím je
za námi I. etapa opravy.
Během měsíce října nám ještě zbývá zpracovat veškerou dokumentaci pro krajský úřad včetně finančního
vyúčtování a budeme se připravovat na příští rok, kdy nás bude čekat náročná oprava hracího stolu, který je poměrně
složitý a plánované náklady budou kolem 170 tisíc korun. Proto bych si dovolil opět uvést, tak jako v minulých
příspěvcích, číslo účtu veřejné sbírky, která je určena pouze na opravu lhenických varhan:

3857235339 / 0800
Protože již uběhlo přes půl roku od zahájení veřejné sbírky, chtěl bych Vás informovat o tom, kolik
financí jsme již dali dohromady a kolik ještě potřebujeme:
- příspěvek z krajského grantu na opravu varhan pro rok 2015
- příspěvky na účtu veřejné sbírky ke dni: 25.9. 2015
(pozn.: z toho 50.000,- Kč je příspěvek od Městysu Lhenice)
- sbírky provedené pouze v kostele + svatby + pohřby + drobné dary
návštěvníků kostela
celkem naspořeno:

80.000,- Kč
67.974,- Kč

63.300,- Kč
211.274,- Kč

rozpočet na celou opravu
ještě zbývá naspořit

498.000,- Kč
286.726,- Kč

Na závěr tohoto článku budu velmi stručný: děkuji Vám všem za Vaše příspěvky a dary. Bez Vaší
finanční podpory bychom tento hudební nástroj nebyli schopni opravit.
Ing. J. Jelínek
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Sbírka se uskuteční ve středu 14. října před starou radnicí od 9.00 – do 15.00 hodin
INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Září v mateřince
V 1. třídě si někteří noví motýlkové v prvních dnech sice
zastýskali, ale teď si již přivykli a i tady je již klid a
pohoda. Berušky a Sůvičky se hned od počátku nového
škol. roku s elánem pustily do her i vzdělávacích a
dovednostních aktivit.
11.9. nás navštívilo divadlo s názvem „Máma a táta“ a předvedlo pohádku
„O červené Karkulce“ v netradičním pojetí. Děti s herci nadšeně
spolupracovaly a nakonec je odměnily velkým potleskem.
Zelený koutek s akváriem je s pravidelností opečováván. Starají se o něj při
střídání všichni naši chlapci i děvčátka. Rybičky i šnečci v akváriu stále
upoutávají jejich pozornost. S péčí o ně dětem vypomáhají paní učitelka
Hana Kubínová a její manžel. V naší MŠ je také věnována pozornost třídění
odpadu. A tak už i ti nejmenší se s paní učitelkami učí vkládat papír, plasty i
sklo do příslušných barevných kontejnérů. Rovněž jsme již zahájili
nacvičování programu na blížící se lhenické „ Slavnosti plodů“. M.Bumbová
Podzimní výtvarné práce dětí z MŠ

Základní škola
ZÁŘÍJOVÉ KALENDÁRIUM - ve znamení „rozjezdu“ do nového školního roku 2015/16
1.9. – zahájení škol.roku ve všech třídách – v první slavnostně za uvítání prvňáčků a za přítomnosti
jejich rodičů a vedení školy
3.9. – třídní schůzka s rodiči žáků 1.třídy
9.9. – třídní schůzka s rodiči žáků 2.třídy
10.9. – třídní schůzka s rodiči žáků 4.třídy
17.9. – třídní schůzka s rodiči žáků 6.třídy
17.9. – schůzka školního „EKOTÝMU“ – k vyhlášení sběrové akce (sběr papíru a víček od PET lahví)
18.9. – „Vzpomínkové sportování“ – k 1.výročí úmrtí zástupce ředitele a tělocvikáře, pana učitele Mgr. Václava Kubíka –
pro žáky všech tříd (1.-9.tř.) – článek a fota níže

22.9. – „Pohodáři“ – beseda o Srí Lance v Prachaticích – pro žáky 6., 7. a 8.třídy
24.9. – společná celoškolní schůze SRPŠ ve školní jídelně – poté třídní schůzky s rodiči 3., 5, 7.
a 8.třídy
25.9.- - „Přísloví a rčení v Bibli“ – beseda s Mgr. Markétou Grillovou – pro žáky 8. a 9. třídy

VZPOMÍKOVÉ SPORTOVÁNÍ pro pana učitele Václava Kubíka
Jak jinak výstižněji po roce vzpomenout dlouholetého zaníceného tělocvikáře na škole. A tak o
pátečním dopoledni, 18.září patřila školní tělocvična dětem, kdy sportováním společně na něho
vzpomněly. Nejprve to byli prvňáci a druháci, kteří si zacvičili s jógou. Poté si to rozdali ve
vybíjené třeťáci se čtvrťáky a páťáci se šesťáky, následně v klání v přehazované mezi sebou
bojovala smíšená družstva sedmáků, osmáků a deváťáků. Pana učitele pamatujeme jako velkého
propagátora volejbalu. Proto tento sport při uctění jeho památky nemohl být opomenut. V sobotu
3.října, v tělocvičně školy, byl na jeho počest uspořádán turnaj v odbíjené – memoriál „Na Václava
pro Václava“.
(Viz foto – podrobněji o jeho průběhu v příštím vydání – konal se po uzávěrce ML.)
V.KUBÍK + 16.9.2014
Na pana učitele a zástupce ředitele Václava Kubíka se na naší škole nezapomíná.
Čest jeho památce !
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Fota T.Kimmel: ze vzpomínkového sportování pro pana učitele Václava Kubíka – vlevo jóga, uprostřed z přehazované
žáků, vpravo z memoriálu „Na Václava pro Václava“.

Zájmové kroužky ve škol. roce 2015/2016 na naší škole
Kroužek ZŠ Lhenice
Kroužek DDM Prachatice,
pracoviště Netolice

Název kroužku
„Pecičky“ – sborový
zpěv přípravka
Odbíjená
MH Dancing
Kuchtíci

Věková skupina
1. + 2. ročník

Vedoucí
Mgr. Eva Sosnová

6. – 9. ročník
3. – 9. ročník
1. – 9. ročník

Petra Krejčová
BC. Jindřiška Horová
Mgr. Miluše Schwingerová

ZA PANÍ UČITELKOU
I do naší školy dolétla smutná zpráva o úmrtí paní učitelky Aleny Čermákové. Zemřela 12.září ve věku 89 let. Poslední
rozloučení proběhlo v úzkém kruhu rodiny. Na naší škole působila do roku 1982, kdy poté odešla do důchodu. Byla by to
za ta její učitelská léta dlouhá řada těch, které u nás vyučovala. V pedagogické výslužbě se spolu se svým manželem,
bývalým místním obvodním lékařem, MUDr .Antonínem Čermákem, odstěhovala do Č. Budějovic, aby před tím se oba
zapojovali do veřejného života v našem městysu. Poslední léta svého života strávila v domově pro seniory „Pohoda“
v Netolicích.
Paní učitelko, děkujeme. Čest Vaší památce !
JB, JM
LHENICKÉ STŘÍPKY
Práce na I.etapě revitalizace lhenického náměstí
nadále pokračují podle harmonogramu.
Dům „u Šimonů“ na náměstí (čp.122) pomalu mizí postupnou demolicí, aby tak uvolnil místo představám architektů –
budoucímu parkovišti před budovou úřadu městyse (viz foto č.1). A tak vbrzku zůstane „Šimonovina“ jen ve vzpomínkách
pamětníků a na starších pohlednicích lhenického náměstí. Za budovou úřadu městyse již zmizely garáže (bude zde
zbudována trafostanice - viz foto č.2) a nově vystavěné jsou již za školní bytovkou. Též pokračovaly zemní práce
na přístupové cestě ke škole od úřadu městyse a pošty.

foto č.1

foto č.2

Ke zlepšení bezpečnosti v dopravě vyměněno odrazové zrcadlo na náměstí
Jako bezpečností zařízení, sloužící ke zlepšení rozhledových možností řidičů na
nepřehledném místě na náměstí mezi komunikacemi Netolickou a Na Běličce, bylo
vyměněno za nové – viz foto.
Fota: J. Machart a M. Jarošová
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Podzim přišel na Lhenicko
Začala sklizeň jablek, švestek a hrušek.

Košíky jsou již vrchovaté,
vy na květy vzpomínáte,
když rozpukly a zrůžověly
a přiletěly první včely.
Ta tam je křehká krása jejich,
žebříky vidíš po alejích….
z básně Jaroslava Seiferta
Foto – Jan Klein
JB, JM
Juniorské mistrovství ČR v rodeu ovládly jihočeské Natálky
WI-CZ Rodeo corral p.s. organizuje více jak dvacet let Mistrovství ČR v rodeu, jehož součástí je i juniorská kategorie tzv.
Pohár Dyka Krchova. Své jméno pohár získal po tragické smrti Dyka Krchova, jezdce rodeí, který se zasloužil o to, aby
se do seriálu rodeí zařadila právě juniorská kategorie.
V juniorském poháru v současnosti jedou jezdci dvě rychlostní a dvě dobytkářské disciplíny. Bodování je za celý pohár
jednotlivým jezdcům sčítáno, zvlášť pak pro každou kategorii. V letošním roce se jelo celkem osm kol od Prahy, přes
polský Karpacz. Vysočinu zastupuje Šiklův Mlýn, Bohdalice u Vyškova Jižní Moravu a Jižní Čechy Ranč Hoslovice.
Poslední dva zmíněné ranče pořádají dvě rodea ročně, přičemž na Ranči v Hoslovicích se junioři těší velké podpoře
majitelky ranče Terezie Daňkové, která pro juniory pořádá začátkem léta samostatné juniorské rodeo a množství tréninků
s dobytkem.
Finálové závody se konaly 19.9.2015 na Ranči Hoslovice, kde mimo rodea mohli návštěvníci zavítat do historického
vodního mlýna na „Den řemesel“ .
Vymodlené počasí přilákalo více jak tisícovku diváků, kteří měli možnost vidět skvělé výkony jezdců Mistrovství ČR jak
v seniorské, tak juniorské kategorii.
Diváci viděli 3 dobytkářské disciplíny (Ranch sorting, Team penning a Cattle penning), při kterých, dle určených pravidel,
jezdci na koních třídí telata a zahánějí do ohrádek, jednu disciplínu lasařskou (Calf roping) a dvě disciplíny rychlostní
(Barrel race a Pole bending). Poslední disciplínou pak byl Steer wrestling – kácení telete. Úkolem jezdce je ve cvalu
uchopit tele za krk, v tom okamžiku sesednout z koně a tele zastavit a povalit na bok.
Poslední start ve Steer wrestlingu v Hoslovicích udělal tlustou čáru za rodeovou sezónou 2015 a nám už zbylo jen to
nejlepší nakonec, a to vyhlášení nejúspěšnějších jezdců posledního rodeového dne, ale i letošního roku.
Titul All Around Champion si v seniorské kategorii vyjel Jan Kolář ze Lhenic s klisnou Jessica a v juniorské kategorii ho
doplnila dcera Natálie Kolářová. Nezahálela ani maminka Jana Kolářová, která skončila v seniorské kategorii druhá za
svým manželem. Lhenickým se v Hoslovicích opravdu dařilo.
Ohlédnutí za celým seriálem 2015
V letošním roce se juniorské startovní pole sestavilo jen ze samých děvčat. Těžko říci, zda mladíky od ježdění odrazuje
práce kolem koní, nebo je víc láká vůně motorů a výfukových plynů. Nejen že jsme ve startovním poli juniorů viděli
samá děvčata, navíc se to tam jen hemžilo Natálkami .
Z děvčat se v průběhu sezóny stala skvělá parta, která si vzájemně fandila a po závodech společně oslavovala úspěchy
či prohry na jednotlivých rodeích.
Po celoročních skvělých výsledcích si vítězství v rychlostních disciplínách odvezla do jihočeských Lhenic Natálie
Kolářová s celkovým počtem 88 bodů se svým čtyřnohým parťákem, valachem jménem Jestee, za které jí náleží poukaz
připuštění plemenným hřebcem plemene American Quarter Horse – AP Royl Bar z Ranče pod Skálou v Malenicích.
Dalším nemenším úspěchem je její 4-5 místo v dobytkářských disciplínách.
A nakonec to byly zase Natálky, které si to při finálovém rodeu rozdaly o vítězství v dobytkářských disciplínách.
Tentokrát si titul vítěze a poukaz na westernové sedlo od Sedlářství Romana Mráze odvezla Natálie Hampejsová
z Čestic, sedlající valacha Faiter Royal Bonanza.
V seniorské kategorii jsme byli svědky historické chvíle českého rodea, vyhlášení první Mistryně ČR v rodeu .
Adéla Nováčková z Libchav, která v letošním roce podávala pravidelné výkony na jednotlivých rodeích, které jí spolu
s její klisnou Lika Wild Think nakonec přinesly prvenství , titul Mistra ČR v rodeu, doposud to byl vždy muž.
Výsledky dalších disciplín si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.
Posledním předaným pohárem a poslední exponovanou fotografií vítězů, jsme se rozloučili s letošní sezónou. Koním i
sobě naplánovali odpočinek do příštího jara, kdy se zase všichni sejdeme, abychom spolu opět strávili příjemné chvíle,
ve společnosti kamarádů, koní, country hudby a vším, co k českému rodeu patří. Sledujte náš program 2016 na
www.ceskerodeo.cz a přijeďte za námi. Sheriff RC Martina Hampejsová
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
Tentokráte směrováno k „Slavnostem plodů 2015“ u nás.

Malé ohlédnutí za ovocnařením na Lhenicku zastara
(připomeňme si…)
Kraj zdejší je od nepaměti spjat s ovocnictvím. Jeho historie sahá až někam do 13.století, kdy u jeho
kolébky stáli cisterciáci ze zlatokorunského kláštera, zabývající se pěstováním a zušlechťováním
zejména jabloní. Lhenicko, jež pod tento klášter patřilo, zřejmě seznali jako místo přírodně i klimaticky
k tomuto vhodné..
Foto vlevo: klášter cisterciáců Zlatá Koruna
O existenci lhenického ovocnaření v dalších staletích svědčí dosti důkazů. Tak třeba jabloň, čnící nad
budějovickými hradbami ve znaku našeho městečka z roku 1544, záznamy z dob poddanských o
lhenických povinných dodávkách ovoce vrchnosti, soška Madonky peckářské s hruškou a s
Jezulátkem s jablíčkem dochovalé v našem sv. Jakubovi, též doposud uchována posvěcená mušle
proti krupobití či náušnička třešní ve znaku lhenického SK z r.1933.
Důkazné snímky o letité tradici ovocnaření na Lhenicku:
Foto č.1 – štěp s jablky ve znaku Lhenic
Foto č.2 – posvěcená mušle k troubení proti kroupám
Foto č.3 – Madona peckářská ze lhenického sv.Jakuba
Foto č.4 – znak lhenického SK

Zrod peckaření na Lhenicku
(Pro nezasvěcené – peckaření, peckář – odvozeno od ovoce peckovin – třešní)
Pěstování třešní se však u nás rozšířilo až v 19.století a v počátku dvacátého, a to spolu s peckařením, jako specifickou
krajovou formou obživy, jak např.prokazuje pamětnická výpověď již zemřelého pana Martina Trnky v knize Adolfa
Branalda „Ztráty a nálezy“, v části „Jedenáct míšenských jablíček“ (rok vydání 1961):
„My jsme tady samej peckář. Ty třešně jsou starý se mnou, táta chodil do Libějc do školek a nosil vodtamtud
stromky na zádech, ale do pole nikdy nechtěl sázet, tím se prej pole kazí, sázel jenom po
příkopách. Do pole jsem sázel až já. Měl jsem s tátou rozepře. Říkával: „Dyť nebudeš mít
chleba!“ Já mu zas říkal: Budou třešně, prodám, koupím dvakrát tolik chleba. Štěpný
chrupky jsou tady šedesát let, vím to, rostou zároveň se mnou. Před tím tady byly jenom
obyčejný třešně. Táta to založil. Pak se toho chytli druhý a začali sázet taky. Třešně
bejvaly horší než ferbl. Někomu sypaly, někoho zasypaly. Záleželo na počasí. V zimě
takovej peckář dělával kartáče nebo pletařil a čekal na jaro. Takhle počátkem června šel
na třešňovku, odhadl na stromech zelenou ourodu – zrovna, když začínal padat květ.
Říkáme, že třešně svlíkaj košilku a zůstávají holý, holičky. Hned běžel do záložny, vypůjčil
si na chalupu, přidal k tomu všechno, co vydřel za zimu a tradá na dražbu třešňovek. To
bejvaly dražby! Třeba v Petrovým Dvoře! Za takovou třešňovku se dávalo i čtyřicet tisíc –
ale když se počasí vyvedlo, hodila i osmdesát. Říkávalo se o peckářích, že dávají peníze
na větévku. Zafoukal vítr a byly fuč. Taky se zpívalo: „Ta peckářská uniforma všem lidem
je známá, kalhoty jsou roztrhaný a košile žádná.“
Foto: u peckářské boudy v rozkvetlých alejích zastara
Každej měl svou partu na trhání, ponejvíc rodinu, postavili boudu a žili v álejích,
vlastně moc nežili, byli furt na žebříku, od
světla do světla, lezli bosatý nahoru dolu
jako vopice, až jim naběhly nohy a k tomu
řvali na špačky, ty nadělali škody, mrzáci! Každej peckář měl bič s krátkou
rukojetí, aby ho moh strčit do rukávu, co chvíli s ním zapráskal, rána jako
z kvéru – a do toho drnčely řehtačky, celá familije řvala a Lhenice se třásly
jak v turecký vojně. Když byli hotoví doma, vyrazili do světa, kde bylo něco
k česání, jezdili jako cikáni, vozejk, na něm skládací chajdu, bubínek na
vaření, žebříky, košíky, a za vozem na šňůře táhli kozu, tu museli mít třeba
v Africe, bez kozy ani ránu, a pod vozem v bedně měli slepice. Toulačka a
robota. Ale když se vyvedla sezóna, dával takovej peckář svý dceři větší
věno než sedlák. Taková peckářská dcerka mívala proti selské výhodu –
uměla dřít, ani nemukla. Byla tak vychovaná.“
Foto vpravo: v alejích při „trhání“ zastara
O peckářském vzývání pomoci „shůry“
Že peckáři byli cele existenčně závislí na úrodě ovoce, zejména pak třešní, svědčí fakt, že měli přímo panickou hrůzu
z přírodních živlů a rozmarů počasí – z poničení jejich očekávané sklizně mrazy, trvalými dešti a zejména krupobitím
z bouřek. A tak hledali pomoc i „shůry“…
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Ze starších letopisů
(Podle vlastivědného sborníku „Zlatá stezka“ – ročník XIII – č.10 – rok
1940 – na staré pohlednici – hora Stráž nad Lhenicemi)
„V předhůří Šumavy, na úpatí hory Stráže, jako v klínu, od západu
plně skryty, leží Lhenice s třešňovými alejemi. Ale je to jen ona sama
hora s příznačným názvem, jež tak dobře střeží svěřené městečko, a
jak lid zdejší věří, svým vysoko čnějícím hřebenem rozrážející
západní bouřky na jiné strany. Ve Lhenicích málokdy bylo krupobití.
Starší lidé tady žijí ve víře, že krom ochránkyně Stráže, je to také
způsobeno troubením proti bouřkovým mrakům. Jakmile se tady žene
bouřka, dojde – kdo nejblíž je – pro posvěcenou mušli, zhotovenou
z velké mořské ulity. Daroval ji před léty lhenický pan farář František
Pintr (z jeho nadace založena v r.1913 ve Lhenicích Pintrova
opatrovna – pozn.red.), by pocházející z Itálie údajně posvěcena
samotným papežem. S hlavou vzhůru, mušli drže v šátku, troubí na ni
trubač pod Stráží do mraků. Čím blíže je bouře, tím těžší je troubení.
A tehdy ani nejzdatnější zvyklý muzikant nevydrží déle troubiti.
Nedostává se mu potřebné síly dechu. Nutno proto začít s troubením zavčasu, než bouře je už nad hlavou. Když se ale
přižene náhle a doma není nikoho z trubačů – tu je zle a není již pomoci. I to se stává. A tak i ve Lhenicích přeci jen
kroupy někdy padají.“
K ochraně a ku pomoci, a to především před „stlučením“ (jak se po Lhenicku říkávalo), obraceli se Lheničtí sadaři též
k Panence Marii peckářské, umístěné ve lhenické chrámu Páně. Rovněž i do sadů se procesím vypravovali.
Lhenicko a jeho lid
Tak takovým titulem je uveden dochovalý vystřižený článek z odkazu již zemřelého lhenického kronikáře a ředitele školy
Václava Mušky (tiskovina, ve které vyšel, ani autor a datum jeho vydání nejsou uvedeny – zřejmě pochází
z prvorepublikového období).
Vybrán z něho následující krátký úryvek (upraveno):
„A pak ke všemu, když jsou po vší pracovitosti a houževnatosti chrupky konečně nality až k prasknutí, začne pršet a
pršet, až jedna za druhou otevírají udiveně hubičky a začnou se poroučet k zemi, pak – prosím – mluvte s peckáři o
pokoře a trpělivosti. A když jim k tomu někdo řekne: „Peckáři, peckáři, Pán Bůh vás nemá rád,, protože se nemodlíte,
prší vám napořád…“
Nedivme se, načuří se, rozzlobí se…ale jen nakrátko. Zanechají lomození, s osudem a s Pánem Bohem se usmiřují –
zapálenou svíčkou a drmolícími svými modlitbičkami. Jsou zvláštní – nejenom svým peckářským životem – a přece tak
milí…..“ JB, JM

Z našich spolků a organizací
ZPRÁVY Z RC LHENICE
Rodinné centrum Lhenice zahájilo v září opět svou činnost a milou zprávou je rozšíření provozních dnů o
čtvrtek. Zveme srdečně
všechny rodiče , prarodiče a jiné příbuzné s jejich ratolestmi v době od 9.30 - 11.30
každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek do prostorů RC v budově lhenického kina.
Součástí setkávání v RC je nejen prostor pro volnou hru dětí a posezení dospělých u
přineseného občerstvení a službami nabídnutých nápojů, ale i pravidelný kratší asi 20 min.
program pro děti tzv " KOLEČKO ". V Kolečku si děti zazpívají, zarecitují, zatančí i společně
s dospělými. Tento rok se budeme snažit program rozšířit i o výtvarné tvoření.
Rády bychom, aby RC sloužilo nejen pravidelně navštěvujícím rodičům s dětmi, ale
aby bylo tak jako v minulosti využito i k dalším aktivitám. Z minulých můžeme připomenout
pravidelná večerní setkávání poslední čtvrtek v měsíci, občasné přednášky na zajímavá
témata (očkování, prevence dětských nemocí), kroužky pro děti (výuka AJ,Tanečky pro
radost),tradiční bazárky dětského oblečení a dalších potřeb a další.
V říjnu bychom chtěli uspořádat DRAKYÁDU, jejíž datumové upřesnění naleznete na
aktuálních letáčcích či na webových stránkách :
www.osnaves.cz.
Na budoucí setkávání v RC se těší a s přáním krásného podzimu se loučí realizační tým RC Lhenice

NAPSALI O NÁS.....

Při vloupání vznikla škoda 220 tisíc Kč
PT Deník – 8.9.2015 – (pak)
Lhenice – Škodu za nejméně 220 tisíc korun způsobil zloděj v prodejně potravin Flop ve Lhenicích.
Dostal se tam v pátek 4.9. kolem půl čtvrté ráno, odcházel s penězi, cigaretami a jídelními kupony.
Krádež a porušování domovní svobody vyšetřují netoličtí policisté.

Do školy chtějí nový řídící systém plynové kotelny
Podle PT Deník 9.9.2015 – (lef)
Do pátku 11.9. mohli zájemci dávat své nabídky na akci týkající se Základní školy ve Lhenicích. Konkrétně na výměnu
řídícího systému plynové kotelny. Předmětem projektu je demontáž stávajícího technologického rozvaděče a řídícího
systému, dílčí oprava stávající technologické elektroinstalace, dodávka a montáž nového technologického rozvaděče
RM1 včetně řídícího systému. Předpokládaná cena je dvě stě padesát tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.
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Od hospicu ke sv.Jiljí
PT Deník – 9.9.2015 – Petr Shýbal
Petr Shýbal je kapelník dechovky Babouci a má v PT Deníku svůj pravidelný sloupek „Pavučina“.
V úvodu popisuje úspěšný koncert v prachatickém Hospicu a poté se dostává k vystoupení na
lhenickém „Jarmarku sv.Jiljí“. Citujeme:
„ V sobotu jsme vystupovali ve Lhenicích při oslavách sv.Jiljí. Ani zde jsem nelenil a zjistil, že Jiljí byl
mnichem a poustevníkem, jedním z nejoblíbenějších středověkých světců a jeden ze čtrnácti svatých
pomocníků. Pro příhody, které jsou s ním spojeny, bývá označován za patrona kojení a kojících
matek, tělesně postižených, žebráků, lesů a kovářů. Poskytuje přímluvu i v případech epilepsie,
rakoviny, duševních chorob, ženské neplodnosti a nočních můr. Věřím, že tímto jsem zažehnal
všechny vaše noční můry a zajistil pro vás samé krásné dny.“
Petr Shýbal
Pozn.red.: A jak Lheničtí přišli k pořádání jarmarku právě na den tohoto světce? Připomínáme z dějin městyse, že
21.ledna 1544 český král Ferdinand I. vydal v Praze důležitou listinu, kterou povýšil dosavadní vesnici na městečko,
udělil mu znak, právo pečetit zeleným voskem, svobodu trhu, povolil mu konat výroční trh na den sv.Jiljí (1.září) …atd.

Trasa vedla i přes městys Lhenice
Podle Prachatického deníku – (lef)
V sobotu 3.10. se konal 2.ročník charitativní amatérské cyklistické akce Bohemian Grand Fondo. Je konána na podporu
klinického onkologického výzkumného programu Projekt 35 zabývajícího se komplexně problematikou léčby karcinomu
prsu u žen mladších 35 let. Cyklistická akce měla čtyři tratě, z nichž jedna trasa vedla přes městys Lhenice. Proto byl
očekáván zvýšený počet cyklistů na komunikaci ve směru od Českého Krumlova přes Lhenice, Horní Chrášťany a dále
Holašovice, jak upozornilo své obyvatele vedení městyse Lhenice.
JB, JM

Stíny Lhenicka
Během měsíců srpna a září jsme krátce prověřovali podezření z krádeže peněženky s finanční hotovostí, osobními
doklady a platební kartou v bývalém domě s pečovatelskou službou. Krátce proto, že majitelka "odcizených věcí" je
krátce po provedení všech úkonů našla, tak jako již poněkolikáté. Dále prověřujeme odcizení balíků sena z louky u
Třebanic v hodnotě téměř 15 tis. korun, ke kterému mělo dojít v průběhu července a srpna. V září došlo k vloupání do
prodejny v ulici Netolická, z níž si pachatelé odnesli věci za více než 100 tis. korun. Pachatelé nejsou české národnosti,
jde o skupinu pohybující se po celé republice a v tomto období se také dopustili krádeže finanční hotovosti z čerpací
stanice na Oboře. Na všech případech spolupracuje více složek policie, a i díky tomu byl jeden z mužů již v minulých
dnech vyslechnut a v současné době je omezen na osobní svobodě. Podezření z výtržnictví jsme sdělili mladíkovi, který
na lhenickém náměstí po předchozí slovní rozepři napadl druhého mladíka úderem čelem tzv. hlavičkou do obličeje a
způsobil mu zlomeninu nosních kůstek. Z přečinu krádeže je podezřelý muž, který jako nájemník nemovitosti v
Třebanicích od poloviny června do začátku září neoprávněně odebíral elektrickou energii. Díky svým nelegálním
zásahům v rozvodné skříni odebral el. energii za více než 30 tis. korun.
V uvedeném období jsme oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání čtyři přestupky proti občanskému
soužití. Jednak slovní rozepři mezi občany bydlícími poblíž autobusového nádraží, stejnou věc i mezi občany v Tylově
ulici a také v Třebanicích, stejně jako urážky prostřednictvím sms zpráv mezi bývalými manželi na Sídlišti SNP.
Městskému úřadu do Prachatic jsme oznámili i jednání řidiče vozidla, který porušil ustanovení zákona o provozu na
pozemních komunikacích tím, že auto dle evidence je v převodu a navíc nepředložil doklad o pojištění. Několik
přestupků v dopravě bylo vyřízeno v blokovém řízení, zpracovávali jsme i dopravní nehodu na křižovatce u Vadkova. K
dnešnímu dni je stále v šetření oprávněnost odstranění zámku a vstup na dvůr nemovitosti na návsi v Třebanicích.
Dále jsme v srpnu řešili oznámení o sebevražedném úmyslu mladíka z Třebanic, který ve svém vyhrožování a útěku
pokračoval i přes výzvu policejní hlídky. Po zákroku byl předán do lékařské péče. Vyjížděli jsme i do Vodice k zajištění
místa nálezu téměř 100 amerických puškových nábojů, které si převzala pyrotechnická služba.
Průběžně kontrolujeme bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, rekreační objekty, sběrny surovin a
pátráme po osobách a věcech
Npor. Ivo Čech – zástupce oddělení Policie ČR

Pozvánka do kina
KINO LHENICE – program
ŘÍJEN
2.10. VELKÁ ŠESTKA - animovaný / akční / rodinný USA, 2014,
9.10. 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU – komedie ČR, 2014,
30.10. POŘÁD JSEM TO JÁ - drama USA, 2014

od 16.00 hod.
od 19.00 hod.

od 19.00 hod.

SPORT A TURISTIKA NA LHENICKU
Ohlédnutí za létem - za putováním Českým rájem ve slunečním peklu
Od 8. 8. do 15. 8. pořádal KČT Lhenice.
Vyrážíme v sobotu ráno, nabíráme netolické turisty a míříme do Turnova, centra
Českého ráje. Celý týden slibuje výheň. Počasí stálé, ale na turistiku a pohyb
náročné. Penzion Bartošova pec, kde jsme ubytováni, leží asi pět kilometrů od
Turnova v chráněné krajinné oblasti. Silnička se v Ondříkovicích zužuje, autobus má
konečnou. Zavazadla překládáme do auta s károu, něco přes půl kilometru musíme
z kopce pěšky. Před penzionem míjíme menší bazén, vedle v potoce, těsně nad
hladinou, je vidět vchod do vývěrové jeskyně dlouhé asi 250 metrů. Krásné odlehlé
místo umocňuje nedostupnost mobilních sítí.
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V neděli se vydáváme po Zlaté stezce Českého ráje. První zastávkou je vyhlídka Hlavatice s výhledy na Turnov a
Kozákovský hřeben. Na okraji pískovcového skalního města zacházíme na hrad Valdštejn. Po výhledech na centrum
Hruboskalska a horolezce na pískovcových věžích nás cesta zavádí k Arboretu Bukovina, kde roste 35 druhů
cizokrajných stromů převážně ze Severní Ameriky. Myší dírou, úzkou skalní rozsedlinou, vystupujeme k zámku Hrubá
Skála, sloužícímu jako hotel. Po několika kilometrech se konečně dostáváme k cíli nedělního putování, k zřícenině hradu
Trosky. Vítají nás dvě obrovské hradní věže Bába a Panna a vyhlídky z nich. Zbývá jen odjezd autobusem zpět.
V pondělí je v plánu oblast Maloskalska. Trasa vede z penzionu, první zastávkou je zřícenina skalního hradu Frýdštejn.
Další cíl, rozhledna Kopanina je zavřená. Scházíme do obce Malá skála, k řece Jizeře. Unavené údy se noří do vody.
Některé ještě láká nedaleká zřícenina největšího skalního hradu v Čechách Vranov – Pantheon. Prohlídka opravdu stojí
za to.
V úterý vyjíždíme na nejvyšší horu Českého ráje Kozákov (744m). Otvírá se výhled na čtvrtinu Čech (Lužické, Orlické,
Jizerské hory, Krkonoše, Ještěd, Trosky, za dobré viditelnosti jsou prý vidět i nejvyšší budovy Prahy). Jedna skupina
odbočuje ke zřícenině skalního hradu Rotštejn, ostatní pokračují na Klokočské skály. Přes hřeben nás vede trasa k
Turnovu. Sestupujeme do Dolánek u Turnova, k říčnímu koupališti na Jizeře. Do Bartošovy pece je to malebným
Vazoveckým údolím asi tři kilometry. Na večeři docházíme včas.
Středa - Prachovské skály, asi nejznámější skalní město v Českém ráji. Hodně lidí, ještě více vos, krásné vyhlídky na
pískovcové věže. Odpoledne návštěva nedalekého Jičína.
Ve čtvrtek cestujeme na Příhrazské skály u Mnichova Hradiště. Začínáme na zřícenině skalního hradu Valečov, další
skalní zříceninou jsou Drábské světničky, tesané světničky a kapsy v pískovci. Krátká zastávka v restauraci Na Krásné
vyhlídce, pak výstup na horu Mužský. Úchvatná scenérie na Kokořínsko, Bezděz, Ralsko, Ještěd, hraniční hory a mnohá
další místa Čech. Stojí zde také pomník, připomínající stanoviště rakouských děl při Prusko – rakouské válce v roce
1866. Po silnici se vracíme k autobusu.
Pátek, poslední den pobytu v Českém ráji. Návrat do oblasti Zlaté stezky. Výchozí místo Lázně Sedmihorky. Myší díra
nás zavádí opět na Hrubou Skálu. Odbočka na Zámeckou a Mariánskou vyhlídku. Po kamenných schodech
sestupujeme k symbolickému hřbitovu horolezců. Původní myšlenka V. Karouška se naplnila po tragédii horolezců
v Peru v roce 1970, kde on sám také zahynul. Pod stěnou Nekonečné skály jsou připevněny tabulky se jmény horolezců,
kteří se z vrcholků hor nevrátili. Stáčíme se kolem skalních útvarů Kapela a Kapelník zpět do Sedmihorek. Při zpáteční
cestě zbývá ještě čas na prohlídku zámku Hrubý Rohozec. Poslední večer s překvapením. Honza Štěrba zajistil
návštěvu pivovaru Rohozec. Na nádvoří právě ladí kapela Kabát revival. Nejdříve jdeme s panem ředitelem na
prohlídku. Z 30 stupňů celsia venku se dostáváme přes varnu a spilku do pěti stupňů v ležáckých sklepích. Pěknej
teplotní šok. Exkurzi končíme ochutnávkou dobré jedenáctky. Venku posloucháme rock, popíjíme pivo, někteří jdou
křepčit před pódium. Kolem desáté večerní odjezd na penzion, kde pokračuje zábava při kytarách a benžu až do druhé
hodiny ranní.
Poslední ráno, loučení, odjezd a poslední zastávka. Je sobota - tak tedy v Sobotce, rodišti známého básníka a
dramatika Fráni Šrámka. Nejdříve nás zajímá barokní zámek Humprecht s neobvyklým kruhovým půdorysem a věží
uprostřed. Ve městě oběd, nákup dárků pro nejbližší a jede se domů. Naše putování po Českém ráji končí. Program byl
dodržen, očekávání naplněna. Nezbývá, než se těšit na putování příští.
Mgr. Karel Majer

Z AKTIVIT LHENICKÉHO SOKOLA
Jeho stolní tenisté zahájili novou mistrovskou
sezónu 2015/16
A to opět v soutěžích OP Prachaticka, které se hrají výkonnostně třístupňově, přičemž v každé o
deseti účastnících systémem každý s každým. Družstva lhenického Sokola startují ve všech
třech těchto soutěžích (A tým v OP-I, B tým v OP-II, C a D tým v OP-III.) Svou soutěž v okrese mají také po novu i žáci, a
to o sedmí účastnících. I v ní má Sokol zastoupení dvěma družstvy.
Do uzávěrky ML (k 1.10.) zatím vstoupil do OP-II tým Sokola Lhenice B a OP-III rozehrály týmy C a D vzájemným
zápasem.
OP-II – muži
1.kolo – Sokol Lhenice B – Netolice B 12:6 – body za Lh.: Petrovka 4/0, V.Špán a Pixa 3/1, Fišerová 1/3
– čtyřhry 1/1.
OP-III – muži
1.kolo – Sokol Lhenice C – Sokol Lhenice D 5:13 – body za poražený C tým: Traxler a Pavlič 2/2, R.Sivera 1/3, Halabrín
ml. 0/4 – čtyřhry 0/2 – body za vítězný D tým: Hůrský a Fišerová 4/0, Halabrín st. 2/2, Kanaloš 1/3 – čtyřhry 0:2.

Co nového ve lhenickém SK
Polovina soutěží mistrovské sezóny 2015/16 již odehrána
A tým nadále setrvává ve vyrovnaném silném kvartetu na výsluní tabulky I.B tř. sk.A (ke 4.10. –
1.Nemanice 22 bodů – skóre 36:13, 2.Dříteň 21 bodů – skóre 20:8, 3.Planá 19 bodů – skóre
33:9, 4.Lhenice 19 bodů – skóre 18:9), i když největší „prubířské kameny“, v podobě vzájemných mačů právě s týmy ze
silné čtyřky, na něho teprve čekají – ty podzimní všechny doma, na jeho hřišti (10.10. s Nemanicemi, 24.10. s Planou,
7.11. s Dřítní). V zářijových zápasech Lheničtí nejprve uspěli v Trhových Svinech (6.9. 1:3), poté doma zvládli
peckářsko-buchtářské derby s Netolicemi (12.9. 1:0), aby následně rozehráli „lipenský trojboj“ se třemi zápasy v řadě s
týmy od břehů Lipna. Hned v tom úvodním utrpěli první prohru v soutěži ve Frymburku (19.9. 2:0), nato si ve druhém
připsali doma výhru s Černou (26.10. 2:0), aby ve třetím přehráli venku Horní Planou (3.10. 2:4) po výkonu, který
tentokráte postrádal kvalitu z jejich předchozích utkání. Udrží kontakt se špičkou tabulky i nadále?
Rezerva SK Ktiš/Lh.B v OP Prachaticka ve druhé polovině září, po dvou předcházejících prohrách po sobě (6.9. doma
s volarským „áčkem“ 0:3 a 13.9. ve Vitějovicích 1:0), zabrala, když v sérii tří utkání zvítězila a v těch domácích navíc i
gólově nadělovala (20.9. s volarským „béčkem“ 10:0 a 27.9. s Š. Hošticemi 7:2), aby v počátku října venku do třetice
přidala výhru z Horní Vltavicí (3.10. 1:3). Ne však ve všech těchto zápasech mohla využít výpomoci pendlů z A týmu,
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neboť hrála termínově současně s „áčkem“. A tak vypomohli fotbaloví zkušení matadoři. Stojí za povšimnutí, že dali o
sobě vědět, a to i jako střelci branek.
Také přípravky mladší i starší pokračovaly v OP Prachaticka ve svých soutěžích (viz přehled jejich zápasů níže).

Mistrovská utkání lhenického SKv září a v samém počátku října:
A týmu v I.B tř. ve sk.A
3.kolo – ne 6.9. – Trhové Sviny – SK Lhenice 1:3 (1:1) – br. za Lh.:R.Pořádek 1, M.Bednár 1, J.Mrkvička 1
4.kolo – so 12.9. – SK Lhenice – Netolice 1:0 (1:0) – br.za Lh.: J.Schön
5.kolo – so 19.9. – Frymburk – SK Lhenice 2:0 (1:0)
6.kolo – so 26.9. – SK Lhenice – Černá v Pošumaví 2:0 (0:0) – br.za Lh.: vlastní (Kordík), R.Pořádek 1
7.kolo – so 3.10. – Horní Planá – SK Lhenice 2:4 (1:3) – br.za Lh.: R.Pořádek 2, T.Tůma 1 (z 11), R.Iliev 1
Postavení SK Lhenice v tabulce I.B tř. sk.A (14 účastníků) – k 4.10. – 4.místo – 8 zápasů – 6 výher, 1 remíza, 1
prohra – skóre 18:9 – 19 bodů.

B týmu v OP Prachaticka
3.kolo – ne 6.9. – SK Ktiš/Lh.B – Volary A 0:3 (0:2)
4.kolo – ne 13.9. – Vitějovice – SK Ktiš/Lh.B 1:0 (0:0)
5.kolo – ne 20.9. – SK Ktiš/Lh.B – Volary B 10:0 (4:0) – br.za Ktiš: M.Mahák 4, J.Beran 2, J.Mrkvička 1, R.Iliev 1,
P.Prenner st. 1, P.Šíma 1
6.kolo – ne 27.9. – SK Ktiš/Lh.B – Šum.Hoštice 7:2 (4:1) – br.za Ktiš: M.Mahák 3, J.Mrkvička 3, Z.Šnajdr 1
7.kolo – so 3.10. – Horní Vltavice – SK Ktiš/Lh.B 1:3 (1:2) – br.za Ktiš: P.Lukšovský 2, J.Grill 1
Postavení SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP (14 účastníků) k 4.10. – 7.místo – 7 zápasů – 4 výhry, 0 remíz, 3 prohry –
skóre 25:14 – 12 bodů.

Našich přípravek v OP
Přípravky st.:
2.kolo – volné
3.kolo – so 12.9. – SK Lhenice – Vimperk B 3:21 (2:9) – br.za Lh.: K.Gregora 3
4.kolo – so 19.9. – Zdíkov – SK Lhenice 5:5 (1:2) – br.za Lh.:K.Gregora 3, A.Stehlík 1, Š.Trnka 1
5.kolo – so 26.9. – SK Lhenice – Vacov 4:7 (2:5) – br.za Lh.: K.Gregora 3, Š.Trnka 1
6.kolo – so 3.10. – SK Lhenice – Volary 1:6 (0:2) – br.za Lh.: A.Stehlík 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
2.kolo – st 9.9. – turnaj v Netolicích
1.zápas – Netolice – SK Lhenice 6:5 (3:1) – br.za Lh.: J.Berger 4, R.Štengl 1
2.zápas – SK Lhenice – Čkyně 20:0 (9:0)– br.za Lh.: J.Berger 10, R.Štengl 6, P.Ferebauer 2, M.Šístek 2
3.kolo – st 16.9. - turnaj ve Lhenicích
1.zápas – SK Lhenice – Šum.Hoštice 21:0 (9:0) – br.za Lh.: J.Berger 12, R.Štengl 6, P.Ferebauer 1, M.Šístek
1, L.Pecha 1
2.zápas – SK Lhenice – Prachatice B 6:3 (3:1) - br.za Lh.: J.Berger 2, L.Pecha 2, M.Šístek 2
4.kolo – st 23.9. - turnaj v Lažišti
1.zápas – Lažiště – SK Lhenice 6:6 (2:2) – br.za Lh.: J.Berger 4, R.Štengl 2
2.zápas – Vacov – SK Lhenice 6:4 (4:1) – br. za Lh.: J.Berger 3, R.Štengl 1
5.kolo – st 30.9. – turnaj ve Zdíkově
1.zápas – Vimperk B – SK Lhenice 4:2 (2:1) – br.za Lh.: J.Berger 1, R.Štengl 1
2.zápas – Stachy/Zdíkov – SK Lhenice 9:5 (2:3) – br.za Lh.: J.Berger 2, R.Štengl 2, L.Pecka 1

Hráči A týmu ve vybraných sestavách jednotlivých hracích kol I.B tř. sk.A:

vybíráno novým serverem „Fotbal u nás“.
Lhenickým se v první polovině této soutěže dařilo, a tak se někteří dostali do ideální sestavy příslušného kola –
předehrávaného třináctého J.Růžička, prvního K.Muška, druhého M.Bednár spolu s L.Kopfem, do čtvrtého J.Schön,
šestého J.Prenner a sedmého T.Tůma.

Fotbalová kuriozita
V momentu, kdy právě gradoval zápas 6.kola I.B sk.A Lhenice – Černá a hostující tým za stavu 0:0 vytvořil před domácí
brankou závar, tu vběhl na hrací plochu k brankové tyčce klučík – „čtyřleťák“. Zřejmě byl balónem, nic netuše, zasažen,
aby ten se od něho odrazil zpět do hry a hned následně byl poslán jedním z hráčů Černé do sítě. Gól, dle pravidel, nebyl
sudím správně uznán a hošík, pomineme-li jeho možné ohrožení na zdraví, stal se hrdinou okamžiku, neboť nebýt jeho
bezděčného zásahu, kdo ví, jak by se zápas, který nakonec Lheničtí 2:0 vyhráli, dál vyvíjel. Následně byl domácí
lhenický SK disciplinární komisí KFS Jč pokutován za nedůslednou pořadatelskou službu, ale o body Lheničtí nepřišli.
JB, JM
fota. J: Klein

Z peckářsko - buchtářského derby 12.9. Lhenice-Netolice 1:0
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Z utkání Lhenice - Černá v Poš. 2:0 – 26.9.

Pozvánky
Náš Městys připravuje putovní výstavu historických kočárků na staré radnici
s otevřením v konci října – bližší informace na plakátech a v místním rozhlase.
Město Netolice Vás zve na zájezd na dobrodružnou komedii
„BARON PRÁŠIL“ na otáčivé hlediště v Českém Krumlově
v sobotu 2. července 2016
začátek představení v 17 hodin - odjezd autobusu v 1530 hodin od muzea v Netolicích
se zastávkou ve Lhenicích na náměstí v 1540.
cena zájezdu: 450, - Kč, 325,- Kč pro držitele ZTP a ZTTP (cena zahrnuje vstupné a dopravu)
Závazné přihlášky se sdělením požadovaného druhu vstupenky a úhradou zájezdu přijímá pí Petrášková v muzeu – infocentru Netolice
do 15.12.2015
Nenechte si ujít jedno z nejnavštěvovanějších představení, kde láska a dobro vítězí a zlo nemá sebemenší šanci.
V hlavní roli se představí exčlen činohry Jihočeského divadla Roman Nevěčný. Kontakt: e-mail: info@netolice.cz; tel: 388 324 251

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 Kopfové 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
Jiří Velíšek
PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS
ŽALUZIE, SÍTĚ, MARKÝZY
Výroba předokenních rolet MINOROL
- shrnovací dveře - plastová okna – těsnění do oken a dveří – garážová vrata + pohony bran – GSM ovládání vrat, bran,
rolet, sušáky na prádlo
Dále v nabídce: držáky truhlíků, satelitů apod. Telefon: 608 972 382
www.pujcovna-netolice.cz
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