MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIV. číslo 7. cena 9,-Kč

ČERVEN EC 2016

První část revitalizovaného lhenického náměstí již postupně nabývá nové
podoby – i přes rozsáhlé stavební úpravy proběhne na náměstí, jako
tradičně, i ta letošní naše „Svatojakubská pouť“
v neděli 31.7.2016.
Přijede pouť a lidí proud
zaplní v náměstí kdejaký kout…
jestli jseš sám, tak přijeď zas k nám,
protože pouť u nás brzy už začíná…“
Volně podle úryvku z písně Karla Gotta (upraveno)

ZRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 31.05.2016
Přítomno všech 11 zastupitelů
Přijatá usnesení: Výpis ze zápisu č. 19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 204/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku městyse Lhenice za rok 2015
b) schvaluje celoroční hospodaření městyse Lhenice bez výhrad
c) schvaluje převedení výsledku hospodaření městyse Lhenice ve výši 9.014.658,02 Kč na účet 432 –
Nerozdělený zisk
d) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lhenice za rok 2015. 11 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 205/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Lhenice, okres Prachatice za rok 2015
b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Lhenice, okres Prachatice bez výhrad
c) schvaluje použití výsledku hospodaření Základní školy Lhenice, okres Prachatice ve výši 105.771,21 Kč tak, že bude převeden do
fondu oprav na realizaci nutných oprav vnitřních prostor školy – stavební opravy a bílení školní jídelny a tříd pavilonu U5
d) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Základní školy Lhenice, okres Prachatice za rok
2015.
11 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 206/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice za rok 2015
b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice bez výhrad
c) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice ve výši 13.140,68 Kč s tím, že
částka ve výši 9.000,68 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka
ve výši 4.140,--Kč bude převedena do fondu odměn
d) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy Lhenice, okres Prachatice za rok
2015.
11 PRO
Ad 5) Usnesení č. 207/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje navýšení dotace formou dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace uzavřené dne 27.04.2016 s SK Lhenice na spolufinancování projektu „Oprava schodiště a tribun SK“ ve výši
45.000,--Kč.
10 PRO 1 ZDRŽEL SE (Boška)
Ad 6) Usnesení č. 208/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v položkách 1 – 2.

11 PRO

Ad 7) Usnesení č. 209/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí Zápis kontrolního výboru o provedené kontrole č.
1_05/2016.
11 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 210/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodloužit zveřejnění záměru na pacht pozemků parc.č.
390/3 o výměře 2.538 m2 a parc.č. 390/4 o výměře 22.807 m2, k.ú. Dolní Chrášťany na dobu do 29.06.2016.
11 PRO
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Ad 8b) Usnesení č. 211/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc.č. 111/6,
k.ú. Třebanice pro Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Benešov za účelem úpravy vzdušního líce hráze vodní
nádrže Třebanice za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
11 PRO
Ad 9) Usnesení č. 212/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice – úprava sítě NN čp 266 a 288“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění kabelu NN a
kabelových spojek) na pozemku parc.č. 1418/1 v k.ú. Lhenice. 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.
11 PRO
Ad 10a) Usnesení č. 213/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje složení komise pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „ČOV, kanalizace a vodovod Horní Chrášťany“:
Ing. Jan Stiborek, Ing. Milan Hölcl, Ing. Petr Novák, Ing. Ilona Poppová a Ing. Jaroslava Líbalová
b) schvaluje náhradníky pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „ČOV, kanalizace a vodovod Horní Chrášťany“:
Ing. Ivan Hůrský, Ing. Marie Kabátová, Ing. Petr Leber, Ing. Hana Zaňková a Jiří Grauer
11 PRO
Ad 10b) Usnesení č. 214/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí výsledky výběrového řízení na VZMR na akci „Oprava kaple Panny Marie a 14 výklenkových kapliček křížové cesty v
k.ú. Lhenice“
b) schvaluje Rozhodnutí a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR na akci „Oprava kaple Panny Marie a 14 výklenkových
kapliček křížové cesty v k.ú. Lhenice“, kdy na 1. místě se umístila firma Műgl stavby s.r.o., Netolice s nabídkovou cenou
441.609,33 Kč bez DPH
c) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou Műgl stavby s.r.o., Netolice a v případě odmítnutí, uzavřením smlouvy s
dalším uchazečem dle pořadí.
11 PRO
Ad 10c) Usnesení č. 215/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje finanční výbor stanovením maximální částky při účasti na
elektronické dražbě konané dne 13.07.2016 k získání 1/10 podílu na nemovitostech uvedených v dražební vyhlášce č. 203 Ex
27766/11-62.
11 PRO
Ad 10d) Usnesení č. 216/19/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku přípravou projektového záměru pro likvidaci
nebezpečných odpadů chemického střediska v bývalém areálu ZD Lhenice do výzvy č. 6/2016 Národního programu životního
prostředí.
11 PRO
OA

Vítání občánků
V neděli 19.června byli v obřadní síní úřadu městyse
slavnostně přivítáni do života noví občánci
Lhenic. Uvítali jsme na svět 3 chlapce a 2 dívenky
a druhé vítání patřilo prvnímu občánkovi,
narozenému v letošním roce a to Emičce
Kubincové (viz foto vpravo).
Všem dětem přejeme šťastný a spokojený život.

INFORMACE OBČANŮM
Lhenické varhany bez hracího stolu – začala II. etapa opravy
Letošní léto přináší opět úplnou odstávku lhenických
varhan – na opravu čeká hrací stůl, jehož oprava
bude probíhat během července a srpna. To, že se
nejedná o žádnou jednoduchou záležitost, by
mohli potvrdit ti, kteří se přišli podívat na otevřený
hrací stůl v pátek 10. června 2016 během akce
„Noc kostelů“ a současně se mohli dozvědět
různé věci související s jeho funkčností.
Oprava hracího stolu si vyžádá 171 tisíc Kč, v
současné době máme celkem naspořeno cca 130
tisíc Kč.
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Abychom tuto opravu mohli zaplatit, dovolte mi opět uvést číslo účtu veřejné sbírky (schválené Krajským úřadem v
Č.Budějovicích) vedené u České spořitelny - číslo účtu je: 3857235339 / 0800.
Na závěr bych dodal pouze toto: děkuji Vám za Vaši pomoc. Ing. J. Jelínek

Třikrát velké „DÍKY“ k „Noci kostelů“
PRVNÍ DÍKY – patří všem, kteří se podíleli na přípravě „Noci kostelů“ – díky za
přípravu kostela, za obstarání dobrých koláčků, za zhotovení plakátů, za
doprovodná slova o věži a zvonech, …. atd.
DRUHÉ DÍKY – patří žákům a žačkám 8. a 9. třídy Základní školy Lhenice, kteří
se nejdříve pečlivě připravovali společně se svými přáteli a pak velmi
hezky pěvecky a hudebně dobarvili první třetinu večerního programu.
Nutno poznamenat, že z takových žáků musí mít určitě radost celý učitelský
sbor a je nutné popřát lhenické škole, aby se jí i nadále dařilo vychovávat
takto šikovné žáky.
TŘETÍ DÍKY – je nutné poslat do Č. Krumlova - smíšenému sboru Music Divina,
který se postaral o krásné hudební pohlazení v prostřední části večera.
Ing. J. Jelínek

-

A ještě jednou „DÍKY“ …
tentokráte do Českých Budějovic ženskému pěveckému sboru VOX NOVUS,
který se svým nádherným pěveckým vystoupením v pátečním horkém
večeru 24.6. 2016 v kostele sv. Jakuba ve Lhenicích určitě příjemně naladil
všechny příchozí návštěvníky. Ing. J. Jelínek
foto z koncertu sboru Vox Novus

Z NAŠICH ŠKOL
Základní umělecká škola
Lhenická ZUŠka se rozloučila se školním rokem závěrečným koncertem v kině pro školy 23.6. a večer
pro rodiče a známé (foto vlevo) a koncertem kapelky „ZUŠ banda“ na nádvoří školy 29.6.
popřála dětem hezkých prázdnin (foto vpravo). JB, JM

Mateřská škola
ČERVEN V NAŠÍ MATEŘINCE
1.6. – při „Dnu dětí“ se v našich třídách roztočil koloběh
zábavy s besídkami, hrami a hledáním pokladu
9.6. – vyjely naše starší děti (Sůvičky, Berušky) za „Kratochvílením“
na blízký zámek s prohlídkou jeho interiéru a za výukovým programem
„CEVG“ s Cassiopeou
10.6. – celá školka vylétla za dobrodružstvím – Sůvičky samy do Písku
a Selibova, Berušky spolu s Motýlky do Č.Krumlova
15.6. – naši budoucí prvňáčci si za doprovodu rodičů zkusili „školu
nanečisto“ a prohlédli si areál ZŠ i jeho vybavení
20.6. – proběhla „rozlučka“ Sůviček se školkou v sále lhenického kina
za jejich pasování na školáky při představení divadla „KOS“
a výstavky našich malých výtvarníků ve foyeru za přítomnosti rodičů
a přátel
28.6. – naši MŠ navštívili žáci osmé třídy – za jejich společných her a prohlídky prostorů školní družiny, kam někteří
z našich předškoláků budou zanedlouho docházet
28.6. – byl to u nás den s dopravní výchovou, probíhající na asfaltovém parkovišti se zaměřením na to, jak se
pohybovat v dopravním provozu, na poznávání dopravních značek za využití nových krásných pomůcek
28.6. – konala se schůzka vedení MŠ s rodiči nově přijatých dětí
29.6. – při „Sportovním dnu“ na hřišti místního SK se všechny děti poměřily v běhu, hodu míčkem a ve skoku do dálky,
aby za své snažení byly odměněny medailemi, též se ve lhenickém kině naše kroužky „Angličtiny“ a „Tanečků“
pochlubily rodičům svou činností.
MB
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Upozornění ředitelství MŠ
O prázdninách bude MŠ Lhenice uzavřena od 18. července do 12. srpna 2016.

Fota – vlevo z dopravní výchovy, uprostřed – ze sportovních her, vpravo – z pasování na školáky

Základní škola
ČERVNOVÉ KALENDÁRIUM:
30.5. – 3.6. – turistický kurz na Lipně – pro žáky 8.třídy
7.6. – „Dětský den“ pro děti z 1.stupně ZŠ na hřišti SK – připravili pro mladší kamarády deváťáci
8.6. – účast na atletické olympiádě žáků 2.stupně škol Prachaticka (viz článek níže)
14.6. vycházka do lesa – ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Lhenice s výkladem p.Štengla,
p.Eiblové a p.Trnkové – rodičů žáků – pro děti ze 2.třídy
14.6. – exkurze do Prahy – s návštěvou ZOO, Botanické zahrady a zámku „Trója“ – společně pro žáky
5. až 8.tříd
15.6. – návštěva otáčivého hlediště v Č.Krumlově – divadelního představení „Baron Prášil“ – pro žáky 4.třídy
16.6. – „Škola nanečisto“ – budoucí prvňáčci na návštěvě ve škole – pro děti z MŠ
17.6. – „Kouzelný les“ – vystoupení dětí ze ZŠ pro veřejnost ve lhenickém kině
17.6. – vycházka do lesa – ve spolupráci se lhenickým MS s výkladem – pro žáky 3.třídy
18.6. – „Den otevřených dveří školy“ + „Lhenické letní hry“ na hřišti SK - vystoupení dětí ze ZŠ ve lhenickém kině
s programem „Kouzelný les“ – za návštěvy ze spřátelených škol z německého Lallingu a západočeských Běšin
(viz článek níže)
22.6. – „Rožmberská noc ve škole“ – s plněním různých zadávaných úkolů a hrami – pro žáky 4.třídy
23.6. – koncert lhenické ZUŠ v kině – pro žáky všech tříd (1. až 9.)
24.6. – výlet na zámek Kratochvíle – pro žáky 4.třídy
27.6. – letní branné cvičení – pro žáky všech tříd (1. až 9.)
28.6. – setkání „osmáků“ s předškoláky z MŠ – se společnou návštěvou prostorů školní družiny – prohlídkou a
společnými hrami
28.6. – setkání s rodiči – s dětmi připraveným programem a občerstvením a i vybíjenou „děti versus rodiče“ – připravila
4.třída
29.6. – koncert kapelky lhenické ZUŠky na nádvoří školy (pro děti všech tříd)
29.6. – rozloučení s vycházejícími žáky ve školní jídelně (viz článek níže)
30.6. – předání vysvědčení ve všech třídách – vyprovození deváťáků ze školy posledním zvoněním za vytvořeného
„špalíru“ všemi školáky při jejich odchodu.

Atletická olympiáda žáků 2.stupně škol Prachaticka
- stadion FK Tatranu Prachatice – 8.6.2016 – naši mezi nejlepšími závodníky úspěšně reprezentovali naši školu.
V kategorii mladších žáků
v běhu na 60m: 1.místo – Radek Kunc (ZŠ Lh.) – čas 7,84 s
ve skoku dalekém: 1.místo – Radek Kunc (ZŠ Lh.) – výkon 528 cm
V kategorii mladších žákyň
v běhu na 60 m: 4.místo – Eliška Bergmanová (ZŠ Lh.) – čas 8,80 s
v hodu míčkem: 4.místo – Michaela Řeháková (ZŠ Lh.) – výkon 38,92 m
V kategorii starších žákyň
v běhu na 60 m: 3.místo – Kristýna Pavlíková (ZŠ Lh.) – čas 8,50 s
ve skoku dalekém: 5.místo – Kristýna Pavlíková (ZŠ Lh.) – výkon 452 cm

Rozlučka s deváťáky
Proběhla v podvečer 29.6. ve slavnostně upravené školní jídelně za přítomnosti učitelů, provozních zaměstnanců, hostů,
rodinných příslušníků a přátel vycházejících žáků za připraveného programu abiturienty (z něhož nejvíce zaujalo
vystoupení s volně upravenou bývalou spartakiádní skladbou „Poupata“) a jejich následným poděkováním
pedagogickým pracovníkům za péči, kterou jim během devítileté školní docházky věnovali, a též provozním
zaměstnancům školy, aby poté převzali od ředitelky ZŠ Mgr. Vl. Trnkové a třídní učitelky Mgr. A. Vejvodové
pamětní listy a dárky v podobě knih o Karlu IV. od zřizovatele školy – našeho městyse, starostky Ing. M. Kabátové
a psacích potřeb od předsedkyně SRPŠ, Mgr. M.Swingerové , s přáním naplnění dalších jejich zvolených životních
cílů. Společnou volnou zábavou, za připraveného občerstvení pro přítomné, zdařilé rozloučení deváťáků se školou
pokračovalo…
JB, JM
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Lhenické letní hry
„Lhenické letní hry“ – takto jsme nazvali druhé společné setkání škol v rámci víceletého projektu setkávání žáků ze
Lhenic, bavorského Lallingu a západočeských Běšin.
Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem s podporou
MŠMT.
První ročník mezinárodního setkání se konal v červnu loňského roku na škole v Lallingu. U nás ve Lhenicích se 18. 6.
2016 uskutečnil druhý ročník. V sobotu dopoledne se lhenické kino proměnilo v "Kouzelný les". Členové našich
pěveckých sborů Pecka a Pecička zde připravili s paní učitelkou E. Sosnovou poutavé hudební vystoupení plné
mravenců, broučků, komárů a další lesní havěti. Němčináři ze třetí třídy vedeni paní učitelkou M. Hambergerovou
nás pozvali na německou oslavu narozenin a děvčata a chlapci z osmé třídy v režii paní učitelky M. Zámečníkové
sehráli v němčině pohádku „Červená Karkulka“. Program pohybově doplnily dívky z kroužku MH Dancing vedené J.
Horovou. Milým překvapením bylo skvělé vystoupení s neobvyklými hudebními nástroji – hudební to dárek
od našich hostů – dětí z Lallingu.
Druhou částí setkání byly netradiční sportovní disciplíny, které na hřišti SK Lhenice připravili členové Elite Lhenice pod
vedením vojenského zdravotnického záchranáře Jaroslava Duchoně. Chlapci a děvčata ze Lhenic, Lallingu a Běšin
se zde nejen pobavili, společně si zasoutěžili, ale především si ověřili své schopnosti a fyzickou zdatnost.
Nezapomenutelné bylo pečlivě připravené pohoštění ve školní jídelně. Pohled na stoly, které se téměř prohýbaly pod
dobrotami, připravenými především maminkami našich žáků, byl úžasný, jídlo a zákusky skvělé.
Po celou dobu setkání byly otevřeny veřejnosti dveře lhenické školy. Všichni, kdo měli zájem se podívat, co se nám za
právě končící školní rok podařilo a co se u nás změnilo, měli možnost si vše nerušeně projít. Naši hosté z Lallingu
a Běšin školu obdivovali a záviděli nám nově zařízené učebny, školní družinu, hřiště i zahradu. Škoda, že
příležitosti prohlédnout si lhenickou školu využilo jen velmi málo zájemců z řad místních…
Všem, kteří se na úspěšné realizaci „Lhenických her“ podíleli, děkuji a přeji krásné léto. Mgr.Vl.Trnková – ředitelka ZŠ

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2015/2016
Školní rok 2015/2016 byl ukončen se 179 žáky. V 1. – 5. ročníku se vzdělávalo 116 chlapců a dívek, v 6. – 9. ročníku 63
žáků a žákyň. Školní docházku ukončilo 12 děvčat a 3 chlapci 9. ročníku a 2 žákyně 8. ročníku. Ve 2. pololetí bylo
zameškáno celkem 12 088 vyučovacích hodin, což je průměrně 67,5 hodiny/1 žáka. Na konci školního roku
prospělo 104 žáků s vyznamenáním, 72 žáků prospělo, 3 žáci neprospěli a budou konat v srpnu opravné zkoušky.
Bylo uděleno 24 pochval za úspěšnou reprezentaci školy, 40 pochval za reprezentaci školy a 3 pochvaly třídního
učitele.
Nový školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016. Mgr.Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ

Foto - koláž z části akcí školy v červnu: nahoře vlevo – Dětský
den pro žáky 1.stupně, nahoře vpravo –„Kratochvílení
čtvrťáků“ a na kraji vlevo jejich výlet do Č.Krumlova, –
uprostřed – komentované vycházky do lesa a škola
nanečisto, dole vlevo – ze slavnostní rozlučky daváťáků a
zcela vpravo – poslední zvonění pro ně.
JB, JM
Více fotografií na www.zslhenice.cz – ve fotogalerii.
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HURÁ NA PRÁZDNINY !
Už balíme si bágly, kotlíky a stany,
za námi je škola a léto před námi.
Už nemusíme vstávat,
dobrý pozor dávat
a brzy doma být,
dlouho jsme čekali,
teď budeme se prima mít.
Jsou tady prázdniny, báječný čas,
sladký a voňavý, jak medu plást…
úryvek z písně Mgr. Karla Majera

JB.JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Po stopách sestřeleného amerického bombardéru
naším Lhenickem
Členové military klubu (ti co zpestřují naše květnové oslavy jízdou historickými americkými vozidly) se 2.6. na jejich
popud vydali s Mgr.Janem Bumbou za koncem bojové mise Liberátoru „Black Magic“ 22.2.1944 u nás, za osudy jeho
posádky a persekvovaných vadkovských občanů za pomoc letcům. Nejprve byli v hospůdce v sokolovně zasvěceni do
oné válečné události, aby se poté vydali naším krajem do míst s ní spojených – do místa zřícení Němci sestřeleného
letounu pod městečkem a poté do míst dopadů jednotlivých letců na padácích (na Lhenicko jich dopadlo sedm, tří na
Smědečsko), s epizodním jejich pobytem tady za pomoci a též ošetření od několika zdejších lidí a místního doktora
MUDr.V.Jandery v jeho ordinaci, s následným jejich brzkým zatčením gestapem.

Foto vlevo – osádky džípů military klubu při jednom ze zastaveních na vodickém „Hanušáku“ na malém občerstvení
v penzionu Jana Macharta, který je zde seznámil s jeho korespondencí do USA se dvěma před časem ještě žijícími letci
z „Black Magic“ – serž.Vanderhoofem a por.Williemsem, kteří i toto místo na pozvání do Lhenic navštívili v roce 1999 a
2000. S Vodicí je s dopadem spojen navigátor por. Williems.
Foto uprostřed a vpravo – z dalšího jednoho ze zastavení u velké kaple v Brabcích,
kde do alejí níže dopadl velitel desetičlenné posádky na „Black Magic“, první pilot por.Malas.
JB, JM

Chutná hezky jihočesky
V sobotu 4. 6. 2016 proběhlo na českobudějovickém Výstavišti vyhlášení vítězů jubilejního
desátého ročníku soutěže Chutná hezky Jihočesky. Ocenění za 1.místo převzal Lheničák
KAREL GREGORA (se svou krásnou dcerkou) v kategorii 8. - alkoholické a nealkoholické
nápoje, s výjimkou vína z hroznů révy vinné -- Lhenická ovocná šťáva Jablko – Aronie .
Toto ocenění získává pravidelně, a my, Lheničáci jsme na tento trvalý úspěch patřičně
pyšní.
JB, JM

Práce na revitalizaci lhenického náměstí zdárně pokračují
Mimo jiných byla v rámci nich provedena demolice bývalé drogerie v Krumlovské ulici (vedle Smolíků) s úpravami Školní
uličky v sousedství (snímky níže ze 14.6. a 17.6.) a též byl zbudován základ podstavce pro navrácení zrestaurované
sochy sv.Vojtěcha před starou radnicí (foto vpravo).
JB, JM
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Noc kostelů 10.6. – kostel sv.Jakuba
Krásný zážitek si odnášeli návštěvníci tradiční celorepublikové akce „Noc kostelů“. Zahájena byla vyzváněním obou
zvonů z věže, následovalo uvítání přítomných dětským pěveckým sborem a varhaníkem p. Ing. Jiřím Jelínkem, který
vysvětlil návštěvníkům účel těchto pořádaných akcí a večerem také provázel. Poté vystoupila PhDr. Ludmila Ourodová
z oddělení restaurování památek z Národního památkového ústavu v ČB se svým zamyšlením na téma „Umělecká
hodnota a smysl vnitřního vybavení kostela“. Moc hezké bylo koncertní vystoupení smíšeného pěveckého sboru Musica
Divina z Č.Krumlova. Následovala komentovaná prohlídka hracího stolu varhan před jeho generální opravou a účastníci
se mohli také pokochat nádherným výhledem na Lhenicko z věže kostela, která byla mimořádně zpřístupněna.
Občerstvením a přátelským popovídáním před kostelem byla akce ukončena.
V kostele sv.Jakuba se uskutečnila v červnu (24.6.) ještě jedna zajímavá akce a to koncert ženského pěveckého sboru
VOX NOVUS. Zazněly skladby duchovní hudby z autorské dílny Bartholdyho, Victoria, Surovíkové, Churáčka a dalších.
JB,JM

Vyhlídka na Lhenicko již i s posezením
Již v květnovém vydání ML jsme informovali o tom, že spolek Gratis spolu s obcí obnovuje
pozapomenutou vyhlídku na naše městečko a jeho okolí vykácením stínícího stromoví a
přípravou podkladu pro následné vsazení zastřešeného dřevěného posezení v toto místo.
Už se tak stalo. Firmou Trnka Petr – zakázkové truhlářství Lhenice bylo vyrobeno a na
vyhlídku umístěno. Určitě stojí za to sem při malém výletě „zabloudit“. Nevšední výhledy na
Lhenicko stanou se odměnou. JB, JM

Letní divadlo Vadkov
Po úvodním zahajovacím představení 28.5. dětského divadelního souboru Žernováček,
zhlédli 18.června návštěvníci vadkovské letní scény velmi kvalitní divadelní představení
spolku PIKI Volyně s divadelní komedií z prostředí domova důchodců, nazvané „Podzim
života je krásný“. Představení bylo velmi kvalitní, herecké výkony si nezadaly nic s těmi
profesionálními. Vždyť také všichni čtyři protagonisté získali na letošním „Třešťském
divadelním jaru 2016“ ocenění za herecký výkon. Byli to Miroslav Pikolon, Anežka Villnerová,
Maruška Banáková a František Černý.
Na vadkovském divadelním létu můžeme napříště navštívit 5. a 6.srpna divadelní komedii
„Náměstíčko“ v podání Spolku divadelních ochotníků Tyl Netolice, 20.srpna od téhož souboru
„Blázinec v prvním poschodí“ a poté koncert folkové skupiny Nezmaři a 3.září bude sezóna
tradičně uzavřena akcí „Loučení s létem“, kde budou hrát lheničtí Vodáci a hosté. JB, JM
herci ze spolku PIKI Volyně

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Hasiči z Jámy „Dobráky roku“ Jihočeského kraje,
v národním kole této soutěžní ankety bronzoví
Po vítězství mezi 40 dobrovolnými hasičskými sbory na jihu Čech v anketě Českého rozhlasu, ve které
získali od posluchačů nejvíce hlasů – celkem 2515, a za toto prvenství obdrželi velkou oslavu pro celou
vesnici v hodnotě 100 000 Kč (ta se uskuteční 19.8. na návsi s živou hudbou, moderátory, točeným pivem a
metrákem grilovaného masa), si následně 25.června z Nymburka,
z národního kola této soutěže, přivezli bronz!
Titul jihočeských „Dobráků roku“ Jamským nespadl z nebe. Je za ním ukryta aktivita jejich SDH a záslužná práce
především s mládeží. Mezi deseti finalisty – vítěznými „Dobráky roku“ v českých a moravských krajích, vybojovali
v Nymburku krásné třetí místo, když si to s nimi rozdali v tradičních disciplínách požárního sportu – ve štafetě na 4x100
metrů s překážkami a v požárním útoku. Jamské předčili pouze hasiči z SDH Bludov z Olomouckého kraje a z SDH
Bystřes z kraje Pardubického.
Nejúspěšnější týmy v soutěži, vystoupivší na stupně vítězů, byly odměněny, krom pohárů, finančními částkami na
hasičské vybavení – za 1.místo SDH Bludov 150 tisíci, za 2.místo SDH Bystřes 100 tisíci, za 3.místo SDH Jáma 50 tisíci.
Jejich dosažené časy v soutěžních disciplínách (za 10 startujících týmů z 10 krajů).
finálový tým
štafeta 4x100m požární útok
1. SDH Bludov (kraj Olomoucký) 60,66 s
20,0 s
2. SDH Bystřes (kraj Pardubický) 64,84 s
20,18 s
3. SDH Jáma (kraj Jihočeský)
63,11 s
22,38 s
JB, JM
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Foto vlevo nahoře – jamský SDH na národním finále
v Nymburce před zahájením soutěže
Foto vpravo nahoře – jamské družstvo při finálovém
požárním útoku
Foto vpravo dole – JE DOBOJOVÁNO - SDH Jáma,
jako nejmladší tým národního finále, odváží domů
3.místo !!!
Jamským hasičům patří poděkování za příkladnou
reprezentaci Jihočeského kraje, Prachaticka a
lhenického hasičského okrsku, jehož jsou
součástí.
B L A H O P Ř E J E M E !!!

Jamská hasičská omladina úspěšná i na krajské soutěži
Na krajské soutěži dorostu, která se konala 12.6. v Českém Krumlově, reprezentovalo okres Prachatice družstvo
dorostenců SDH Jáma ve složení Josef Hrbek, Martin Jungbauer, Petr Mráz, Václav Novotný, Tomáš Pop, Jan
Schwinger a Petr Vincik a umístili se na krásném druhém místě. V kategorii mladší dorostenky reprezentovala okres
Prachatice Adéla Popová z SDH Jáma, která se
při své premiéře umístila na 4.místě.
Prachatický deník 20.6.2016

Foto – jamští hasiči – dorostenci na krajské
soutěži v Českém Krumlově (12.6.) vybojovali stříbro

Dětský den s myslivci
Na sobotní ráno dne 4.6.2016 vzhlíželi lheničtí myslivci s obavami, protože na devátou hodinu byl naplánovaný začátek
střelecké soutěže ve střelbě ze vzduchovky, kterou pořádá každoročně náš spolek na starém hřišti u hřbitova ke Dni
dětí. Obavy se naštěstí nenaplnily a po deštivém týdnu již od rána prosvítalo sluníčko. Od půl deváté se začaly trousit
první děti. Do slavnostního zahájení jich přišlo rovných 30, některé s rodiči či prarodiči. V průběhu
soutěže jich dorazilo ještě pár, tak se jejich počet ustálil na konečných 39. Samotná soutěž
probíhala dvoukolově, bez rozdílu věku, Až na malou deštivou přeháňku probíhalo vše v pohodě.
Po konečném součtu zásahů s počtem 179 zvítězil Adam KUNEŠ, který tak navázal na svou sestru
Sárku, která vyhrála několik předchozích soutěží. Na druhém místě, o pouhé tři body, s 176 byla
Zuzka HOUŠKOVÁ a jako třetí s počtem bodů 156 skončila Madla KRUPIČKOVÁ. Vítězové obdrželi
diplomy,medaile a hodnotné dárkové balíčky. Ale ani ostatní soutěžící nepřišli zkrátka. Díky
sponzorům, firmě Forpsi, českobudějovickému nakladatelství Dona a Coca-cola i oni dostali dárkové
balíčky. Úspěšné dopoledne bylo zakončeno opékáním buřtů, do kterého se zapojili i přítomní
rodiče. Někteří, když viděli výsledky svých dětí, tak se jim moc střílet před nimi nechtělo.
Za myslivce Petr Pořádek st.
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Foto Tereza Jindrová – vlevo střelba ze vzduchovky, vpravo účastníci střelecké soutěže pořádané myslivci

Lheničtí skauti na raftech
Lheničtí skauti, kromě pravidelných výletů jak pěšky, či na kolech, vyrazili také na vodu…
V sobotu 11.června spolu s jejich rodiči, prarodiči, sourozenci a kamarády splouvali na raftech část řeky
Vltavy (z Branné do Zlaté Koruny). Bylo jim tam báječně, jen občas bylo mokro shora i zdola….
Foto převzato z facebooku lhenických skautů

NAPSALI A VYSÍLALI O NÁS.....
Dveře zavře až tmavá noc
Prachatický deník 4.6.2016 - (lef)
Přesně za týden zůstanou dveře lhenického kostela sv.Jakuba otevřené i po setmění. Při příležitosti akce s názvem „Noc
kostelů“ je připraven program až do 22 hodiny. V sobotu se v 19 hodin rozezní zvony kostela, následně návštěvníky
přivítají zpěvem lhenické děti. Návštěvníci se mimo jiné dozvědí, jaká je umělecká hodnota a smysl vnitřního vybavení
kostela, ale dostanou i informaci, jak to vypadá s opravou varhan a sbírkou na ni.

Jihočeskými Dobráky roku jsou hasiči z Jámy
Jižní Čechy 11.6.2016 – (th)
Vítězem soutěže jihočeských sborů dobrovolných hasičů Dobráci roku se stal sbor z Jámy. Posluchači Českého rozhlasu
mu poslali celkem 2515 textových zpráv. V červenci si tak v Jámě užijí náležitou oslavu s pivem, grilovaným masem a
hudbou. Na druhém místě skončil sbor ze Záhoří a třetí byli hasiči z Neměnic. Soutěž Dobráci roku trvala od loňského
září do letošního května a zapojilo se do ní 40 sborů.

Centrum Lhenic zkoumají archeologové
Prachatický deník 11.6,2016 – Leona Fröhlichová
Archeologické průzkumy na lhenickém náměstí pokračují. „Provádějí se v podstatě po
celé délce i šířce náměstí“, uvedla včera obyvatelka Lhenic Marie Jarošová. Do kompletní
rekonstrukce náměstí se pustili Lheničtí vloni. Práce jsou rozplánované do čtyř let a do
kompletní a rozsáhlé rekonstrukce vloží Lheničtí více než tři desítky milionů korun. Jako
první přišla na řadu demolice jednoho z domů. Ten Lheničtí odkoupili a následně jej
nechali zdemolovat. Lheničtí navíc dočasně z náměstí odstranili i některé jeho dominanty.
Po soše sv.Vojtěcha zmizela ze lhenického náměstí i kašna. Odvezeny byly do
restaurátorské dílny, po opravách se vrátí zpět.

Česká televize – „Události v regionech“
V neděli 12.6.2016 na Čt 1 byla odvysílána reportáž o nebezpečných odpadech ve Lhenicích.... v minutové stopáži
16:23.
Pustit si ji můžete na stránkách ČT v archivu pořadů.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10091005596-zajimavosti-z-regionu-praha/216411030920612zajimavosti-z-regionu/
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Hasiči chystají mejdan za sto tisíc korun
Prachatický deník 14.6. – Leona Fröhlichová
Rozsáhlý článek je věnován vítězství jamských hasičů…Vzhledem k tomu, že tomuto je věnován prostor v kapitole
Lhenické střípky v tomto vydání ML, není celý text zveřejněn.

O titul Dobráka roku soutěžilo pět sborů
Prachatický deník 15.6. – Leona Fröhlichová
Opět rozsáhlý článek doplněný řadou fotografií…. Vyjmuta z něho přání Jamským od sousedních hasičských sborů,
které se také o titul ucházely:
Jak dopadlo hlasování?
1.místo Jáma – 2515 hlasů, 12.místo Netolice – 588 hlasů, 13.místo Vl.Březí – 575 hlasů, 15.místo Nová Pec – 545
hlasů, 25.místo Lenora – 302 hlasů.
Radost z vítězství Jámy nemají jen hasiči, kterých se to napřímo týká, ale i jejich kolegové. A to navzdory tomu,
že sami si vítězství neodnesli. „Jáma má velkou tradici, hodně členů, dětí, fanoušků. Takže mě osobně jejich vítězství
nepřekvapilo. Jsme rádi, že první místo, tedy hlavně titul Dobráků roku, zůstal u nás v regionu. Pokud by se soutěž
vyhlašovala znovu, asi bychom se znovu přihlásili," uvedl velitel lenorských dobrovolných hasičů Jiří Pojsl.
Radost z vítězství hasičů z Jámy mají i jejich netoličtí kolegové. „Už jsme jim i popřáli, v podstatě se všichni
známe. Je to hodně aktivní sbor, kterému se navíc teď daří, takže si myslím, že jejich vítězství je oprávněně. Navíc, je to
přece soutěž. My sami za sebe i tak moc děkujeme za každý hlas, který nám naši příznivci poslali, opravdu si všech
hlasů vážíme," uvedl za netolické dobrovolné hasiče Jan Marek.
Gratulaci si vysloužili hasiči z Jámy i od sboru dobrovolných hasičů z Vlachova Březí. „Rozhodně je to velký
úspěch," uvedl Jan Fiedler. Podle jeho slov jsou Vlachovobřezští rádi, i když titul sami nezískali, že vítězství zůstalo
v regionu. „Jsme třináctí a z mého pohledu to rozhodně není špatné umístění, když soutěžila čtyřicítka sborů. Jsme rádi
za všechny hlasy, které náš sbor získal a děkujeme za ně," poznamenal.
Patnácté místo potěšilo Novopecké. „Když si vezmeme, že jsme byli posledním představeným sborem a jak
malý sbor jsme, je to krásný výsledek, z něhož máme radost a jsme opravdu vděční za všechny hlasy. Potěšilo nás ale
i vítězství Jámy, opět s přihlédnutím k tomu, jak malá obec to je. Rozhodně jim to přejeme," řekl Radek Judl.
V tomto vydání Prachatického deníku byla také uveřejněna fotoreportáž ze lhenické akce „Noc kostelů“.

Pavučina – Osudy Jana Markovce
Prachatický deník 15.6.2016 – sloupek kapelníka dechovky Babouci Petra Shýbala
Milí čtenáři, v nedávném článku jsem se pouze zmínil o muzikantovi ze Lhenic. Byl to Jan Markovec a
slíbil jsem, že se k němu brzy vrátím. Přiznávám, že to bylo také na popud telefonátu, který jsem
obdržel ve dnech po vydání onoho článku. Nezaváhal jsem tedy a s Honzou si domluvil schůzku.
Nechtělo se mu, dokonce stále váhal i o naší schůzce, kterou jsme si dali v Masných krámech.
Bohužel jsme oba řídili, a tak jsme naše sezení ve vyhlášené budějovické restauraci zakrývali
nealkoholickým pivem. Nic ale nezabránilo tomu, aby to bylo příjemné, a v klidu jsme si popovídali o životě a především
o tom muzikantském.
Narodil se 4.března 1938 a celý život trávil ve Lhenicích, jen občas si odskočil za muzikou. Snad ta první větší, na tři
roky, byla cesta do Vojenské hudební školy v Liberci. Kromě Roudnic nad Labem působila tato škola nejdříve v Praze
v Pohořelci a poté v Karlíně, ale zavítala také na Slovensko do Spišského Podhradia. Založena byla v roce 1923 a její
činnost skončila v roce 2008.
Své patnáctileté vojenské muzicírování začal Honza u plukovní hudby v Českém Krumlově s postupným stěhováním do
Budějovic, Prachatic a zpět do Budějovic. Město si ponechal stejné, ale z křídlovky přešel na kontrabas a po konkursu
do Jihočeského divadla zde působil v letech 1969 až 1989. Vzpomíná na Jiřího Drobílka, Vojtu Prokeše, Jirku
Podneckého a také Jana Löfflera. Svou hru si ale stále zdokonaloval při hodinách v Praze u Petra
Zámečníka. Již v této době založil a začal vyučovat doma ve Lhenicích a krom toho, že vychoval
mnoho dobrých muzikantů, založil postupně tři dechové hudby „Podstrážanky“, až ta poslední (čtvrtá)
dechovka nesla název „Lhenická kapelka“.
Od roku 1989 až do roku 2000 působil jako ředitel ZUŠ v Prachaticích s pobočkami ve Volarech,
Vlachově Březí, Lhenicích a Netolicích. Učil snad všechny nástroje, jen housličky přenechával
manželce. Po nástupu do Prachatic dostal hned dva úkoly: Postavit hudebku a založit velký
mládežnický orchestr. To se mu podařilo a s orchestrem se podívali do Německa, Francie, Rakouska,
Belgie a Švýcarska. Dnes v jeho práci pokračuje Václav Franz a myslím, že mohu mluvit i za pana
Markovce a popřát mu spoustu dobrých mládežníků s chutí dělat dechovou hudbu!

SMS cup v malém fotbale se neúprosně blíží
Prachatický deník 23.6.2016 – (vlak)
Další ročník turnaje v malém fotbale SMS cup je na programu v sobotu 23. července - viz článek v rubrice z Aktivit
lhenického Sokola v tomto vydání ML.

Obrazy z křížové cesty má nyní v rukách restaurátorka..
Prachatický deník 24.6. – Leona Fröhlichová
Článek obsahuje zestručněný obsah o historii křížové cesty a o jejím restaurování, které obsáhle na pokračování
popisuje restaurátorka Vladimíra Fridrichová v našich posledních vydáních ML.
Další dva články jsou věnovány jamským hasičům, a to:
Hasiči z Jámy vybojovaly bronz –Prachatický deník 28.6.2016 - (mit)
Dobráci roku – Prachatický deník 29.6.2016
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Lhenice mají po dvaceti letech šanci, že se zbaví jedovaté skládky
I- Dnes - 24. června 2016 Autor: Antonín Pelíšek
FOTO vlevo - skládka nebezpečných toxických odpadů u Lhenic na
Prachaticku. | foto: Marek Podhora, MAFRA
Při vjezdu do malebných Lhenic vítá návštěvníky tabule
připomínající, že oblast je známá jako zahrada jižních Čech. Jen
několik metrů od ní leží obrovský zpustlý areál porostlý keři a
náletovými dřevinami. V chátrajících přístřešcích i mimo ně leží tuny
odpadu obsahující jedovaté polychlorované bifenyly. Od letošního
podzimu se má začít lokalita měnit k lepšímu.
„Sudy s olejem se rozpadají, dvacet let na skládku marně
upozorňujeme. Okresní úřad, krajský úřad, policii, majitele, inspekci.
Řešení nám až teď nabídla nová možnost žádat o dotace,“ říká starostka Lhenic na Prachaticku Marie Kabátová.
Státní fond životního prostředí totiž od června otevřel výzvu, v níž mohou o finanční podporu na
odstranění starých ekologických zátěží žádat také obce, v jejichž katastrech smetiště leží. „Okamžitě jsme žádost o
dotaci podali,“ potvrdila Kabátová.
Tisíce tun, kontaminované zeminy, stovky sudů s olejem
Na kraji Lhenic leží nejméně šest tisíc tun nejen PCB kontaminované zeminy, ale i stovky sudů se starým
transformátorovým olejem. Před dvaceti lety se tento nebezpečný odpad dostal do Lhenic z Milevska, kde se za desítky
milionů korun od státu likvidovala stará obalovna živičných směsí.
Firmy, které vlastnily areály v Milevsku i ve Lhenicích, už neexistují. Rozpadající se haly ve Lhenicích jsou majetkem
Panství Bechyně, které vlastní Josef Šťáva známý z kauzy Diag Human, sporu s ministerstvem zdravotnictví o
miliardová odškodnění.
Lhenickou skládku marně řešili nejen inspektoři životního prostředí, ale i například ombudsman, ministři životního
prostředí, policisté, poslanci a senátoři. Naposledy ji otevřel na schůzi Senátu jihočeský senátor Tomáš Jirsa.
Podle ředitele jihočeské inspekce životního prostředí Vladimíra Jiráčka mohou jeho lidé pouze skládku monitorovat.
„Jednou za dva roky tam děláme sondy a zjišťujeme, jestli škodlivé látky nepronikají do spodních vod,“ přiblížil Jiráček.
Starostka Kabátová chce proto v příštích dnech se společností, které patří haly se sudy, jednat a pokusit se i s pomocí
některých dalších vlastníků pozemků o převod celého areálu bývalého zemědělského družstva na Lhenice. Pozemky
drží většinou místní restituenti a jsou pro ně bezcenné. Podle ní by po očistě mohl městys využívat lokalitu pro stanoviště
technických služeb a další veřejné potřeby.
Společnost, které areál patří, nereaguje
Likvidaci zátěže si představuje místní radnice jako projekt rozdělený do několika etap. Pokud získají Lhenice státní
dotaci, musí zhruba pětinu ceny financovat ze svého rozpočtu.
Znalci přitom odhadují náklady na desítky milionů korun. Doplatek mohou Lhenice uhradit z bezúročné státní půjčky
splatné do deseti let.
„Všichni si přejeme, aby skládka zmizela. Dělá ostudu jinak krásným Lhenicím, které jsou známé jako zahrada jižních
Čech. Hodně se tu v posledních letech změnilo k lepšímu a hodně opravilo. Stěhují se sem mladé rodiny s dětmi,“
připomněla například ředitelka místní mateřské školy Kateřina Vanková.
MF DNES žádala o vyjádření i vedení společnosti Panství Bechyně. I přes týden opakující se telefonické dotazy a
e-maily se k problému nevyjádřilo.

Selské baroko na jihu Čech nejsou zdaleka jen Holašovice
Novinky.cz - úterý 28. června 2016 článek a foto od uživatele Petra Hejny
V souvislosti s termínem jihočeské selské baroko se jako první vybaví
většině populace ves Holašovice, zapsaná do seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Ale stejně tak okolní vesnice nabízejí k
pokochání zdobně barevné štíty domů a bran, vesměs soustředěných na
návsi.
Foto vlevo – náves Třešňový Újezdec
Ačkoliv tento lidový stavební sloh má v názvu kromě přídomku selský,
deklarujícím venkovský původ, především dosti architektonicky specifický
termín baroko, jedná se o styl budování venkovských usedlostí vzniklých
až po vznešené barokní éře, konkrétně zejména od dvacátých do
šedesátých let 19. století.
Tehdejší stavitelé a zedničtí mistři se inspirovali křivkami a zdobností barokních staveb a pod vlivem této inspirace stavěli
selské usedlosti se zanesením prvků odpozorovaných u městských domů a církevních staveb. Současně se do
barokních linií prolínaly i prvky klasicistní, místy i pseudorománské.
Za kolébku selského baroka je považována oblast Zbudovských blat, odkud se tento styl velmi rychle rozšířil po okolí,
tedy krom dalších obcí směrem jižně, tedy k Blanskému lesu, i do zmíněných Holašovic. Oblast, kde lze stopy i
celky selského baroka dohledat, je však mnohem rozsáhlejší, lokality, kam za památkami lidové architektury vyrazit,
zpracovává podrobněji tento web.
Již vzpomenutá Zbudovská blata možno navštívit ve starší již vydané reportáži - kromě výčtu do této oblasti
spadajících vesnic a několika jejich snímků v zimním hávu je zde vylíčena historie neblahého skonu tamního lidového
hrdiny Kubaty.
Okolí městyse Lhenice, zasahující k Blanskému lesu, má coby přidružené obce mezi jinými například rovněž prvky
selského baroku nabízející Třešňový Újezdec a Vodici. Prvně jmenovaná víska jednoznačně napovídá, že její název
vychází z pojmenování ovoce, hojně na Lhenicku pěstovaného, a to dávno předtím, než se třešně staly symbolem jedné
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ze stran – přesněji řečeno právě té, která v minulosti spoustu pečlivých držitelů sadů o jejich majetky připravila. Kousek
od vsi je další turistická zajímavost, a to zbytek prastaré Linecké stezky.
Přírodní památku Koubovský rybník, nacházející se na toku Vadkovského potoka prakticky mezi oběma obcemi, se mi
obhlédnout nepodařilo, neb nebesa svými náhlými lijavcovými proudy nedovolila toulky v zamokřené krajině bez rizika
poškození fotografické techniky. Nicméně dodávám, že tento rybník, přecházejí ve slatinnou louku, je domovem
vzácných rostlin a živočichů.
Obdobné prvky zdobení staveb jako v „Třešňáku“, tedy rámování oken s použitím šablonou vytvořeného obloučkového
vzoru, jsou k vidění v blízké Vodici, stejně tak ležící na okraji CHKO Blanský les na úpatí Buglaty. O pět kilometrů dále
směrem k Holašovicím, narazíme na již mnohem větší obec, kterou je Záboří, spadající již oproti předchozím
prachatickým vsím pod državy sousedního okresu českobudějovického.
JB, JM
Kráceno - vybraná pouze část o Lhenicku.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

za událostmi v letopočtech se šestkami na konci
Z NOVODOBÉ HISTORIE
Deset let znovu městysem (2006-2016)
1544

Naše Lhenice budou opět městysem !
Řada obcí (a mezi nimi i naše lhenická) usiluje o navrácení titulu „městys“. Na svém zasedání (dne 3.8.) naši
zastupitelé jednohlasně podpořili žádost o znovunabytí statutu „městys“, aby se tak jejich rozhodnutí stalo pro Lhenice
satisfakcí za jeho odebrání minulým režimem v roce 1956. Po staletí tomu tak bylo
a bude tomu tak zase!
Připomeňme si, co na to historie. Úryvek z důležité listiny, kterou 21.ledna
LP 1544 dosavadní vesnici Lhenice povýšil na žádost táborských měšťanů na
městečko král Ferdinand I. a udělil mu tím tak i znak, pečetidlo a právo trhu.
„My, Ferdinand z Boží milosti římský král, po všecky časy rozmnožitel Říše
a uherský, český, dalmatský, charvátský král, infant v Hispánii, arcikníže rakouský,
markrabě moravský, lucemburský a slezský kníže a lužický markrabě etc.
Oznamujeme tímto listem všem, že sme jménem opatrných purkmistra a konšeluov
i na místě vší obce města Tábora, věrných našich milých, poníženě prošeni,
abychom jim ves jejich jménem Lhenice, za městečko vysaditi a znovu
vyzdvihnúti i také některými dalšími milostmi a svobodami obdařiti ráčili. K jejichžto
pokorné prosbě nakloněni jsúce, s dobrým rozmyslem našim, jistým vědomím mocí
královskú v Čechách vysadili jsme nadepsanú ves Lhenice za městečko a tímto
listem mocně vysazujeme a vyzdvihujeme, chtíce tomu konečně, aby obyvatelé
jeho, nynější i budoucí, všech těch milostí a svobod užívati mohli, kterýchž jiná
městečka v království Českém buďto z práva aneb z obyčeje užívají nyní i v časech
budoucích a jmenovitě, že se v něm všelijací řemeslníci, totiž pekaři, řezníci,
sladovníci, sůkeníci, sukna kraječi, kováři, zámečníci, krejčí, ševci a jiní všelijací
obchodníci osazovati a řemesla svá svobodně dělati, provozovati a jich užívati mají
a moci budou beze všech lidí všelijakých překážek. Kterémuž to městečku Lhenicím
tak jakž se svrchu píše tyto další milosti a obdarování z mocnosti naší královské
učinili sme a tímto listem činíme…“
Vpravo – kopie jmenovacího dekretu Parlamentu ČR

Lhenice opět městysem
Parlament České republiky vyhověl žádosti naší obce a rozhodnutím č.8 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne
10.října 2006 – podle § 3 odst.4) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 29 odst. 3) zákona
č.90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovil obec MĚSTYSEM, a to dnem 10.října
2006. V úterý 17.října 2006 v 11.00 hodin se uskutečnil v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
Sněmovní ulici slavnostní akt předávání dekretů o určování obcí městy a městysi. Zúčastnil se jej starosta
Lhenic, pan Vlastimil Čech a z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Ing. Miloslava Vlčka tento dekret
převzal.

Z dávné historie
Slavnost k „démantovému“ jubileu císaře Františka Josefa I. ve Lhenicích
100 let od jeho úmrtí (1916 – 2016)
V roce 1908 byla zde u Gregorů „na zámku“ její Jasnost kněžna Schwanzerbergová a tří princové – bratři její Jasnosti,
nyní panujícího knížete. Též slavilo v tomto roce jeho veličenstvo – císař pán „démantové“ jubileum – 60 let na trůnu
(1848 – 1908 pozn.red.). Za tou příčinou konaly se velké slavnosti. Zde, u nás okázalá slavnost v dubnu, při níž vsazeny
před kostel sv. Jakuba tři lípy. Další pak v místní škole v měsíci prosinci (podle poskytnutých historických záznamů
rodiny Gregorových).
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Foto vlevo – nejsou snad lípy
před kostelem na pohlednici ty,
které byly vsazeny při zmiňované
oslavě „démantového“ jubilea
císaře pána v roce 1908 a
některé z nich v současnosti již
před sv.Jakubem nejsou?
Toto foto je prokazatelně
pořízeno před rokem 1937, kdy
na svatojakubské věži bylo
vyměněno trámoví krovu, jenž
bylo pokryto novým zinkovým
plechem a vyměněny byly i ciferníky věžních hodin, ten do náměstí pak prosklený
s elektrickým osvětlením.
Foto vpravo – snímek lhenické věže pochází již z doby po roce 1937 – s novou
plechovou krytinou a novým proskleným ciferníkem věžních hodin do náměstí.

Historie lhenické křížové cesty
Na pokračování od autorky Mgr.Vladimíry Fridrichové – Kunešové
2.díl
Čas běžel, odnesl s sebou zármutek rodiny Nemastilovy, přešla i léta válečná, která ukončila dobu rakouského
mocnářství. Kapličky křížové cesty nesly na sobě stopy poškození větrem a deštěm. Zda byly v jejich výklencích obrazy,
dnes nevíme. Jisto je to, že se ve Lhenicích počaly dělat úpravy kostela sv. Jakuba Většího a následně také opravy
kapliček křížové cesty.
Vraťme se však zpět do historie 19. století. Ve lhenickém kostele byla již roku 1868 umístěna křížová cesta – tisky
na plátně, kterou dodala firma Dattmarska (nebo Ditmar) z Vídně. Ve druhé polovině století byly velmi rozšířeny předlohy
a kartony vídeňského malíře a grafika Josepha Fűhricha (1800 – 1876) původem z Chrastavy na Liberecku. Vytvořil
cyklus čtrnácti kartonů pro vídeňský kostel svatého Jana Nepomuckého již ve čtyřicátých letech 19. století. Následně
vznikl soubor grafických listů, které byly používány jako předlohy pro desítky křížových cest v Rakousku, Německu i u
nás v Čechách (např. křížová cesta na pražském Petříně, v kostele sv. Jakuba v Prachaticích, sv. Víta v Českém
Krumlově, připravovaná křížová cesta ke Stožecké kapli, křížová cesta hřbitova v Husinci. Je tedy pravděpodobné, že
tisky byly podle těchto předloh.
Po svém návratu z války přichází roku 1924 do Lhenic malíř a restaurátor Tomáš Peterka ( 1882 -1962 ) z Týna nad
Vltavou, aby zde po dobu pěti let maloval a opravoval fresky, křížové cesty, ale také oltářní obrazy a sochy. Byl také
autorem návrhů skleněných kostelních oken – vitráží. V klenbě kostela vznikly fresky, dřevěné sochy byly
polychromovány, ale především kostel dostal svoji novou křížovou cestu, jejíž
inspirace Fűhrichovými kartony je nepochybná. Jedná se o malbu na plátně s
dodatečným zlacením. Obrazy byly vysvěceny 2.března roku 1925. Pro porovnání
přikládáme několik fotografií.
Posledním Peterkovým úkolem bylo vytvoření čtrnácti desek křížové cesty v
„Brabcích“. Kapličky byly roku 1928 na náklady řady lhenických i přespolních rodin
opraveny, byla jim dána nová střešní krytina, nové mřížky do výklenků, nové
dřevěné křížky a také nové obrazy. Tomáš Peterka vytvořil své obrazy na
pozinkovaném plechu, který byl upraven pokladovým nátěrem. Na něj pak vytvořil
kresby, které do určité míry prozrazují inspiraci Fűhrichovými kartony, ale z valné
části jsou původním Peterkovým dílem. Zanechal nám dokonce svůj portrét - na
desce 10. zastavení – Ježíš roucha zbaven - na nás z pozadí vykukuje vousáč,
který jakoby nepatří do děje.
Tomáš Peterka byl toho roku s prací hotov a odešel za jinými uměleckými úkoly.
Jeho díla můžeme vidět v Římově (kostel i křížová cesta), v Protivíně, i ve
venkovských kaplích – Chrášťany, Hlavatce. Ve Lhenicích však zanechal
obdivuhodné dílo, jež se zčásti zachovalo, zčásti však muselo být po desítkách let
renovováno. Pokračování příště.
Foto – desáté zastavení křížové cesty v kostele
Fota – vlevo původní
karton Josepha
Führicha, další dvě
zastavení křížové
cesty jsou také obrazy
z kostela.

JB, JM
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Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ U NÁS
------------------------------------------------------------------------------------------Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Františkem Schőnem ze Lhenic,
zejména pak za projevenou soustrast a květinové dary, též chovatelům a hasičskému sboru
za vzdání poslední pocty.
Marie Schőnová s rodinou

---------------------------------------------------------------------------------------------Pozvání na hudební večer rodiny Krejčích z Brna
Ten, kdo před rokem ve lhenickém kostele navštívil koncert rodiny pana Krejčího z Brna, určitě nelitoval.
Pan Krejčí letos v polovině srpna se svou rodinou podruhé navštíví Lhenice a svým večerním koncertem, který
bude určitě opět něčím nezapomenutelným, tak znovu podpoří opravu zdejších varhan. Předběžný termín
koncertu je plánován pravděpodobně na neděli 14.8. 2016 ve sv. Jakubovi (a pak případně ještě v sobotu 20.8.
2016 ve Vitějovicích) – bude ještě upřesněno v dalším čísle Mého Lhenicka a na plakátech na konci července a
začátkem srpna. Proto, kdo nechcete přijít o tento kouzelný hudební večer, nezapomeňte si tyto předběžné termíny
zaznamenat do svého kalendáře.
Ing. J. Jelínek

Dětský den plný her
Připravily jej na hřišti SK v sobotu 25.6. náš Městys, místní Sokol, fotbalový klub SK a Elite Gym Lhenice. Děti při hrách,
závodivých soutěžích, seznámením se s vesmírem v Mobilním planetáriu v sokolovně a „vyblbnutím“ ve skákacím hradu,
strávily čas blížících se prázdnin zábavně, vesele a rozverně. Za své snažení byly odměněny drobnými dárky.

Foto – z Dětského dne na hřišti lhenického SK 25.6.

- pokračování
5.8. Pátek 20.00 hod. „Náměstíčko“, divadelní komedie Spolku divadelních ochotníků TYL Netolice
6.8. Sobota 20.00 hod. „Náměstíčko“ divadelní komedie Spolku divadelních ochotníků TYL Netolice
20.8. Sobota 19.00 hod.. „Blázinec“ v prvním poschodí“ divadelní mini komedie – TYL Netolice
20.00 hod. NEZMAŘI – folková skupina
3.9. Sobota v 17.00 hod. Loučení s létem u ohně, country kapela VODÁCI a hosté, tanec

ZVEME VÁS DO KINA
KINO KLUB Lhenice připravuje letní filmová představení na nádvoří před školou
9.7. ŠAKALÍ LÉTA (1993) – od 21.30 hod.;
6.8. STARCI NA CHMELU od 21.00 hod.;

23.7. ; AKUMULÁTOR (1993) – od 21.30 hod.;
20.8. KNOFLÍKÁŘI od 21.00 hod.

Pozvánka na pouťovou zábavu
Do fotbalového stánku lhenického SK v sobotu 30.7. ve 20.00 hodin - hraje

PŘEDKAPELA lhenická „ZUŠ BANDA“ - rock disco - VSTUPNÉ 150,- Kč
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
15.ročník SMS cupu v malé kopané
připravuje Sokol Lhenice na sobotu 23.července.
Proběhne ve fotbalovém stánku lhenického SK na dvou připravených hřištích. Pořadatelé zvou
tradiční účastníky a samozřejmě rádi uvítají i zbrusu nová družstva. Podle počtu přihlášených
bude zvolen herní systém turnaje. Přihlášky možno zasílat na čt.702 192 238. Startovné činí jako
každý rok 1000 Kč.

Foto vlevo – vítěz loňského 14.ročníku SMS cupu tým Sokola Lhenice

Co nového ve lhenickém SK
Fotbalová mistrovská sezóna minulostí
Nová dává již o sobě vědět
A tým v I.B třídě ve skupině A v ukončeném soutěžním ročníku 2015/16 (na podzim pod trenérem P.Hodinou, na jaře
pod Zbyškem Novákem) obhájil 3.místo z předešlého 2014/15 v B skupině I.B, ale s o čtyři body větším celkovým jejich
ziskem (v sout.roč.2014/15 – 43 bodů, v sout.roč.2015/16 – 47 bodů), i když v tom letošním bylo určitě navíc za
úspěšného podzimu 2015 se 31 body (ze 14 zápasů i s jarní předehrávkou – za zisku 15 bodů doma a 16 venku) oproti
jaru 2016 se 16 body (z 12 zápasů se ziskem 8 bodů doma a 8 venku).
Mistrovské jarní zápasy doma (celkem 6): v 16.kole s T.Sviny 2:0, v 18.kole s Frymburkem 3:0, ve 20.kole s H.Planou
1:2, ve 22.kole ze Zliví 2:2, ve 24.kole se Sedlecem 2:2, ve 26.kole s K.Újezdem 2:4.
Mistrovské jarní zápasy venku (celkem 6): v 15.kole ve V.Brodu 4:1, v 17.kole v Netolicích 1:1, v 19.kole v Černé 2:4,
ve 21.kole v Nemanicích 2:2, ve 23.kole v Plané u ČB 4:2, ve 25.kole v Dřítni 1:2.
Na jaře se především nedařilo doma – ze 6.zápasů zisk pouze 8 bodů a v závěru soutěže celkově (krom uhrané remízy
v 16.kole s lídrem v Nemanicích po výborném výkonu). Zlom nastal po prohře ve 20.kole doma s H.Planou 1:2. Jakoby
naše áčko s blížícím se závěrem sezóny ztrácelo motivaci a dohrávalo ji jen z povinnosti, neboť po 21.kole mělo na
3.místě před pronásledovatelem na místě 4. náskok 10 bodů a na lídry na 1. a 2.místě (Nemanice, Planou) tratilo 13 a 9
bodů, aby tato ztráta na ně při závěrečném účtování narostla na 17 a 18 bodů při zachování devítibodového odstupu od
čtvrtého Sedlece.
Konečné umístění SK Lhenice v tabulce I.B tř. sk.A v sout.roč.2015/16 (za 14 účastníků)
3.místo – 26 zápasů - 14 výher, 5 remíz, 7 proher – skóre 57:42 – 47 bodů
B tým v OP Prachaticka dosáhl pod koučem P.Prennerem st. historicky nejlepšího umístění v okresním přeboru za jeho
existence – třetího místa a to díky jarnímu vítěznému tažení, kdy v závěru soutěže (ve 24.kole) dokázal doma na
ktišském hřišti zvítězit 4:2 i nad již postupujícím Záblatím do I.B, aby však hned následně (ve 25.kole) bez možnosti
využití pendlů z „áčka“ utrpěl debakl v Nebahovech 7:0, ale v posledním 26.kole doma uhájil konečné 3.místo
přesvědčivou výhrou nad Dubem 5:1.
Konečné umístění SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP v sout.roč.2015/16 (za 14 účastníků)
3.místo – 26 zápasů – 17 výher, 2 remízy, 7 proher – skóre 101:52 – 61 bodů

Přípravky v OP Prachaticka - i v tomto soutěžním ročníku 2015/16 získávaly fotbalové ostruhy pod vedením
trenérů Petra Trnky (Meruňky) a Míry Šístka (Eifela) – záslužná to jejich práce s našimi nejmenšími, zasloužící si
poděkování – když přípravka mladší mezi 9 účastníky obsadila v OP 3.místo a přípravka starší pak místo 9. za 11
účastníků.Tabulková umístění v těchto věkových kategorií nejsou až tak podstatná, sledovaná jsou především
hodnotnější kritéria – jako kladení základů fotbalových dovedností, utváření lásky k fotbalu, ke sportu a pohybu vůbec.
Odměnou našim benjamínkům za snahu a přístup k fotbalovým povinnostem v celé sezóně stala se v sobotu
25.července vyjížďka na raftech po Vltavě z Vyššího Brodu do Českého Krumlova spolu s trenéry a rodiči.
Červnové mistrovské zápasy lhenického SK
V I.B třídě sk.A
24.kolo – so 4.6. – SK Lhenice – Sedlec 2:2 (1:2) – br.za Lh.: R.Iliev, M.Bednár
25.kolo – so 11.6. – Dříteň – SK Lhenice 1:2 (0:1) – br.za Lh.: J.Schön, P.Prenner z 11
26.kolo – so 18.6. – SK Lhenice – K.Újezd 2:4 (2:1) – derniéra – br.za Lh.: M.Bednár, J.Mrkvička
V OP Prachaticka
24.kolo – ne 5.6. – SK Ktiš/Lh.B – Záblatí 4:2 (3:1) – br.za Ktiš.: P.Lukšovský, Vl.Burda, J.Mrkvička, J.Beran
25.kolo – so 11.6. – Nebahovy – SK Ktiš/Lh.B 7:0 (3:0)
26.kolo – so 18.6. – SK Ktiš/Lh.B – Dub 5:1 (3:1) – derniéra – br.za Ktiš: P. Lukšovský 2, J.Růžička, J.Krotký, R.Sura
V OP Prachaticka – přípravek
Přípravka st.
21.kolo – so 4.6. – Husinec / Š.Hoštice – SK Lhenice 12:3 (7:1) – br.za Lh.: A.Stehlík 3
22.kolo – so 11.6. – SK Lhenice – Lažiště/Záblatí 7:11 (2:6) – derniéra - br.za Lh.: P.Bláha 2, A.Kanalošová 2, Š.Trnka 2, J.Berger 1
Přípravka ml.
15.kolo – čt 2.6. – TURNAJ V PRACHATICÍCH
1.zápas – Š.Hoštice – SK Lhenice 0:5 (0:1) – br.za Lh.: R.Štengl 5
2.zápas – SK Lhenice – Prachatice B 3:4 (2:4) – br.za Lh.: R.Štengl 2, J.Berger 1
16.kolo – st 8.6. – TURNAJ VE LHENICÍCH
1.zápas – SK Lhenice – Vacov 6:4 (2:3) – br.za Lh.: J.Berger 3, R.Štengl 2, P.Ferebauer 1
2.zápas – SK Lhenice – Lažiště 8:3 (3:1) – ber.za Lh.: R.Štengl 4, J.Berger 3, M.Šístek 1
9.kolo – st 15.6. – dohrávka – TURNAJ VE LHENICÍCH
1.zápas – SK Lhenice – Vimperk B 9:7 (6:4) – br.za Lh.: R.Štengl 5, J.Berger 4
2. zápas – SK Lhenice – Stachy/ Zdíkov 12:4 (5:1) – br. Za Lh. R.Štengl 8, J.Berger 3, L.Pecha 1

O lhenické pouti – v neděli 31.7. od 14.00 hod. - tradiční derby „pětatřicítek“
- Sk Lhenice - FC Vlachovo Březí
předzápas – přípravky – bude upřesněno
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Fota - naši benjamínci na závěr mistrovské
sezóny za odměnu na raftech po Vltavě – 25.6.

Lhenický SK pro sout.roč.2016/17 zařazen do I.B tř. sk.B
Účastníci: SK Vacov, Sokol Stachy, SK Sedlec, FC Vl.Březí, FC Westra Sousedovice, SK Čkyně, SK Lhenice,
Sokol Záblatí,1.FC Netolice, SK Zliv, FK Lažiště, SK Chelčice, Slavoj Husinec, Blaník Strunkovice.
Premiéra v I.B ve sk.B – v sout.roč.2016/17
sobota 13.8.2016 – SK Lhenice – Sokol Záblatí v 17.00 hod.

XVII.roč.Memoriálu Vojtěcha Marka
O lhenické pouti – v sobotu 30.7.2016
Zahájení ve 14.00 hodin – závěr v 19.00 hodin
Účastníci:
FK Lažiště (I.B tř.)
Sokol Chvalšiny (I.B tř.)
SK Lhenice (I.B tř.)
- hráno systémem každý s každým
Foto: vítěz 16.ročníku Memoriálu V.Marka SK Lhenice
PROGRAM: 14.00 – zahájení turnaje
14.20 – 1.zápas SK Lhenice – Sokol Chvalšiny
16.00 - 2.zápas FK Lažiště – Sokol Chvalšiny

17.40 – 3.zápas SK Lhenice – FK Lažiště
19.00 – vyhlášení vítězů a dalších umístění, předání cen
INZERCE




Soukromá výuka hry na klávesy, od 1.8. 2016 – bližší info: markovec.jan@seznam.cz



"Koupím stavební pozemek nebo chalupu k trvalému bydlení na Lhenicku (v Blanském lese a okolí). Tel.: 774922482.
Mail: faue@seznam.cz
Oblečení pro celou rodinu za super ceny –originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka, krycí plachty a
drogerie za super ceny. Nákupní středisko, I .patro, Náměstí č. 2, Lhenice.
TEXTIL - M. ŠANDEROVÁ - JÁMA nabízí: nový textil, obleky – pánské i dámské, trička a jiné zboží.....Vše za výhodné ceny.
Tel: 388 321 492; mobil: 723 233 034
Šití Romana Bukovská – na staré radnici 125 Lhenice Tel: 606 683 519 Po – Čt 8.30 – 11.30 12.30 – 15.00 hod





Stavební a elektromontážní pomocné práce – nabízíme brigádu od června do září 2016, vyhláš. č. 50 není nutná,
vhodné pro VŠ nebo absolventy SŠ. Požadujeme manuální zručnost, pracovitost a spolehlivost.RK elektro s.r.o.,
Radek Kesl - 777 160 432.

Aktuální nabídka: Prodej moderního zděného nově vystavěného bytu 2+kk - 55 m2 s balkonem do
zahrady a parkovacím stáním v Zahradní ulici - akční SLEVA! 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. - volejte: Jan Hamberger, Vodice 4 - tel.777910185, Aktuální nabídka na: www.haloreality.cz
PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE

Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 - Netolice
Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování. Prodej, půjčování a servis jízdních kol. Tel.
775 449 723
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
Třebanice 18 www.zaluzievelisek .cz zaluzievelisek@seznam.cz
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Příspěvky a inzeráty přijímáme do
uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci. Adresa redakční rady: Úřad Městyse,
384 02 Lhenice, e-mailová adresa : kultura@lhenice.cz WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 340 ks
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