MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXX., číslo 8, cena 9,- Kč
ZÁŘÍ 2012

Z oslavy 100. výročí založení SDH ve Vodici - foto J.Machart
− průvod hasičských sborů vodickou návsí - 18.8. 2012 – více uvnitř listu
O průběhu již třetího lhenického jarmarku na sv. Jiljí, spojeného s oslavou 50. výročí založení Mysliveckého
sdružení ve Lhenicích (1.9. 2012), poinformujeme v příštím říjnovém vydání
(proběhl po uzávěrce zářijového čísla).

INFORMACE Z RADNICE
ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 30.08.2012
Usnesení 198/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí rozbor hospodaření za l.pol 2012
Usnesení 199/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtová opatření č. 3 – 12. Rozpočtová opatření
budou hrazena z hospodářského výsledku minulých let
Usnesení 200/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na realizaci stavby s názvem „Lhenice-kNN, Stauber-parc.56/1 (umístění zemního
kabelového vedení NN, umístění kabelové spojky) na par. Č. 887/1 v k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene
bude vymezen GP . Jedná se o úplatné zřízení věcného břemene na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou
znaleckým posudkem
Usnesení 201/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám s firmou VECOM,
zdvihací zařízení s.r.o Prachatice a firmou SEXTA, s.r.o., Planá 67 o prodloužení termínu předání stavby do konce října
2012
Usnesení 203/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej garáže v Sídlišti SNP ve Lhenicích za cenu
120.000,-- Kč
Usnesení 204/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenicu souhlasí s pořízením změny č. 3 územního plánu Lhenice,
jejímž předmětem bude změna využití lesních pozemků v k.ú. Hrbov - bude dočasně umožněna hornická činnost.
Usnesení 205/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje změnu účelu využití území BČ v ÚP Lhenice. Ve
změně územního plánu č. 3 bude tato změna využití realizována .
Usnesení 206/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje vstoupit do jednání ohledně odkoupení lesních
pozemků v k.ú. H.Chrášťany ve vlastnictví p. Slukové, Zliv
Usnesení 207/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje záměr na pronájem střech ZŠ a kina za účelem
vybudování fotovoltaické elektrárny
Usnesení 208/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zpracování energetických auditů na veřejné osvětlení
a zdravotní středisko, projektovou dokumentaci na zateplení zdravotního střediska a pasport veřejného osvětlení
Usnesení 209/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje půjčku 250.000,-- Kč MAS na období říjen 2012 až
květen 2013 s úrokovou sazbou 1 %
Usnesení 210/21/2012 : Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje přijetí dotace KÚ na rekonstrukci protiskluzového
nátěru tělocvičny v ZŠ
MF, IR

Předběžné výsledky sčítání obyvatelstva na Lhenicku

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda, děti usedly opět do školních lavic a to znamená, že podzim se hlásí a s ním i tak trochu bilancujeme,
co jsme přes léto udělali a co ještě musíme do zimy stihnout.
Díky úspěšným žádostem o dotaci z grantového programu Jihočeského kraje na opravu „děravé“ hráze rybníka v Horních
Chrášťanech (dotace 130 000,- Kč) a na opravu vodovodu v Dolních Chrášťanech (dotace 700 000,-Kč) se tyto akce realizují.
Budovalo se také ve škole. V suterénu základní školy (bývalá uhelna) vnikly krásné prostory díky podpořenému projektu na
vybudování třídy dílen se sociálním zařízením využitelným i pro multifunkční hřiště ze Strategického plánu Leader z Programu
rozvoje venkova, (dotace 950 000,-Kč), který je vyhlašován a administrován MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Uvolněné prostory
ve „školičce“ tak po menších opravách jsou připraveny k přestěhování pobočky ZUŠ. Děti navštěvující ZUŠ se mohou těšit na nové
krásné třídy a bezpečnou cestu do „hudebky“.
Během prázdnin se dokončila oprava povrchu komunikace Na Sadech, kterou se zastupitelstvo rozhodlo financovat
z vlastních prostředků, když se nepodařilo opakovaně získat dotaci z ROP NUTS II Jihozápad. Výběrovým řízením se podařilo ušetřit
rozpočtované finanční prostředky a tyto budou použity na opravy místních komunikací, které to již nějakou dobu také potřebují. Ve
zdravotním středisku byla během léta dokončena rekonstrukce II. patra a sociálního zařízení a nyní během září a října bude
vybudován venkovní výtah. Zdravotní středisko se tak stane první bezbariérovou budovou ve Lhenicích. V kině se vyměnily okna a
došlo k menším stavebním úpravám, aby zde vznikly prostory pro keramickou dílnu. NO Náves získala na tento projekt dotaci
(500 000,-Kč) ze Strategického plánu Leader z Programu rozvoje venkova. Je to další krok k využívání prostor kina.
V Hoříkovicích a v Třebanicích byly zrekonstruovány autobusové čekárny. Zbývající zastávky budou rozpočtovány
v příštím roce. Dokončuje se také II. etapa opravy kapličky v Hoříkovicích. I ta byla podpořena z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje ve výši 77 000,- Kč. Doufám, že i v příštím roce budeme úspěšní v některých projektech, které nyní připravujeme
nebo máme již podanou žádost o dotaci (např. zateplení budovy úřadu, zateplení zdravotního střediska, rekonstrukci veřejného
osvětlení, vybudování sběrného dvora a kompostárny, a další).
Ing.Marie Kabátová, starostka

POZVÁNKA
na veřejné projednávání návrhu revitalizace náměstí, které se uskuteční v kině
ve čtvrtek 20.9. 2012 od 18:00 hodin.

DOVOLENÁ v ordinaci MUDr. M. Cahákové od 24.9. - 27.9. 2012

INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola
Stavební úpravy ve škole
Letních prázdnin bylo využito ke stavebním úpravám v objektu školy. A tak bývalé prostory školních dílen po
rekonstrukci poslouží k výuce místní „Zušce“, když nevyužitá sklepní uhelna s násypkou uhlí byla přebudována v
učebny dílen, šaten pro chlapce a děvčata a v sociální zařízení, které bude využíváno i pro potřeby nového
víceúčelového hřiště v sousedství, k němuž byl upraven vchod.

Ze statistiky začínajícího nového školního roku 2012/13
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Hledání ztraceného času
(pokračování seriálu)
tentokráte

Žně zastara v našem kraji
V první polovině srpna jsme mohli sledovat sklizeň obilí na lánech mezi Lhenicemi, Vodicí a Tř.Újezdcem,
samozřejmě, že plně mechanizovanou (s kombajny a traktory s auty k odvozu zrna do „sušičky“), prováděnou rodinnou
firmou Janotových a ZEMI a.s. Mičovice. Nepočetné sklizňové osádky, bez větší pozornosti, dokázaly během několika
dní sklidit úrodu z velkých ploch…
Jak ale u nás probíhaly žně zastara?
Pro hospodáře bývali velkou záležitostí. Jednalo se o jednu z nejnáročnějších sklizní během roku, s nejnamáhavějšími
pracemi v ní, vyžadující větší počet lidí, potřebných od žatvy až po vymlácení. S přicházejícím technickým pokrokem
se i u nás počaly objevovat stroje, usnadňující průběh žní.
Průběh žňových prací za starých časů
(podle dobových snímku z našeho Lhenicka)
Foto č.1 – žatva s kosami a sbírání a vázání povřísly do snopů
Foto č.2 – stavění panáků ze snopů (k proschnutí obilí)
Foto č.3 – nakládání snopů na vůz
Foto č.4 – zpevnění fůry pavuzou
Foto č.5 – odvoz s voly do stodoly
Foto č.6 – mlácení obilí mlátičkou
Vývoj strojů pro sklizeň obilí
Foto č.7 – sekačka za koňský potah
Foto č.8 – samovaz k sečení a vázání snopů s koňským potahem
Fotky 9 – 10 - na fotografiích jedny z prvních kombajnů na našem Lhenicku.

Foto – hádanka: poznal by někdo z vás obsluhu kombajnů na snímcích a přibližně z jakých let jsou?
(Lhenické JZD založeno 1958.) Fota jsou z pozůstalosti J.Bumby st. A K.Hyndráka.

JB, MJ

Vyluštění z minulého čísla: Staré domy
Foto č.1 - Svatojánská - „Jírů“ - Tinhoferů, nyní Čarků. (zbouráno). Foto č.2 - Prachatická – Šetrů na „Chrastovně“.
Foto č.3 - Prachatická – dům „Stázy Hulešů“. Foto č.4 - Prachatická – dům bývalého dentisty p. Švadleny (vlevo) - dům
„Mechaniků“ (vpravo). Foto č.5 - Prachatická - „Amortů“.Foto č.6 – Svatojánská – dům Kchodlů, Kokrdů.
Foto č.7 – Krumlovská – dům Maršů, Lochařů. Foto č.8./ Svatojánská - „Mahlíčků“ a „Jouzalů“ (horní část) – spodní domek
zbořen a nahrazen novým (penzionem)
Správné vyluštění: jako první pan F. Fencl st. (čp.89), jako druhá paní J.Vaněčková (čp.97).

LHENICKÉ STŘÍPKY
Poutní mše v Brabcích
V neděli 19. srpna se konala tradiční mše svatá u tamní velké kaple na konci křížové cesty. Podle liturgického kalendáře se
slaví 15. srpen jako svátek Nanebevzetí Panny Marie, které je tato kaple zasvěcena. Uprostřed krásné přírody a za krásného
počasí tentokráte celebroval poutní mši svatou vojenský kaplan, major v záloze, Tomáš Holub z Prahy za přisluhování akolyty
RNDr. Ladislava Čandy – viz foto.
Foto: J: Machart

OTEVÍRÁ SE PECKA aneb CO SE DĚJE V KINĚ
Mnozí kolemjdoucí si v čase prázdnin všimli nových oken na budově kina. Probíhající práce jsou součástí projektu Pecka, na který
obdrželo dotaci sdružení Náves v rámci výzvy MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech. Obsahem projektu je vybudování komunitního
centra /výtvarné a řemeslné dílny/ v málo používaných prostorách našeho kulturního zařízení. Naše sdružení provozuje v centru už 5 let
mateřské centrum, ve stejné místnosti probíhají kroužky pro děti. Provoz výtvarné dílny, zejména práce s hlínou je však mezi koberci a
plyšáky dost složitý a prostor omezený. Tak vznikla myšlenka využít i další prostor budovy. Vzhledem k pokročilé digitalizaci filmové
produkce bude nabídka promítání v našem kině stále problematičtější. Pořádání koncertů, divadelních představení, filmových festivalů s
projekcí na dataprojektoru, cestovatelské besedy – to jsou cesty, jak dát smysl kulturnímu zařízení, které sice nevznikalo tak dávno, vývoj
technologií však posunul způsob trávení volného času a zábavy úplně jinam – dnes se dychtivě nečeká na nový film a nestojí fronty na
lístky...Premiéry se odehrávají doma na DVD a v našem kině se ruší každé 3 představení kvůli nedostatku zájmu diváků, navzdory pestré a
zajímavé nabídce.
Sdružení Náves naopak chce lidi svádět dohromady – maminky v centru, děti na kroužkách, dobrodruhy na Expediční kameře a
cestovatelských besedách, tvořivé bytosti v dílně. Od října tedy nabízíme výtvarné dílny pro děti ze školky, I. a II: stupeň školy a také
keramické večery pro dospělé včetně točení na kruhu. S takovým večerem s rukama od hlíny v partě ostatních, šálkem něčeho dobrého a
příjemnou hudební kulisou se hned tak nic nevyrovná...Přijďte vyzkoušet!
Dílny povede opět Věra Dytrichová s asistencí Ivety Pavličové, občas zaskočí i Iva Tesárková.
Rozvrh dílen sledujte na plakátech, děti obdrží ve škole.
Za realizaci projektu děkujeme MAS Rozkvět a Městysi Lhenice.
Za O.s. Náves, Kateřina Vanková

SRDEČNĚ ZVEME NA SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ DÍLNY PECKA, NOVÉ ZUŠ, NOVÉ
DÍLNY SE SOCIÁL.ZAŘÍZENÍM PRO MULTIFUNKČNÍ HRIŠTĚ
ve čtvrtek 27.9. OD 15.00 HOD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Ve Vodici slavili zdejší hasiči sto let od založení sboru.
Patron hasičů sv.Florián se určitě přimlouval u nejvyššího meteorologa sv.Petra, aby na sobotu 18.srpna LP 2012 seslal na zem pěkné
počasí, neboť vodičtí hasiči oslavili sto let od založení sboru. Nejen zmíněnou sobotu, ale celý týden před bylo azurové léto, takže na
jedničku s hvězdičkou..Tuto známku si zasloužilo nejen počasí, ale i vlastní průběh oslav ze strany pořadatelů, ale i návštěvníků.
Zmiňovanou sobotu po obědě se začaly sjíždět pozvané sbory ze Lhenic, Vadkova, Třešňového Újezdce, Jámy, Mičovic, Kralovic, Žitné
na náves do Vodice, aby slavnostním pochodem částí osady, za doprovodu kapely miniNetoličky, vedené kapelníkem p.Veselým, do
odpočinkové zóny „U rybníčku“, zahájily oficiální část oslav.

Foto – nástup hasičských sborů
s prapory na vodické návsi
Průvod se zastavil u kaple na návsi a hasičské kolny (mimochodem vyšňořenou do slavnostního hávu), aby vzdal hold a vzpomínku
zemřelým členům sboru. Za pochodující sbory se přidalo asi 80 občanů, průvodu velel Jan Pánek, velitel místního sboru.
Před slavnostním otevřením odpočinkové zóny starostkou Městyse Ing.Marií Kabátovou, která spolu s velitelem okrsku Majerem Milošem
a starostou sboru Pánkem Jiřím, předali členům sboru uznání a pamětní medaile. Za zmínku stojí předání medaile nejstaršímu členu sboru
p.Hambergerovi Janu za 61.leté členství .Poté přistoupila paní starostka Městyse spolu s velitelem okrsku p.Majerem Milošem a starostou
sboru přestřižením pásky k oficiálnímu otevření odpočinkové zóny, čímž začala volná část oslav. Co připravili domácí pro účastníky oslav?
Prasátko na rožni, volarské klobásy přímo z udírny, nejvíce si přítomní pochutnávali na bramborových plackách (spotřeba ingrediencí 3
věder a bylo stejně málo), nechyběly preclíky, zákusky, úmorná žízeň se hasila pivem Budvar, nealko pivem,limonádami různých chutí,

kávou a taky něčím „tvrdším“. Volná zábava pokračovala za doprovodu kapel miniNetoličky a lhenických Vodáků, vedená kapelníkem
Mgr. Majerem Karlem, soutěžemi. Plaváním dvoučlenných posádek na záchranném voru na čas zvítězili domácí borci Tomáš Čížek a Petr
Pour (na sto procent plavbu předem netrénovali), druhé místo chlapci z Tř.Újezdce, třetí příčku obsadila děvčata ze Žitné. Další disciplinou
bylo házení sudu do dálky. Nejdelší hod se povedl členu sboru z Jámy p.Vágnerovi Jindřichovi.Dobrá nálada pokračovala zpěvem před
muzikanty a tanečky na zeleném pažitu. Velký zájem dětí byl o vybavení lhenické cisterny, kde s ochotou zodpovídal na zvídavé otázky
dětí i dospělých Jiří Zána. Kdo nechvátal k domovu a zdržel se do setmění, obdivoval večerní kulisu hořících pochodní kolem „vodického
moře“ a proměnlivými barevnými efekty stanu muzikantů. Oslavy ukončilo zdravé jádro až v neděli večer, přesto se nepodařilo překonat
rekord vypitých sudů z oslav v Tř.Újezdci. Vodice vypila „pouze 18 sudů“.Oslava se nejen díky počasí, ale i obsluhujícímu personálu
vydařila po všech stránkách. Díky vám za to. Dále patří poděkování sponzorům, kteří přispěli k zdárnému průběhu: Agromechanika
Lhenice,Městys Lhenice, Janota Václav, Jednota Lhenice, Gregora Karel Lhenice, SMS Stehlík, Pekárny Netolice, Myslivecké sdružení
Lhenice, Regis Simota František, starosta Nebahov Mráz František, starosta Mičovic Zámečník František, starosta Hracholusk Vozábal
Václav, Grill Hoříkovice, Podlešák Jiří, Kneys Radek, Říha Miroslav, Kašpar Jiří všichni Č.Budějovice, Jungwirth Horní Chráštany,
Plánský Jiří a Plánský Václav Tř.Újezdec, Šandová Libuše, Vrba Jan z Vodice. Dále díky za dary od sborů SDH Ktiš a Tř.Újezdec,
Vadkov. Poděkování patří též obcím, které zapůjčíly stany - Nebahovy, Mičovice, Hracholusky, dále za stan též Janu Havlíkovi z Vodice,
který doprovázel slovem průběh oslav. Poděkování všem ostatním, kteří zvelebili areál a podíleli se na přípravě oslav. Hasičský sbore
Vodice, hodně zdaru do další činnosti a hlavně již přivezte nějakou medaili z okrskové soutěže. Jan Machart

Napsali o nás
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Krupobití zpustošilo sady i pole. Prachatický deník – 7.8. 2012
Sobotní bouřka 4.8. způsobila zemědělcům veliké ztráty, za sadaře sklízel rozběsněný živel
Prachaticko – takové krupobití, jaké se přehnalo v sobotu odpoledne regionem, nikdo nepamatuje. Škody sčítá kdekdo. Zřejmě
nejhůře ale dopadli sadaři. Těm krupobití poškodilo úrodu jablek, která mnohdy už byla poznamenána jarními mrazy a neušetřila ani
švestky. Jak navíc uvedl předseda unie ovocnářů jižních a západních Čech Pavel Fríd, je pravděpodobné, že se následky poškození v
některých oblastech budou stromy vyrovnávat i příští sezónu.
„Například v Hoříkovicích je rozsah škod tak rozsáhlý, že se obáváme i o pupeny, které by měly rašit na jaře. Poškozené jsou větve,
někde krupobití stromy doslova oholilo,“ zhodnotil zkázu ovocnář, který prý takovou spoušť ještě nezažil. „Teď už mi vlastně ani
nezáleží na tom, jestli nás čeká něco podobného i v příštích dnech. Na stromech nezbylo téměř nic, co by se dalo použít. Chtěl jsem
sklízet švestky do kompotů, ale na konec budu rád, když to skončí v palírně,“ podotkl Pavel Fríd s tím, že podobně jsou sadaři na
celém Lhenicku. V Chelčicích prý dopadly ještě hůře.
„Jediní, koho se snad tahle bouře nedotkla, jsou sadaři v Krtelích a jejich těsném okolí. Krupobití jsem několikrát zažil, ale tohle se
nedá s ničím porovnávat. Je to katastrofa,“ řekl Pavel Fríd. A další zemědělci mu dávají za pravdu.

Po bouři zbyly zemědělcům jen oči pro pláč
Krupobití přečkal jen zlomek úrody jablek
Prachaticko - „Je to katastrofa,“ hodnotí následky sobotní krupobití ovocnáři, kterým teď zbývají jen oči pro pláč. O úrodu se starali
celé léto a za několik desítek minut přišla jejich snaha vniveč. Úrodu višní ještě stihli sklidit, hlavní zásah dostala jablka a švestky.
„Nikdy v životě jsem nic podobného neviděl, aby pro samé listí nebyla vidět tráva pod stromy. Mám v sadu složené dříví a na jednom
trávníku bylo patrné, kolik krup do dříví tlouklo. Vypadalo to jako terč po výstřelu z brokovnice,“ popsal první dojmy z návštěvy
jednoho ze svých ovocných sadů ovocnář Pavel Fríd ze Lhenic.
To se celé léto staral o jabloně odrůdy Gloster, které byly krupobitím poškozeny nejvíce.“Jinde mi to už na jaře popálil mráz, takže
jsem se snažil, abych něco sklidil alespoň tady. Ale zkrátka to budeme muset nějak přežít a jít dál,“ řekl ovocnář, který měl smůlu také
v tom, že škodu mu zřejmě pojišťovna neproplatí. „Už když mi stromy na jaře pomrzly, zaplatil jsem menší pojistku, protože ta
vysoká by byla v danou chvíli zbytečná. Teď dostanu náhradu jen pár desítek korun,“ přiblížil svou situaci Pavel Fríd s tím, že kromě
sčítání škod teď ovocnáře čeká další práce s ošetřením toho mála, které na stromech ničivou spoušť přečkalo. „Samozřejmě bude
nutné zbytky úrody nějak zabezpečit, aby ovoce na stromech nehnilo,“ konstatoval pěstitel.
To se týká především švestek, jablka jsou pro mnohé ovocnáře v celé Chelčicko – Lhenické oblasti pro letošek nadobro ztracená. A
podobně jako velcí pěstitelé dopadli i mnozí zahrádkáři v celém regionu.Radek Štěpánek

Z historie Lhenicka
74. jméno na lhenickém pomníku: Filip Vrba
Stoleté výročí začátku 1. světové války (1914-1918) je už pomalu v dohledu. Dějiny tenkrát ostře zasáhly do života několika generací,
když vyhlášení mobilizace v neděli 26. července 1914 přišlo právě v den lhenické svatojakubské pouti. Ve dvouletí 1915-1917 pak
následovalo největší válečné nasazení našich pěšáků a dělostřelců, jaké vůbec česká vojenská historie pamatuje: V jedenácti
vítězných bitvách v horském terénu Julských Alp a v údolích řeky Soče (Isonzo) Jihočeši a Šumavané spolu s plzeňskými
pětatřicátníky uhájili jižní hranici naší monarchie proti vpádu Italů. Za chlapci a muži ze Lhenicka, kteří tam padli, zůstaly ukryty
mnohé neznámé příběhy. Dnes můžeme připsat pár poznámek k jednomu z nich, aby v krajině svého domova nezůstával zapomenut.
Statečným obráncem své vlasti byl dvacetiletý Filip Vrba, rodák z Vodice, vojín - zeměbranec českobudějovického pěšího pluku č. 91.
Proto jeho jméno a příjmení také zdobí interiér kostelíku sv. Ducha na Javorci ve Slovinsku. Je vypáleno na jedné z dřevěných desek,
které v roce 1916 s vojáky rakouské horské divize vyrobili místní obyvatelé z beden od nábojů. Desky, dnes renovované z dubového
dříví, pokrývají celý vnitřní prostor kostela. Ten je od r. 1990 evropskou kulturní památkou.
Světlo světa Filip Vrba prvně spatřil 23. srpna 1894 ve Vodici čp. 11 (chalupa Krystlů, už zanikla) jako prvorozený z pěti synů Petra
Vrby a jeho ženy Marušky rodem Petrovské. Rod Vrbů, děda i otec, pocházeli z nedaleké Vrbice. Filipovi rodiče pracovali u
vodických sedláků na gruntech čp. 18 (Houšků) a čp. 42 (Jiskrů).

Když Itálie, zprvu spojenec Německa a Rakousko-Uherska - radikálně otočila a 23. 5. 1915 jim vyhlásila válku, byl Vrbův 3. záložní
prapor 91. pluku (Ersatzkompanie Nr. 3) převelen do bojů na tzv. Sočské frontě, přímo do vysokohorské zóny bojiště v Julských
Alpách na dnešním území Slovinska (Republika Slovenija). Italové tam s vidinou poválečných územních zisků chtěli prolomit
frontovou linii a útočit dál do nitra rakousko-uherského soustátí, samozřejmě s vydatnou britsko-francouzskou zbraňovou i muniční
podporou.
Boje probíhaly v extrémních klimatických podmínkách (mráz, déšť, laviny sněhu nebo bahna a kamení z podminovaných a
odstřelených částí skalního masivu). Češi bránili nevelkou horskou pláň SLEME (1448 m) a úbočí hory MRZLI VRH (2094 m, na
fotografii), věrni své vojenské přísaze. Při italském bombardování planiny Sleme zastihla nemilosrdná smrt i Filipa Vrbu. Bylo to 28.
září 1915. Kamarádi jej večer pochovali na provizorní hřbitůvek, kde k němu brzy přibyli spolubojovníci František Beneš a Václav
Trnka, oba ze Lhenic, zabití při italském minometném útoku příští den. Místo se nacházelo asi 80 kroků od planiny, pod kótou 1448.
Svůj frontový ůsek 91. pluk dál úspěšně hájil až do léta 1916, kdy tam byli zaznamenáni poslední padlí.
V místě této fronty (zóna C) zústal jediný hřbitov - Loče, kam Slovinci za italské okupace sami pietně přenesli ostatky mrtvých z
většiny horských pohřebišť. Loče je vesnička u města Tolmin. Na hřbitově jsou uloženy ostatky přibližně 3300 padlých rakouskouherských vojáků všech národností, přenesené sem z horských hřbitovů. Asi 700 osob pocházelo z českých pluků č. 18., 35. a 91.
Hroby - malé symbolické betonové náhrobky jsou tu v pravidelných řadách, obklopeny borovým lesem.
Z Filipových mladších bratrů po válce vyrostli samostatně hospodařící malorolníci. Byli čtyři: Tomáš Vrba (*1897, kronikář, vedl
Pamětní knihu Vodice v letech 1951-1964, ženatý s Ludmilou roz. Zámečníkovou z Vodice), Jan Vrba (*1900, manž. Anna roz.
Mertlíková z Krtel), Josef Vrba (*1903, manž. Marie Grillová z Hlavatců) a František Vrba (*1907, manž. Marie Krčmářová ze
Sedlce). Pokud někteří jejich potomci na Lhenicku ještě bydlí, k pomníku na lhenickém náměstí to mají blíž než do Julských Alp.
Pramen:
Damjana Fortunat Černilogar, Lovro Galič, Darja Pirih, Petra Svoljšak: Tolminsko mostišče II.
(Tolminské předmostí II.). Pokopališča pripadnikov čeških regimentov na Mrzlem Vrhu in planine Sleme. Pohřebiště příslušníků
českých pluků, Heldenfriedhof, 6 Bg.: Vrba Filip, Landsturm-infanterist K. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 91, Ersatzkompanie Nr. 3,
Voditz, Prachatitz, Böhmen. Stránka 220.Vydal Tolminskij muzej, Tolmin, 2005. ISBN 961-90844-8-9.
Za možnost podrobného prostudování této knihy, která mj. obsahuje informace o 338 padlých vojínech z budějovického 91. pěšího
pluku, děkuji pracovníkům Muzea ve slovinském Tolminu.
Miloslav Trnka

Okénko pro ženy
Cvičení JÓGY – pro ženy
Po krátké přestávce začíná opět pravidelné cvičení JÓGY každý pátek od 18.30 hodin pod vedením M.Rundové a
A. Podlahové. Nezapomeňte, že cvičení zpomaluje stárnutí, zpevňuje postavy a hlavně užijete hodinu relaxace a
stanete se součástí výborného kolektivu žen.

NEZAPOMEŇTE – sejdeme se poprvé v pátek 7. září v 18.30 hod.

Srpnové stíny Lhenicka
Během měsíce srpna nebyl na našem oddělení evidován žádný trestný čin. V šetření je k dnešnímu dni jednání
osoby, která převzala finanční hotovost ve výši 6.500,- Kč na dodání náhradních dílů k automobilu, k čemuž ale nedošlo
a poškozenému nebyl přes několik urgencí vrácen ani zmíněný finanční obnos. Dále bylo zaznamenáno znečištění
automobilu v souvislosti s penetrací asfaltového povrchu ve směru na Vadkov. V této věci se vedoucí stavby na nápravě
domluvil s majitelem vozidla. Oznámení o možné nelegální těžbě dřeva z majetku Městyse Lhenice v katastru obce
Horní Chrášťany bylo založeno, neboť hranice těžby byly vytyčeny správně moderní technologií, což bylo i následně
potvrzeno po srovnání se starším typem mapy.
Oznámení o týrání hříběte z obce Hrbov bylo, stejně jako dva případy neoprávněného lovu ryb na Velkém
Hrbovském rybníku, předáno k projednání na příslušný odbor Městského úřadu v Prachaticích. Evidovány byly dvě
dopravní nehody, jejichž příčinou byl střet s lesní zvěří. Dosud v šetření je případ poškození pastviny výkopem v
katastru obce Dolní Chrášťany, který byl kvalifikován jako přestupek proti majetku.
Pravidelně se věnujeme kontrolám dodržování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, pátráme po
osobách a odcizených věcech, kontrolujeme rekreační objekty v našem služebním obvodě.
npor. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení

Co peckářům nadělil srpen
Pokračující čas prázdnin a dovolených; zasedání zastupitelstva městyse (30.8.); sadařům zahájení sklizně švestek; průběh
Vadkovského letního hraní s divadelními představeními na lesní zahradě u Štěrbů (3.8. a 4.8.); poutní mši v Brabcích u
kaple Nanebevzetí Panny Marie (13.8.); oslavu 100.výročí založení SDH ve Vodici (18.8.); pouť Korunování Panny
Marie v D.Chrášťanech (18.8.); pokračující stavební rekonstrukce v objektu ZŠ; turistům z KČT zájezd na Slovensko na
Malou Fatru (od 10.8. do 19.8.); filmové představení "trháku" Okresní přebor ve lhenickém kině (21.8.); pokračování
letní přípravy a zahájení nové mistrovské sezóny 2012/13 fotbalistům z SK.

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY

Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavují 75 a více let.
Poděkování

Všem příbuzným, přátelům a známým děkujeme za účast na posledním rozloučení s naší
maminkou a babičkou, paní Jiřinou Štroblovou. Rovněž děkujeme za květinové dary a slova
útěchy. Rodina Štroblova a Vávrova

ZVEME VÁS DO KINA
Připravujeme na září: 7.9. Líbáš jako ďábel, 14.9. Muži v černém III., 21.9. Tady hlídám já.
Není-li uvedeno jinak, začátky představení ve 20.00 hodin. Objednávka vstupenek kultura@lhenice.cz
nebo na čt.388321297
-

POZVÁNKY NA DALŠÍ AKCE
JÓGA a sebepoznávání  lekce budou probíhat každé úterý
od 11.9. v 19.00 hod. v úřadu Městyse 2. patro v prostorách MAS.
Těší se na Vás lektorka jógy Andrea Gyori
(cvičí se naboso; pohodlné oblečení; podložka (karimatka)
Městys Lhenice Vás zve do divadla

na francouzskou komedii Marca Camolettiho Divadelní společnosti HÁTA Olgy Želenské

„Na správné adrese“
které se koná 29.9. 2012 v kině Lhenice. Předprodej vstupenek se uskuteční
od 10. září 2012 v knihovně Lhenice
Vstupenky je možné si zakoupit na:
PRVNÍ PŘEDSTAVENÍ, které proběhne od 15.00 hod.
nebo na
DRUHÉ PŘEDSTAVENÍ, které proběhne od 19.00 hod.
CENA ZA JEDNU VSTUPENKU: 340,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORT NA LHENICKU
Co nového ve lhenickém SK
Vydařený start do nové mistrovské sezóny
Po letní přípravě a dále při tréninkovém cyklu úterky – pátky vstoupil Atým do I.B třídy ve skupině B vítězně (s
Lažištěm B 19.8. doma, venku 25.8. s V.Brodem, 1.9. s Vl.Březím doma) a remízou ve Strunkovicích (8.9.). Rezerva SK
Ktiš/Lh.B pak v OP vyšla bodově naprázdno (se Čkyní B 19.8. venku, doma 26.8. s Pěčnovem, venku 1.9. se Záblatím,
9.9. měla volné kolo). Naše žákovské družstvo zahájilo nový soutěžní ročník výhrami (s Lažištěm, Nebahovy 7.9. a se
Sv.Maří 9.9.) Naše dodatečně přihlášená mladší přípravka vstoupila do OP turnajem ve Čkyni (5.9.) jednou výhrou a
jednou prohrou – viz přehled mistr. zápasů družstev SK níže.
Kádr A týmu pro sout.roč.2012/13
Nedoznal výraznějších změn oproti tomu loňskému. Pro zranění je stále dlouhodobě mimo hru Lukáš Kopf, když kádr
posílil Jakub Beran (dom.odchovanec). Tvoří jej hráči (dle abc pořadí): gólmani – L.Šísl, P.Trnka, J.Vágner a dále
S.Bečvář, J.Beran, P.Borovka, L.Kopf, P.Lukšovský, J.Motz, J.Mrkvička, V.Pilát, J.Pokorný, R.Pořádek, J.Prenner ml.,
P.Prenner ml., J.Schön, R.Sura, P.Šíma, T.Tůma (K) – případně dle výkonnosti další hráči startující za rezervu – trenér
P.Boška – jeho asistenti J.Bumba, P.Prenner st.
OP Prachaticka – žáci – sout.roč.2012/13 (model soutěže 8+1)
Soupeři žákovského družstva našeho lhenického SK (trenér V.Hůrský – asistent P.Trnka (gólman) – i za pomoci dalších
hráčů A týmu).
Volary, Strunkovice, Šum.Hoštice, Lažiště/Nebahovy, Sv.Máří, Vitějovice, Husinec – hrací dny lhenického SK doma –
soboty (změna oproti rozpisu).
OP Prachaticka – přípravka ml. – sout.roč.2012/13 (model soutěže 4+1 turnajovým způsobem, vždy s jedním
zbytkovým samostatným zápasem)
Soupeři našich benjamínků (trenér P.Trnka roč.1966) – Prachatice A a B, Vimperk A a B, Vacov, Stachy, Čkyně – hrací
dny – středy – pouze v PT čtvrtky.
O soupeřích A týmu v I.B třídě ve sk.B a rezervy v OP byla podána informace v červencovém vydání ML.
Přípravné zápasy v srpnu:

A tým – muži
Ne 12.8. – SK Lhenice – SK Jankov B 3:6 (2:2) – branky za Lh.: J.Mrkvička, T.Tůma, R.Pořádek
SK Ktiš/Lh.B – muži
So 4.8. – start na Memoriálu J.Janouška v Nebahovech – za účasti SK Ktiš/Lh.B, Záblatí, Vitějovic, Nebahov.
Výsledky SK Ktiš/Lh.B – se Záblatím 1:3, s Nebahovy 3:2. Umístění na turnaji – 2.místo.)
So 11.8. – SK Ktiš/Lh.B – Chvalšiny 2:3 (1:2) – branky za Ktiš: P.Prenner st., J.Růžička
Mistrovské zápasy nového sout.roč.2012/13 v srpnu a v počátku září
I.B třída sk.B – muži
Ne 19.8. – SK Lhenice – Lažiště B 4:3 (3:2) – mistr.premiéra – branky za Lh.: T.Tůma 3 (1z11), R.Pořádek
So 25.8. – V.Brod – SK Lhenice 1:2 (1:2) – br.za Lh.: J.Motz, R.Pořádek
So 1.9. – SK Lhenice – Vl.Březí 5:1 (4:0) – br. Za Lh: R.Pořádek 2; P.Prenner ml.; J.Shön; J.Pokorný
So 8.9. – Strunkovice – SK Lhenice 2:2 (1:1) – br.za Lh.: R.Sura, T.Tůma
Postavení SK Lhenice v tabulce k 8.9. - 2.místo, 10 bodů za 1.Netolicemi (12 bodů)
OP muži
Ne 19.8. – Čkyně B – SK Ktiš/Lh.B 3:1 (2:0) – mistr.premiéra – br.za Ktiš: Jar.Exner
Ne 26.8. – SK Ktiš/Lh.B - - Pěčnov 3:5 (2:2) – br. Za Ktiš: J.Friš, J.Růžička, S.Maška
So 1.9. – Záblatí – SK Ktiš/Lh.B 2:0 (0:0)
Ne 9.9. – volné kolo
OP žáci
Pá 7.9. – SK Lhenice – Lažiště/Nebahovy 3:0 (3:0) – br. za Lh.: P.Vincik, T.Pop, O.Fakenberg – mistr.premiéra –
přeloženo z 1.9.
So 8.9. – Sv.Máří – SK Lhenice 1:16 (0:9) – br. Za Lh.: J.Schwinger 5, P.Sýkora 4, P.Vincik 3, T.Pop 2, R.Kunc,
P.Mráz
OP – přípravka mladší
St 5.9. – turnaj ve Čkyni – mistr.premiéra
Vacov – Lhenice 4:11 (3:3) – br. Za Lh.: K.Gregora 5, R.Kunc 3, A.Sivera 2, A.Stehlík
Čkyně – Lhenice 13:2 (7:1) - br. Za Lh.: A.Sivera, K.Gregora
Další mistrovské zápasy v září a v počátku října
I.B tř. sk.B – A tým
So 15.9. v 16.30 – SK Lhenice – Zliv
So 22.9. v 16.30 – Loučovice – SK Lhenice
So 29.9. v 16.30 – Husinec – SK Lhenice
So 6.10 v 16.00 – SK Lhenice – Netolice
OP muži – rezerva
So 15.9. v 16.30 – Volary – SK Ktiš/Lh.B
Ne 23.9. ve 14.00 – SK Ktiš/Lh.B - Zbytiny
So 29.9. v 16.30 – Š.Hoštice – SK Ktiš/Lh.B
Ne 7.10. ve 14.00 – SK Ktiš/Lh.B – Vacov B
OP – žáci
Pá 14.9. v 17.00 – SK Lhenice – Vitějovice (změna oproti rozpisu)
So 22.9. v 9.00 – Volary – SK Lhenice
So 29.9. v 10.00 – SK Lhenice – Strunkovice
So 6.10. v 11.00 – Š.Hoštice – SK Lhenice
(změna termínů utkání na dom.lh.hřišti z nedělí na soboty)
OP – přípravka ml.
Čt 13.9. v 17.00 – turnaj B v Prachaticích – PT-B, Lhenice, Lažiště
St 19.9. v 16.30 – turnaj B ve Lhenicích – Lhenice, Vimperk A, Stachy
St 26.9. v 16.30 – samostatný zápas – Vimperk B – Lhenice
St 3.10. v 16.00 – turnaj B ve Lhenicích – Lhenice, Vacov, Čkyně
JB, MJ
Více o lhenickém SK na jeho klubových stránkách, na adrese www.sklhenice.cz.

INZERCE A DALŠÍ INFORMACE
- Oblečení pro celou rodinu za super ceny – nákupní středisko, I.patro, Náměstí č.2, Lhenice.

- TEXTIL Šanderová Jáma 4 nabízí textil všeho druhu – pánské obleky a dámské kostýmy, bundy, trička a jiný
textil, nové
zboží za výhodné ceny. Též látky – větší, menší kusy: 1m 30,- až 50,- Kč za metr. Vhodné i na
potahy a jiné. Po domluvě prodej i večer a o víkendu. Tel: 388 321 492
- Truhlářská dílna ve Lhenicích přijímá zakázky - Fr. Zámečník, Tel: 777 570 714
- PRODÁM BYT 3+1 V OS. VLASTNICTVÍ ve Lhenicích – (levně!!!) Tel: 739 034 258
- Pražská seniorka.hledá nájemní byt 2+1 ve Lhenicích a okolí. Možná finanční účast na renovaci. Telefon
222248006 – záznamník
- Pronajmu objekt (bývalé cukrárny) na náměstí. Tel: 604 246 87

- Prodám byt 3+1 s balkonem ve Lhenicích. Tel: 607833732
- Nabízím vedení daňové evidence či účetnictví včetně evidence DPH a zpracování daňových přiznání (DPH,
DPFO) Kontakt: Stanislav Pöschl, Třešňový Újezdec 13, mobil +420 736 171 707.
 SEKÁČ NA STARÉ RADNICI OZNAMUJE 50% SLEVY NA LETNÍ ZBOŽÍ
HALO reality: Naši aktuální nabídku nemovitostí na Lhenicku najdete na
www.haloreality.cz. Poslední volný byt v novostavbě bývalé MŠ ve Lhenicích - možno
částečně splácet formou nájmu. Jan Hamberger,
Vodice 4 - tel.777910185,
388321566, kancelář ČB – Karla IV.3 u náměstí.

NAŠE-VAŠE POŠTA LHENICE
Česká pošta má velkou historickou tradici, která se vyvíjí s dobou. V současné době je na našem trhu 3 385 pošt s cca
34 300 zaměstnanci. To jsou úctyhodná čísla. Ale i pošta jako celek si snaží udržet dobré postavení na našem trhu jako
má doposud. Ale je to těžké díky rozvoji elektronických komunikačních sítí, mobilních telefonů, konkurenci aj.
Jistě jste již slyšeli, že se budou některé neefektivní pošty v malých vískách a vesnicích zavírat a lidem bude doručováno
pouze motorizovanou dopravou a nedoručené zásilky si budou moci vyzvednout na nejbližší poště. Při těchto slovech
Vás jistě napadlo a co naše pošta? Můžu Vás uklidnit – toto poště Lhenice nehrozí a hrozit nebude. Našim cílem je tuto
poštu udržovat, zdokonalovat ji a přizpůsobit se Vašim smysluplným požadavkům.
Jistě jste si všimli, že pošta Lhenice má novou vedoucí – je jí pani Růžena Štěpánová, která dříve pracovala jako vedoucí
na poště Netolice a s vedením pošty má dlouholeté zkušenosti. V případě dotazů, rad a potřeby pomoci s poštovními
službami se na ní můžete kdykoliv obrátit.
Jak jsem již psala v jednom z minulých vydání „Lhenického zpravodaje“, zajišťujeme veškeré poštovní služby, které
jsou však podloženy ekonomickými čísly a ta jsou předmětem různých ekonomických analýz, jimiž se hodnotí stav
pošty jako takové. Na základě měsíčních, čtvrtletních a ročních rozborů je posuzována činnost pošty a jsou přijímána
pozitivní či negativní opatření vůči poště. Podle těchto rozborů bylo vysledováno, že pošta Lhenice má malé podání, a
proto se upravovala pracovní doba jedné z pracovnic. Bylo nutné upravit hodiny pošty pro veřejnost. Po domluvě s pani
starostkou Ing. Kabátovou Marií jsme upravili hodiny takto:
PO
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
ÚT
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
ST
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
ČT
8:00 – 11:00
12:00 – 16:00
PÁ
8:00 – 11:00
12:00 – 16:00
Věřím, že toto rozvržení hodin Vám bude i nadále vyhovovat a budete naši-Vaši poštu stále aktivně využívat.
Chtěla bych Vám přiblížit rozmanitost služeb, které můžete na poště požadovat. Zejména občané (bydlící na okraji
Lhenic či v přilehlých vesnicích), kteří jsou časově vytíženi nebo kterým doručují netoličtí a prachatičtí doručovatelé, si
mohou zřídit bezplatně tzv. odnášku nebo za poplatek pronajmout poštovní přihrádku. Podání dopisů a balíků je
samozřejmou poštovní službou. Jistě jste si všimli televizních reklam na balíky, které se jmenují ,,NA POŠTU“ a ,,DO
RUKY“ – jsou doručeny druhý den s možností zadání telefonního čísla nebo emailové adresy, která informují adresáta o
dodání balíku. Balíček si můžete libovolně pojistit podle jeho hodnoty. Balíky ,,NA POŠTU“ jsou následně oznámeny
adresátovi, uloženy na poště a připraveny k vyzvednutí. Balíky ,,DO RUKY“ jsou doručovány přímo na adresu adresáta.
Výčet nabízeného sortimentu poštovních služeb je veliký a neustále se rozšiřuje. Ať už jde o vyplácení důchodů, placení
složenek, nabíjení mobilních telefonů, koupi kolků, dálničních známek, cenin, filatelie, obálek, pohlednic, denního tisku,
časopisů, knih a drobných hraček pro děti, tak i služeb Poštovní spořitelny tzv. ERA produktů (osobní účty, spoření,
půjčky, účty pro podnikatele), České pojišťovny (výhodné úrazové pojištění, životní pojištění, povinné ručení, penzijní
fondy atd.) a stavební ho spoření od Českomoravské stavební pojišťovny a Raiffeisenbank stavební spořitelny, kde
nabízíme jako novinku ke spoření tzv. Zlatý účet s 2,2% úrokem. Personál pošty je plně kvalifikován na poskytování
bankovních služeb a pošta má i své specialisty, kteří jsou ochotni zajet až k Vám domů.
Budeme rádi, když nás budete navštěvovat, každodenně kontaktovat. Vedoucí pošty pani Růžena Štěpánová a další
pracovníci se Vám budou rády věnovat a udělají vše pro Vaši spokojenost. Pokud budete mít na naši-Vaši poštu
Lhenice nějaké otázky, můžete je sepsané nosit přímo na poštu nebo na úřad Městyse Lhenice, kde je budeme
schraňovat a v následujících číslech zpravodaje na ně odpovídat.
Vaše pošta Lhenice – rozličný sortiment služeb pod jednou střechou.
Bc. Alena Kočovská, vedoucí pošty Netolice
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