MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIV. číslo 8. cena 9,-Kč

SRPEN 2016

I přes probíhající revitalizaci lhenického náměstí proběhla na něm tradiční „Svatojakubská pouť 2016“ a
s hojnou návštěvností – více uvnitř listu…
„Na pouti jsem vystřelil růži z papíru,
dala sis ji do vlasů,
kde hladívám tě já….“
Úryvek z písně Jana Nedvěda

ZRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 30.06.2016
Přítomno všech 11 zastupitelů
Výpis ze zápisu č. 20
Přijatá usnesení:
Usnesení č. 217/20/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Úplné znění Zřizovací listiny Základní školy
Lhenice.11 PRO
Usnesení č. 218/20/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht pozemku
parc.č. 1378/40 o výměře 2.137 m2, k.ú. Lhenice s p. Pöschlem S., Třešňový Újezdec za cenu 1.500,--Kč/ha/rok na
dobu určitou 5-ti let tj. do 30.09.2021.11 PRO
Usnesení č. 219/20/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu 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
s panem Hrabětem
J., Mičovice za pachtovné 2.500,--Kč/ha/rok na dobu určitou 5-ti let. 11 PRO
Usnesení č. 220/20/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje prodej části pozemku parc.č. 111/6, k.ú. Třebanice
Lesům ČR, s.p. Správa toků – oblast povodí Vltavy, Benešov za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměra
části pozemku bude stanovena geometrickým plánem po realizaci opravy hráze.11 PRO
Usnesení č. 221/20/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem částí pozemku
parc.č. 140/1 o výměrách, které budou specifikovány na přiložené mapě u záměru, k.ú. Lhenice na dobu neurčitou
za minimální nabídkovou 1,--Kč/m2/rok (pokud bude výměra menší než 50 m2, je stanovena minimální částka 50,-Kč/rok). 11 PRO
Usnesení č. 222/20/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje nabídku městyse Lhenice pro uzavření nájemní
smlouvy s p. Vondrasek S., Rakousko a MVDr. Vondráškovou E., Jihlava na pronájem pozemku parc.č. 896/20 o
výměře 1.276 m2, k.ú. Lhenic, v jejich vlastnictví, za cenu 5,--Kč/m2/rok na dobu určitou do vyřešení komplexní
pozemkové úpravy katastrálního území Lhenice. 11 PRO
Usnesení č. 223/20/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje v rámci projektu stavby „ČOV, kanalizace a
vodovod Horní Chrášťany“
a) zveřejnění záměru na směnu části pozemku parc.č. 600/14 o výměře cca 600 m2, k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví
Ing. M. Jungwirtha, Horní Chrášťany za pozemky parc.č. 600/18 o výměře 172 m2, parc.č. 527/2 o výměře 90 m2
a část parc.č. 693/1 o výměře cca 338 m2, k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví městyse Lhenice
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b) zveřejnění záměru na prodej zbývající části pozemku parc.č. 693/1, k.ú. Horní Chrášťany o výměře cca 634 m2 za
minimální nabídkovou cenu 10,--Kč/m2. 11 PRO
Usnesení č. 224/20/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje proplacení 50 % nákladů vodného části občanů
Horních Chrášťan napojených na veřejný vodovod za minulé zúčtovací období z důvodu dodávky pitné vody ve
zhoršené kvalitě. 11 PRO
OA

INFORMACE OBČANŮM
Lhenické varhany mlčí
přesto Vás zveme na koncertní hudbu do kostela sv. Jakuba ve Lhenicích
…. přesně tímto nadpisem začínal před rokem v srpnovém vydání měsíčníku „Moje Lhenicko“ článek,
který Vás zval na hudební večer s rodinou pana Krejčího z Brna.
Rok uplynul a pan Krejčí nám přislíbil, že do Lhenic znovu přiveze své úžasné
hudebníky a opět se pokusí vytvořit trochu výjimečný hudební večer v neděli
14.8. v 18.30 hodin. Na programu budou skladby J.S.Bacha,

A.V.Michny z Otradovic, F.Schuberta, G.Pucciniho, A.Dvořáka,
P.Ebena a dalších.
Vstupné DOBROVOLNÉ – bude věnováno na opravu lhenických
varhan.
Myslím, že se jedná o velmi hodnotné hudební vystoupení a protože ne vždy všichni mají v uvedený čas možnost zúčastnit
se koncertu, pak ještě doplňuji, že si stejné skladby můžete poslechnout ještě v sobotu 20.8. 2016 od 18,30 hod. v kostele
ve VITĚJOVICÍCH. Ing. J. Jelínek

Sbírka na generální opravu lhenických varhan
(rekapitulace sbírky a oprav)
ROK 2015 – při I.etapě opravy byly provedeny tyto práce: z pravé poloviny vyjmuty všechny dřevěné a kovové
píšťaly, vyčištěny a opraveny • vyčištěny a sanovány všechny dřevěné části a díly nacházející se pod píšťalami
• vyměněny vzduchové míšky z kůže u tónových relé • u tónových relé namontovány regulační šrouby (pro regulaci
vzduchu do píšťal) • v klenbě připraven otvor pro nasávání vzduchu z prostoru kostela • opravena omítka a vymalována
klenba chóru v místech, kde byly demontovány píšťaly.
Celkové náklady (zaplacené faktury) za I.etapu: 161.000,-Kč
ROK 2016 – II.etapa opravy: práce pokračují na hracím stole varhan – stůl je rozebrán a dochází k opravě a čištění
jednotlivých dílů.
V případě zájmu můžete navštívit chór a za asistence varhaníka, kdy vám bude prostor hracího stolu ukázán, můžete
získat i podrobnější informace o funkci jednotlivých částí stolu.
Celkové plánované náklady za II.etapu: 176.000,-Kč
Ke konci července 2016 naspořeno k této etapě cca 145.000,-Kč.
ROK 2017 – III.etapa opravy: je plánována oprava levé poloviny nástroje včetně měchů a vzduchovodů.
Na tuto etapu zbývá ještě naspořit 161.000,-Kč.
Ing.J.Jelínek

Všem ochotným dárcům připomínáme již dobře známé číslo veřejné sbírky
na opravu lhenických varhan: 3857235339 / 0800
Nakonec nám dovolte pouze jediné: děkujeme Vám všem za každý příspěvek a podporu. JB,JM

Oznámení o uzavření ordinace obvodní lékařky
Oznamujeme, že v období od 8.srpna do 19. srpna 2016 bude mít v důsledku čerpání dovolené paní doktorka
Caháková uzavřenou ordinaci.
Paní doktorku budou zastupovat: MUDr.Kocna, Ktiš – č.tel.388 433 886;
MUDr.Klapetková, Netolice – č.tel.388 324 365; MUDr.Mach, Dubné – č.tel.387 992 038.
Po 8.8. – MUDr.Kocna –
10.00 – 15.00 hod.
Po 15.8. – MUDr.Kocna – 10.00 – 15.00
Út 9.8. - MUDr.Kocna 13.00 – 17.00
Út 16.8. – MUDr.Kocna – 13.00 – 17.00
St 10.8. – MUDr.Kocna –
10.00 – 15.00
St 17.8. – MUDr.Kocna – 10.00 – 15.00
Čt 11.8. – MUDr.Klapetková – 13.00 – 17.00
Čt 18.8. – MUDr.Mach – 8.00 – 12.00
Pá 12.8. – MUDr.Klapetková – 8.00 – 12.00
Pá 19.9. – MUDr.Mach – 8.00 – 12.00 JB, JM

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
ČERVENEC V NAŠÍ MATEŘINCE
V polovině měsíce byla mateřská škola uzavřena, otevíráme 15. 8.
Doba uzavření je věnována čerpání dovolených, zpracovávání projektu
Šablony, úklidu tříd a přípravě nadcházejícího školního roku.
Od září se naše MŠ zapojí do sítě školek pracujících v programu Začít spolu.
O této metodice budeme informovat v zářijovém čísle. KV
Foto – z úklidu a úprav interiéru MŠ

2

Základní škola
O PRÁZDNINÁCH KLID VE ŠKOLNÍM AREÁLU NENASTAL
Letní prázdniny se přehouply do své druhé poloviny, naprostá většina z žáků a zaměstnanců ZŠ
Lhenice odpočívá, poznává krásy naší vlasti nebo se rekreuje v zahraničí. Školní budova si ale
příliš neoddechla. Stejně jako v minulých letech i letos pokračujeme v opravách a zkrášlování
vnitřních i venkovních prostor školy.
Své rekonstrukce se konečně dočkala školní jídelna. Díky dotaci, kterou získal náš zřizovatel Městys
Lhenice z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 (plánované náklady 500 000
Kč dotace, 220 000 Kč, spoluúčast Městyse Lhenice a základní školy 280 000 Kč), bude položeno
nové lino, budou opraveny nátěry stěn, prostor bude nově vymalován a můžeme se těšit i na nový nábytek (vždyť
ten současný nám slouží už více než 40 let). Zároveň je z tohoto projektu hrazena rekonstrukce podlah v učebnách
1. – 3. třídy a v malé SMART učebně pavilonu U5. Tím bude kompletně dokončena výměna podlahových krytin ve
všech třídách, která probíhá již od roku 2013. O prázdninách budou vybrané učebny vymalovány a opravy se
dočká i vstup na zahradu a hřiště školní družiny.
Jsem velmi ráda, že se nám postupně daří naši školu a její okolí opravovat a upravovat tak, aby se zde všichni cítili
dobře. Těším mě i to, že s úpravami (především nové školní zahrady) pomáhají i někteří naši žáci, jejich ochotní
rodiče, zaměstnanci školy a všichni, kterým není osud školy a vzhled jejího okolí lhostejný. Patří jim mé upřímné
poděkování.
Všem přeji krásné letní dny plné nezapomenutelných zážitků a v novém školním roce 2016/2017 se těším na shledanou.
Mgr.Vladimíra Trnková, ředitelka ZŠ
Fota – práce na rekonstrukci školní jídelny – stav 3.8.2016

Zapište si do kalendáře – organizace šk.roku 2016/2017
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny v
pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny pro Prachaticko - 27. 2. - 5. 3. 2017.
JB, JM

Úspěch základních škol prachatického okresu ve sběru druhotných surovin
- zasláno do naší redakce společností „Jihosepar“ a.s. Vimperk s žádostí o otištění (kráceno).
I ve školním roce 2015/16 vypsala naše společnost pro školy již 3.ročník soutěže ve sběru
druhotných surovin s oslovením na 300 škol okresů Prachatice, Litoměřice a města Šluknova
s dosažitelností, kde naše společnost má své provozy. Mimořádného výsledku dosáhly
v celkovém umístění školy Jihočeského kraje, potažmo okresu Prachatice. Tato soutěž je
zadána ve dvou kategoriích a to v celkovém množství odevzdaných druhotných surovin
(1.kategorie) a v průměru na jednoho žáka (2.kategorie) – to proto, aby se soutěže mohly
zúčastnit i školy s menším počtem žáků. Krom zaplacení každého kilogramu (dle ceníku) je
soutěž sponzorována finanční odměnou ve výši 60 tisíc Kč pro obě kategorie pro prvních pět umístění. V první
kategorii se do 30.místa umístilo celkem 21 škol z Jihočeského kraje, z toho 12 z prachatického okresu. Ve druhé
kategorii (v průměru na žáka) pak celkem 22 škol z kraje Jihočeského, z toho 13 škol z okresu prachatického.
Celkové umístění škol z Prachaticka v I.kategorii (v celkovém množství odevzdaných druhotných surovin)
nejlepší – 2.místo ZŠ Vodňanská Prachatice – 33.680 kg, 30.místo ZŠ Lhenice – 1.900 kg.
Celkové umístění škol z Prachaticka ve II.kategorii (v průměru na jednoho žáka)
nejlepší – 1.místo ZŠ Ktiš – 247,84 kg, 27.místo ZŠ Lhenice – 10,56 kg.
Za uvedený školní rok naše společnost vyplatila školám přes 800 tisíc Kč včetně odměn. Zároveň jim děkuje za účast
v soutěži a blahopřeje k dosaženým výsledkům.JB, JM
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Lhenická pouť byla a vydařená
Ve dnech před poutí se městečkem šířila ničím nepodložená poplašná zpráva o tom, že v souvislosti s prováděnými
stavebními pracemi na úpravách náměstí se tentokráte naše „Svatojakubská“ konat nebude. Ale kdeže! Pouť byla a
zdařilá a hojně navštívená! Pouťové atrakce lákaly k radosti a vzrušujícímu vyžití již od čtvrtka, pouťový jarmark (v neděli
s 32 stánky) zase nabízel pestrý tovar a občerstvení už od soboty. Ten pravý pouťový mumraj na přeplněném náměstí
nastal, jako tradičně, o nedělním odpoledni, kdy i v jeho průběhu konala se v chrámu Páně slavnostní mše svatá – to na
oslavu našeho patrona – sv.Jakuba, celebrována páterem Pavlem Liškou. Hospůdky se, jak jinak, velice plnily
štamgasty, rodáky i poutníky k posezení a poklábosení u pivečka a dalšího rozličného občerstvování.
Čas pouti byl obohacován doprovodným programem. Co nabízel?
V pátek 29.7. – večer – taneční zábavu s kapelou Kalibr rock v sokolovně
V sobotu 30.7. – odpoledne - ve fotbalovém stánku SK turnaj – 17.ročník Memoriálu Vojtěcha Marka (podrobně ve
sportovní rubrice tohoto vydání ML) a poté večer také zde koncert rockové skupiny AC/DC revival s předkapelou
„Lhenická banda“ a následnou diskotékou
V neděli 31.7. – dopoledne - tradiční chovatelskou výstavu pořádanou místní ZO ČSCH v jejím areálu (viz článek
v rubrice „Z našich spolků“) – odpoledne - pokračování fotbalové pouti na hřišti SK mači přípravek a fotbalových
matadorů (podrobně ve sportovní rubrice tohoto vydání ML) – večer – dostaveníčko se lhenickou country kapelou Vodáci
ve dvoře „Pivnice u Vašků“. JB, JM

Městečko v pouťovém obležení
Snad proto, že lhenická pouť neměla letos konkurenci v „Selských slavnostech“ v Jankově – Holašovicích a
„Křemežském víkendu“, konaly se tentokrát v jiném termínu, byla její návštěvnost větší. Svědčilo o tom
množství aut, která okupovala naše městečko u jeho výpadovek.
Tak to vypadalo v neděli dopoledne (31.8.) na jižním okraji Lhenic, na uzávěrce silnice ke křižovatce na Vadkov a
Tř.Újezdec a kolem památné lípy – viz fota níže. JB, JM

Práce na revitalizaci našeho náměstí pokračují dle harmonogramu
A tak jsme mohli na snímcích zachytit stavební úpravy dalších úseků – „Školní uličku“ s již položenou zámeckou dlažbou,
která po asanaci domu (bývalé drogerie) vedle Smolíků zcela změnila svou podobu (foto vlevo dole), pokládání
klasických dlažebních kostek před budovou úřadu městyse (foto vlevo nahoře a vpravo uprostřed) a prostor před
starou radnicí se vsazením podstavce z původních kamenných kvádrů pro sochu sv.Vojtěcha, kam se
zrestaurovaná navrátí (foto vpravo nahoře). Též pokračuje archeologický průzkum na náměstí před kostelem (foto
vpravo dole). - fota na straně 5
JB, JM
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Fota z pokračující revitalizace
náměstí
- dláždění chodníku před
budovou radnice a úprava
prostranství kolem sochy
sv.Vojtěcha, -dokončena
Školní ulice, pokračující práce
na archeologickém průzkumu
na náměstí před kostelem –
stav k 31.7.2016

Křížová cesta v Brabcích opravována
Právě probíhají práce na obnově kaplí Křížové cesty v Brabcích. Zastupitelstvo městyse Lhenice na svém květnovém
zasedání schválilo rozhodnutí výběrové komise na opravu kaple Panny Marie a 14ti výklenkových kapliček
usnesením č.214 firmou Mügl stavby s.r.o. Netolice (s nabídkovou cenou 441.609,33 Kč bez DPH). V malé galerii
níže přinášíme stav prvního a druhého zastavení ještě neopravených a pár kapliček již nabírajících novou podobu,
včetně velké kaple „Nanebevzetí Panny Marie“. Práce ještě nejsou dokončené a obrazy z kapliček se nacházejí
v restaurátorské dílně, aby se na svá místa navrátily v plné původní barevnosti.
JB, JM

Pokračující zvelebování fotbalového stánku SK
Tentokráte zaměřeno na tribuny
Po posledním vylepšení, spočívajícím ve vymýcení dřevin v rohu hřiště pod školní tělocvičnou a v terénní úpravě
tamního svahu k hrací ploše, došlo na opravu tribun s provedenou betonáží jejich stupňů a schodiště k nim,
s vymalováním stěn a se vsazením nových plastových sedaček pro diváky, též i s odvodněním prostoru před
oběma tribunami. Prováděné práce zde ještě pokračují. JB,
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Pod trenérským vedením Lheničáky SK Jankov opět divizní
Pod trenérem Ivo Čechem, lhenickým rodákem a fotbalovým odchovancem
(od roku 1991 hráčem ve vyšších soutěžích – v divizi v Netolicích,
Prachaticích, Jankově, ve třetí lize v Prachaticích) postoupil SK Jankov
v sout.roč.2015/16 z KP podruhé do divize. Poprvé tomu bylo v roce 2005
a Ivo Čech byl již u toho jako hráč a hrající asistent trenéra, poté trenér,
věren jankovským barvám až po současnost. Jeho asistentem při
letošním postupu do divize. Petr Maxa, bývalý jankovský hráč (zažil tříletou
divizní jankovskou éru) a velký patriot tohoto klubu, nakrátko oblékal i
lhenický dres, se přiženil do Lhenic, tudíž je také domovsky Lheničák. Oba
se ve svých funkcích významně podíleli na druhém janovském historickém
postupu. Přejeme jim i jankovskému týmu úspěšné tažení divizí. JB,JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Tradiční pouťová chovatelská výstava
V rámci Svatojakubské pouti uspořádali lheničtí chovatelé již tradiční propagační výstavu drobného
zvířectva. Výstava byla otevřena od 8.00 do 13.00 hodin v areálu ČSCH (Českého svazu chovatelů) ve
Školní uličce a navštívilo ji rekordních 650 dospělých a dětí. Členové ČSCH zde vystavili 100 ks holubů,
62 ks králíků, 120 ks exotického ptactva a ve 22 voliérách vystavovali drůbež (kachny, slepice, husy,
perličky...) K vidění zde byly i dvě ovečky a jedno prasátko.
Úspěch měla i tombola pro návštěvníky, ve které bylo 250 velmi pěkných cen. Pro návštěvníky měli chovatelé připraveno
občerstvení a příjemné posezení na nově zakoupených zahradních setech a i s možností osvěžit se říznou "dvanáctkou"
za pouhých 20 korun.
Letošní výstava se opravdu vydařila, k čemuž přispělo i krásné počasí. Chovatele potěšil
velký zájem návštěvníků, kteří mají zájem o zvířata a rádi by mezi sebe přivítali nové členy,
zájemce o chov jak králíků, holubů, exotů či drůbeže.
Výbor ZO ČSCH tímto zve na svou druhou výstavu a to u příležitosti tradičního "Jarmarku
sv.Jiljí". Tato výstava bude "bodovaná", to znamená, že po výstavě si mohou zájemci koupit
kvalitní, již obodovaná zvířata. Pro návštěvníky se bude grilovat prase přímo v areálu...takže
je na co se těšit.
Jan Pavlík

Jamská hasičská žákovská družstva vítězi soutěží
ve Vitějovicích
SDH Jáma je součástí lhenického hasičského okrsku.
30.července 2016 jeho omladina obhájila na vitějovickém hřišti
v soutěži v požárním sportu první místa. Hned poté se
přemístila na noční soutěž do Benešovy Hory, kde se starší
družstvo umístilo na 3.místě a mladší na 7.místě.
Foto vpravo – hasičské jamské mládí na soutěži
ve Vitějovicích – převzato z fb SDH Jáma

SDH Jáma informuje
SDH Jáma a Obec Mičovice Vás zvou na dětskou soutěž v požárním sportu
„JAMSKÝ POHÁR OBCE MIČOVICE“
která se uskuteční v neděli 4.9.v Jámě.
Program: 8.30 – prezentace; 9.30 – porada vedoucích a rozhodčích; 9.45 – nástup; 10.00 – zahájení.
Kategorie: mladší žáci a starší žáci
Pravidla soutěže: dle platných směrnic hry Plamen + schválené upřesnění pravidel Dětské ŠHL
Rozsah soutěže: požární útok
Podmínky: 5 minut příprava na základně; základna – tartan, dráha – travnatý povrch. Materiál vlastní i PPS;
přetlakový ventil dodá pořadatel; terče jsou elektronické, sklopné; zdravotní služba je zajištěna; pojištění je
zajištěno. Dále je zajištěno pro všechna družstva občerstvení a drobné ceny, pro vítězná družstva poháry,
medaile, hodnotné ceny.
Přihlášky, rezervace a info na tel.č.607 565 106 – p.Schwingerová, 606 731 976 – p.Mrázová.
(případně e-mail: schwinger@seznam.cz)
SRDEČNĚ ZVEME, přijďte si zasoutěžit do jamského
údolíčka a nebo se jen tak s dětmi podívat. Třeba se jim
"hasičina" zalíbí a přidají se k úspěšným jamským hasičům.
Uvítají mezi sebe zejména ročník 2007-2008.
TĚŠÍME SE NA VÁS !!!
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NAPSALI O NÁS.....
Na náměstí se práce nezastaví
Prachatický deník 18.7.2016 (lef)
Práce na rekonstrukci centra Lhenic pokračují. „Byly zahájeny
práce na odpočinkové zóně kolem sochy sv.Vojtěcha, lem kolem parkoviště, kde bude zeleň a stromky, což mě osobně
potěšilo. Hotová je i ˇŠkolní ulička,“ uvedla po procházce městysem obyvatelka Lhenic Marie Jarošová. Na náměstí jsou
naváženy klasické dlažební kostky, takže některé části prostoru budou vydlážděné. „Těším se na to, až bude centrum
kompletně hotové,“ doplnila.

Na varhany je i veřejná sbírka
Prachatický deník 20.7.2016 (lef)
Prázdniny mají i lhenické varhany, konkrétně hrací stůl. Jedná se už o druhou etapu oprav lhenických varhan. Oprava
hracího stolu bude stát 171 tisíc korun. Na opravu mohou přispět i zájemci, kteří zašlou peníze na účet veřejné sbírky,
která byla za účelem opravy vyhlášena.

První kaplička křížové cesty stojí na slzách
Prachatický deník 20.7.2016 – Vl.Fridrichová – Kunešová
Druhá část seriálu o lhenické křížové cestě, který vychází i v našem měsíčníku Moje Lhenicko, v rubrice „Hledání
ztraceného času“…

SMS Cup si vybojovali fotbalisté TK Rumpál
Prachatický deník 26.7.2016 – Vladimír Klíma
Rozsáhlý článek informuje o průběhu SMS Cupu 2016, my přinášíme reportáž v tomto vydání ML, v rubrice „Sport“.

Mariino roucho má vzácnou modrou barvu
Prachatický deník 27.7.2016 – Vl.Fridrichová – Kunešová
Další pokračování seriálu o lhenické křížové cestě.

Dobráci roku: v Záboří a Nemějicích mohou chystat oslavy se spoustou masa a piv
Prachatický deník 28.7.2016 (aza)
Autor se v rozsáhlém článku vrací k soutěži Českého rozhlasu „Dobráci roku 2016“, ve kterém zvítězili jamští hasiči.
Druhému Záboří a třetím Nemějicím již byla cena předána, pro Jamské se chystá velká oslava za 100 tisíc pro celou
vesnici na srpen.
O této akci jsme podrobně informovali v předešlých číslech Mého Lhenicka.

Anketa: Jaké máte zkušenosti s policií?
Prachatický deník 30.7.2016 (lef)
O odpověď na tuto anketní otázku se obrátila autorka i na naši občanku Marii Jarošovou:
Já jen ty dobré. Nemohu říct, že bych měla špatnou zkušenost. Měla jsem mezi nimi řadu kamarádů, jak z netolického
obvodního oddělení, tak i z Prachatic. I kluci Pořádků (otec a syn) ze Lhenic, nebo Pepa Dvořák jsou mými přáteli. Velice
si vážím jejich práce, která určitě není lehká. A co si budeme povídat, lidé většinou „hudrují“ na policajty, to už asi k jejich
práci patří. Já nebo můj syn, když jsme cokoli potřebovali, třeba jen radu, obracíme se s důvěrou na Iva Čechů ze
Lhenic, který mi vždy maximálně pomohl.

Anketa: Budete sledovat olympiádu? Kdo z Čechů má šanci na medaili? Kolik medailí naši
sportovci získají?
Prachatický deník 1.8.2016
Tyto anketní otázky byly,mimo jiných, položeny i naší spoluobčance Renatě Dvořákové.
Na televizní přenosy z brazilského Ria se určitě dívat budeme, Ve sportu se sice příliš neorientuji, ale fandit českým
zástupcům na olympiádě budeme celá rodina. Tipovat nějakého případného medailistu se neodvažuji, ale i tak si myslím,
že dohromady by naše výprava mohla přivézt klidně sedm olympijských medailí.

Lhenická pouť byla plná fotbalu
Prachatický deník 3.8.2016 – Jan Bumba
Tento článek přinášíme v tomto vydání Mého Lhenicka, v rubrice „Sport“.

Sedm obrazů bude v září, další do Velikonoc
Prachatický deník 3.8.2016 – Vl.Fridrichová – Kunešová
Další pokračování seriálu o lhenické křížové cestě.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
- tentokrát za událostmi v letopočtech se šestkami na konci
(pokračování)

Z DÁVNÉ HISTORIE
Lhenicím propůjčeno právo městské LP 1596 (1596 – 2016 – před 420 lety)
Nástupce Viléma z Rožmberka Petr Vok listinou vydanou v Krumlově na den sv.Petra a Pavla 1596 potvrdil
městečku všechny dosavadní jeho výsady udělené jak Ferdinandem I. tak i pány z Rožmberka . Dále
propůjčil touže listinou purkmistru a konšelům městečka Lhenic právo městské.
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Kdo by nebyl s nálezem konšelským spokojen, má právo odvolati se k vrchnosti na
Krumlově. Poněvadž, jakž zvěděl, obyvatelé nemají téměř žádných živností, povoluje
jim právo vařiti pivo pšeničné a ječné a mezi sebou v městečku i jinde kdekoliv je
šenkovati, prodávati a odbývati. Za to povinni jsou z každého věrtele obojího druhu piva
po 6 groších míšenských zapravovati a to jednu polovinu při sv.Jiří, druhou při sv.Havle
do důchodu odváděti. Mlýnec pod městečkem u cesty do Budějovic, který mělo
městečko od starodávna a jenž teprve před nějakým časem na Viléma z Rožmberka
přešel, dává obci k svobodnému užívání, ježto obec neměla skoro žádných důchodů. Roboty a podělkování
zůstaly stejné.
Foto: Petr Vok z Rožmberka (1539 – 1611)
Vybráno z publikace Marie Kindlmanové „Lhenice a vesnice k nim přilehlé“ – rok vydání 1937 – o ní podrobněji článek
níže od autora Miloslava Trnky – pro „Lhenický zpravodaj“ ročník 1997, číslo 5 (květnové).

Příběh malé knížečky ze Svatojánské ulice
(Lhenické lapidárium)
Roku 1937 nákladem a péčí místního sdružení Občanské záložny spatřila
světlo světa drobná knížečka s názvem „Lhenice a vesnice k nim příslušné“.
Její autorka Marie Kindlmanová ji věnovala všem obyvatelům svého rodného
městečka.
Kdo v ní tenkrát zalistoval, brzy poznal, že drží v rukou dárek nad jiné: byly to
první dějiny Lhenic a okolí. Na jejich stránkách se čtenáři nedočkavě vydávali
po tajemné cestě do minulosti městečka, od letitých písemných zpráv z análů
cisterciáckého kláštera ve Svaté (Trnové) Koruně až ke zlaté době prosperity
pod ochranou práv královského města Tábora a dál.
Spisovatelka dobře věděla, že česká historie se právem pyšní světovou raritou v písemných pramenech – tzv. berní
rulou z roku 1654. Pětadvacet foliantů berní ruly patří dodnes k nejcennějším archiváliím naší země, protože obsahují
podrobné soupisy jmen tehdejších hospodářů s výměrami jejich polností a majetku pro účely zdanění, rozdělené podle
krajů. A právě tyto záznamy z ruly Prácheňského kraje poprvé ve své knížce spoluobčanům představila paní profesorka
Marie Kindlmanová (1903-1963). Sama pocházela ze starobylého rodu lhenických tkalců Sýkorů ve Svatojánské ulici
čp.84 (viz foto vlevo – současný stav - v úvodu článku).
Dávná jména lhenických měšťanů a hospodářů ze 17.století ji očarovala už jako studentku v oboru obecných dějin na
filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Na radu svého profesora, historika Josefa Šusty, pečlivě probádala řadu
starých písemností v Zemském archivu. Nic ji neodradilo, čtení starého písma, ani latina s němčinou. Milované téma se
nakonec stalo i předmětem její úspěšné státní zkoušky.
Rukopis práce ale neskončil, jak to bývá, někde v šeru dlouhých regálů universitní knihovny. Marie Kindlmanová i po
návratu do Lhenic své dílko stále doplňovala a obohatila je o další nová zjištění ze starých časů „zahrady jižních Čech“.
A tak se narodila její pěkná knížka o životě minulých generací. Pro lidi z kraje peckářů to byla toho roku slavná novina.
Připomeňme si také, že prof.Kindlmanová, skromná a prozíravá žena, se zasloužila v době 2.světové války o bezpečné
uložení všech lhenických archiválií do trezoru Občanské záložny, než minuly zlé časy. Šlo hlavně o vzácné gruntovní,
sirotčí a cechovní knihy, císařská, královská i rožmberská privilegia, artikuly a jiné listiny. Pomáhali jí s tím tehdy ještě
dva moudří muži, úřadující starosta Jan Gregora a obecní tajemník Václav Stehlík.
M.Trnka
JB, JM

Historie lhenické křížové cesty
(LP 1866 vysvěcena velká kaple „Zvěstování Panny Marie“ – před 150 lety –
poté postupně k ní od hřbitova vystavěny kapličky – 14 zastavení)
Na pokračování od autorky Mgr.Vladimíry Fridrichové – Kunešové
3.díl
Opět běžela léta a desky křížové cesty vystavené letnímu žáru a zimním mrazům dostávaly co proto. Barvy se vlivem
slunečního záření i nezbytným stárnutím měnily, některé, zvláště běloby a tělové barvy tzv. inkarnáty oxidovaly a
přecházely do temných odstínů. Modrá barva Mariina roucha rozpraskala do krakel a opadávala z podkladových plechů.
Na některých obrazech nezůstala než původní Peterkova kresba. Také plechy byly poškozené, některé značně
zkorodované, nebo zprohýbané. Původní žádost Městyse Lhenice zastoupeného panem starostou Vlastimilem Čechem
zněla - opravit. Byl by to však souboj s větrnými mlýny.
Společně jsme přišli na konečné řešení – vytvoření kopií na nové plechy. Desky byly vyjmuty z výklenků a ocitly se v
prachatickém ateliéru. Následovalo jejich čištění a zafixování toho, co z malby a kreseb ještě zbylo. Metry a metry
pauzovacího papíru zachytily všech čtrnáct Peterkových kreseb. Nové, řádně upravené plechové desky se postupně
plnily překopírovanými kresbami.
V této části vyprávění musím přejít do první osoby jednotného čísla. Vzhledem ke značnému poškození původních barev
mi pan Peterka ponechal volnou ruku ve volbě barev. Jen některé z nich byly závazné. Modré královské Mariino roucho,
které bylo od dob středověku vždy malováno vzácnou ultramarínovou modří – lapis lazuli, nachový plášť Ježíše Krista –
symbol jeho mučednictví. Také zelená barva, symbolizující mládí a lásku má své pevné místo na plášti svatého Jana a
žlutá náleží plášti Marie Magdaleny, která byla patrně neprávem historií označena za ženu nevalné pověsti.
Před zahájením práce jsem stála před otázkou, jakou technikou malovat. V několika vrstvách nebo jen v jedné - a la
prima? Samozřejmě, že barvy byly olejové stejně jako olejový podklad – imprimatura. Není trvanlivějších barev a nedám
dopustit na naši zavedenou značku. Nejdříve vyřešit světla a stíny, pak vytvořit pozadí, postupně od oblohy, krajiny,
domů a terénu každé scény. Vymodelovat tváře, ruce, těla barvou, které se říká mrtvá, ale na hotové malbě nechá
zazářit lazurovaným pleťovým tónům a také odpočinková práce na draperiích. Pak již jen detaily, vše doladit, podepsat
desku posledního zastavení a nechat schnout.
V říjnu roku 2001 byly již obrazy ve výklencích kapliček a v sobotu 27. října za slunečného podzimního počasí přivítal
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starosta Lhenic Vlastimil Čech všechny přítomné a hlavně tehdejšího českobudějovického biskupa Msgr. Antonína Lišku,
který křížovou cestu znovu vysvětil. Svůj projev zakončil slovy: „Je to opravdu cesta. Dosti dlouhá, dosti namáhavá,
možná pro někoho opravdu cesta křížová.“ .

Fota z ateliéru Mgr.Vl.Fridrichové-Kunešové – restaurátorské práce na obrazech pokračují

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ U NÁS

JARMARK sv. JILJÍ

na lhenickém náměstí

3.září 2016
program:

9.00 – 15.00 - Tradiční trh na lhenickém náměstí
9.00 – doubravanka - dechovka
11.00 – lhenická banda – rock pop
12.30 – buczech blues – blues-jazz
13.00 – babouci - dechovka

od 8. 00 do 15. 00 hod. Chovatelská výstava v areálu mo čsch
…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chrášťanská pouť již po třinácté
Občanské sdružení NÁVES Dolní Chrášťany srdečně zve již na 13.ročník
„Chrášťanské pouti“,
která se v letošním roce uskuteční v sobotu 20.8.
Pouť bude tradičně zahájena bohoslužbou v návesní kapli – ve 14.00
hodin;
Od 15.00 hodin bude na návsi vyhrávat dechovka a připraveno bude
občerstvení pro návštěvníky,
pro děti různé soutěže, atrakce včetně divadelního představení;
v 17.00 bude vyhlášena tombola
a večer se mohou hosté těšit na koncert netolické skupiny Blue Elephant.

Divadlo Vadkov
zve srdečně na poslední divadelní představení tohoto léta – v sobotu 20.8. od 19.00 hod.
„Blázinec v prvním poschodí“
divadelní mini komedie v podání „Tyláků“ z Netolic.
Od 20.00 hodin vystoupí známá folková českobudějovická kapela NEZMAŘI.
Dále v sobotu 3.9. od 17.00 hodin zve na
„Loučení s létem u ohně“s country kapelou Vodáci + hosty - občerstvení, tanec.
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Z divadelního představení Náměstíčko ochotníků Tyl Netolice – na „Vadkovském letním hraní“
ve Štěrbů zahradě 5.- 6.8.
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POZVÁNKA DO DIVADLA
10. září vás srdečně zveme do lhenického kina na představení

hÁTA
hvězdné manýry

divadelní společnosti

hrají: Lukáš Vaculík; Martin Zounar; Filip Tomsa; Adéla Gondíková a další ...
začátek od 19.00 hodin
vstupné : 330,- Kč
…...............................................................................................................................................

KNIHOVNA LHENICE POŘÁDÁ 7.ZÁŘÍ OD 19.00 HOD. BESEDU
DAVIDA JANA ŽÁKA

NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY – AUTORSKÉ ČTENÍ
z jeho bestselleru Návrat Krále Šumavy a z chystaného pokračování románu,
který se tentokrát přesouvá z let 50. do let 70., kdy se StB rozhodla unést
ho zpět do komunistického Československa
…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZVEME VÁS DO KINA
KINO KLUB Lhenice připravuje letní filmové představení
na nádvoří před školou
20.8. uvede český film KNOFLÍKÁŘI od 21.00 hod.

JAROSLAV DUŠEK
Benefiční představení
DIVOČINA ŠUMAVA – Frantoly u Prachatic
…...........................................................

12.8.
13.8.
14.8.
20.8.

VIZITA
ČTYŘI DOHODY
PÁTÁ DOHODA
KONCERTY PRO ŠUMAVSKOU DIVOČINU

Z REDAKČNÍ POŠTY
Blahopřání
Kamarádi od Jedličků i touto cestou přejí panu Jiřímu Bartákovi
k jeho významnému životnímu jubileu i do dalších let
hodně zdraví a spokojenosti.
K blahopřání se připojuje též lhenický SK jako zasloužilému
svému členovi a i naše redakce.
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Ze lhenického penzionu Ingrid
Jan Machart poslal do naší redakce foto personálu tamní kuchyně, který se v letní
sezóně musí hodně otáčet při přípravě menu pro své strávníky, kteří mnohdy
netuší, kdo jej pro ně nachystává, neboť šéf kuchař a kuchařinky jsou pracovně
vázáni v „zákulisí“ jídelny penzionu – v kuchyňském volně nepřístupném prostoru.
A tak je snímek představuje.
Foto: stojící zleva L. Prennerová, šéf kuchař M.Vrba, M. Vinciková v podřepu zleva – I. Motzová, majitelka penzionu a vedoucí J. Motzová,
V. Bolechová

Jaká byla letos ta svatojakubská pouť?
Posláno od dopisovatele Jana Macharta
Trochu s očekáváním, zda tu letošní oproti minulým navštíví více návštěvníků. Odpadli „konkurenti“ akcí
akcemi v okolí , neboť naše pouť byla letos v nejpozdějším kalendářním termínu a tak oproti loňské bylo
opravdu více návštěvníků. K další příznivé skutečnosti byl větší počet stánků, protože letošní stánkaři
prodloužili nákupní „Landstrasse“ až za křižovatku se Svatojánskou ulicí. A jedna zbrusu novinka byla ta, že
naši pouť poprvé navštívil zahraniční prodejce ze sousedního Slovenska s proutěným zbožím. Podle zájmu
kupujících byl prodejce s tržbou určitě spokojen. A další nej? Na rozestavěném náměstí „rozbalilo“ své
nádobíčko celkem dvanáct atrakcí, počínaje nejmenším „boxometrem“ až po autodrom. Poprvé zde
nedohlíželi shůry na pořádek sv.Vojtěch a letošní jubilejní Karel, kteří si odešli „vylepšit“ svá roucha do
atelieru. O naší pouť je ze strany stánkařů velký zájem, již v sobotu, týden před poutí, najížděli první
nedočkavci. Počasí? Přímo ideální, ráno žádné velké vedro, odpolední dešťová přeháňka sice mohla přijít o
dvě až tři hodiny později /začalo pršet v 17. hodin/. Naše letošní pouť se zapíše do historie konání poutí,
neboť tu všichni naposled rozbalili své atrakce a stánky v současné podobě a příští rok zakotví na náměstí
na jiném místě. Dolní část náměstí zůstane plochou stejná.
Tradičně k pouti patří doprovodný program, který začal již v pátek večer (uveden v rubrice Lhenické střípky –
pozn. redakce). Hladové žaludky si přišly též na své, stánků s občerstvením bylo dostatek, takže se
netvořily žádné fronty. Skvrnou zdárného průběhu pouti byla v době dopolední špičky projíždějící auta
náměstím, chvályhodné je, že se nestala žádná nehoda.

ČTENÍ NA LÉTO
SRPNOVÉ PRANOSTIKY

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.
V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství
deště jest k doufání.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když pálí srpen,bude pálit i víno.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
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SPORT NA LHENICKU
„Chrastovna cup“ tradičně pořádán na lhenickou pouť
Sice se odehrává na hřišti v Jámě (ta se nachází ve lhenické farnosti) a tady si úplně ryzí amatéři dávají dostaveníčko“
na turnaji vždy v sobotu, v den před naší poutí. Letos (30.7.) se jej zúčastnilo 6 týmů, které byly rozděleny do dvou
skupin.
V první si to rozdaly týmy Chrastovna, Hlocani a Bumbleble boys, ve druhé Jáma, Kardašova Řečice a Tonstav. První
z nich ve skupinách postoupily přímo do semifinále, ty z druhého a třetího místa hrály křížem o postup.
Umístění ve skupinách: v první – 1.Bumbleble boys, 2.Chrastovna, 3.Hlocani
ve druhé – 1.“Kardaška“, 2.Tonstav, 3.Jáma.
Do finále se nakonec probojovaly Jáma a „Kardaška“ – jejich vzájemný zápas skončil smírně, na penalty se vítězem
„Chrastovna cupu 2016“ tak stala Jáma, o třetím místě rozhodl penaltový rozstřel, v němž byl úspěšnější Tonstav než
Bumbleble.
Celkové pořadí na turnaji: 1. Jáma, 2. „Kardaška“, 3. Tonstav, 4. Bumbleble, 5. Chrastovna, 6. Hlocani.
S občerstvením pro účastníky bylo pamatováno v jamské hospůdce u Čondlů.
Pro ML poskytl Luboš Čelko

Z aktivit lhenického Sokola

Vítězem 15.ročníku SMS – elektro cupu prachatický TK Rumpál
(turnaj v malé kopané)
za pořadatelství Sokola Lhenice na hřišti lhenického SK v sobotu 23.7. a účasti sedmi týmů.
Pořadí po základní části turnaje sehrané systémem každý s každým,
za postupu čtyř nejúspěšnějších družstev do semifinále:
1.místo SK Strabag PT (14 bodů – skóre 16:7); 2. TK Rumpál PT (13 bodů – skóre 14:5); 3. Red Boys Lhenice (12 bodů
– skóre 5:7); 4. Flamengo (7 bodů – skóre 10:8); 5. SK Lhenice (6 bodů – skóre 4:10); 6. Sokol Lhenice (5 bodů – skóre
11:15); 7. Beta Team (3 body – skóre 5:13).
Semifinále
1. – 4. SK Strabag PT - Flamengo 6:1

2. – 3. TK Rumpál PT – Red Boys Lhenice 3:0
O třetí místo penaltovým rozstřelem
prováděným v sérii pěti pokutových kopů
Flamengo – Red Boys Lhenice 2:1
Finále
SK Strabag PT – TK Rumpál PT 4:9
Celkové
pořadí
v turnaji
po
nadstavbové části
1.místo TK RUMPÁL PT
2.místo SK STRABAG PT
3.místo FLAMENGO
4.místo RED BOYS LH

Fota: vlevo nahoře - vítězný tým 15.ročníku SMS cupu TK Rumpál PT, dole – turnajové zápasy probíhaly na dvou
připravených hřištích, vpravo nahoře - pohár pro vítěze turnaje přebírá od starosty lhenického Sokola V. Hůrského
V.Wimberský (TK Rumpál)
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Co nového ve lhenickém SK
Naše fotbalové týmy vstupují do nové mistrovské sezóny
A tým zahájil přípravu na nový sout.ročník 2016/17 v I.B ve sk.B společně s rezervou
20.7. nadále pod trenérem Zbyškem Novákem a v ní, krom tréninků, sehrál 30.7.dva
vítězné zápasy v rámci Memoriálu Vojtěcha Marka s účastníky I.B třídy, a to s Chvalšinami
3:2 (s nováčkem A skupiny, postoupivším z OP Českokrumlovska) a Lažištěm 4:1 (sestoupivším z I.A tř.do skupiny B).
Generálku na novou mistrovskou sezónu si odbyl 7.8. na svém hřišti výhrou nad Vitějovicemi 4:1(účastníkem OP
Prachaticka) a mistrovskou premiéru pak 13.8., rovněž doma, s nováčkem soutěže – Sokolem Záblatí.
(Odehráno po uzávěrce ML.)
B tým SK Ktiš/Lh.B i v novém sout.ročníku nadále startuje v OP Prachaticka za koučování Pavla Prennera st. s domácím
hřištěm ve Ktiši a s mistrovským premiérovým utkáním 27.8. v Borové Ladě.
Také naše přípravky se opět zapojí do soutěží v příslušných věkových kategoriích v OP Prachaticka – starší, pod
vedením trenéra Petra Trnky – Meruňky s premiérovým vstupem 3.9. v Netolicích – mladší, s trenérským vedením Míry
Šístka, na zahajovacím turnaji na domácím lhenickém hřišti 7.9.

Nastalé změny v hráčském kádru mužů lhenického SK
Přišli: J. Motz – návrat ze Spartaku Kaplice, D. Lukač ze Sokola Žabovřesky, P. Starý z FK Nebahovy, R. Suchý
z Tatranu Prachatice
Odešli: R. Pořádek, R. Iljev do divizního SK Jankov, M Bednár – zatím přerušil v našem SK aktivní činnost

Náš hráč zařazen do vybrané jedenáctky I.B třídy skupiny A soutěž.roč.2015/16
- podle serveru „Fotbal u nás“
Jiří Růžička (SK Lhenice) – za výkony v utkáních minulé mistrovské sezóny

Generálka na nový sout.ročník 2016/17
Sobota 7.8. – SK Lhenice (I.B sk.B) – TJ Vitějovice (OP) 4:1 (2:0) – branky za Lh.: J. Mrkvička, P. Prenner z 11,
P. Starý, V. Pilát - branka za Vitějovice: D.Trojan

Mistrovské zápasy Sk Lhenice v srpnu a v počátku září
A týmu v I.B ve sk.B (14 účastníků)
1.kolo – so 13.8. v 17.00 – SK Lhenice – Záblatí – premiéra
2.kolo – so 20.8. v 17.00 – Netolice – SK Lhenice – derby
3.kolo – pá 26.8. v 18.00 – SK Lhenice – Zliv
4.kolo – ne 4.9. ve 14.00 – Lažiště – SK Lhenice
5.kolo – so 10.9. v 17.00 – SK Lhenice – Chelčice
B týmu v OP Prachaticka mužů (12 účastníků)
1.kolo – so 27.8. v 15.00 – Borová Lada – SK Ktiš/Lh.B – premiéra
2.kolo – so 3.9. v 17.00 – Husinec – SK Ktiš/Lh.B
3.kolo – ne 11.9. ve 14.30 – SK Ktiš/Lh.B – Svatá Maří – domácí premiéra
Přípravky st. v OP Prachaticka (12 účastníků)
1.kolo – so 3.9. v 9.30 – Netolice – SK Lhenice – premiéra
2.kolo – ne 11.9. ve 13.30 – Vacov – SK Lhenice
Přípravky ml. V OP Prachaticka (8 účastníků)
1.kolo – st 7.9. v 16.30 – turnaj ve Lhenicích – premiéra – účastníci: Lhenice, Vimperk B, Prachatice B

JB,JM

Lhenická „Svatojakubská“ plná fotbalu
K pouti ve Lhenicích neodmyslitelně patří fotbal, jak káže tradice. A tak již v sobotu odpoledne (30.7.) proběhl ve
fotbalovém stánku místního SK 17.ročník memoriálu Vojtěcha Marka, v němž domácí obhajovali loňské prvenství.
Tentokrát byl fotbalový turnaj poprvé organizován za účasti tří týmů v herním systému „každý s každým“. Z turnajového
klání vzešel vítězně lhenický SK, když porazil oba další účastníky turnaje – Sokol Chvalšiny 3:2 a FK Lažiště 4:1. Na
druhém místě se umístil tým FK Lažiště za vítězství nad Sokolem Chvalšiny 5:1 a na třetím místě pak bez bodového
zisku Sokol Chvalšiny. Na základě individuálních výkonů hráčů v turnajových zápasech byli vyhodnoceni nejlepší
jednotlivci (hráč, střelec, gólman). Na piedestal velkého poháru Memoriálu V.Marka přibylo jméno vítěze jeho 17.ročníku
– SK Lhenice.
JB, JM

17.ročník Memoriálu Vojtěcha Marka ve faktech
Turnajové zápasy
SK Lhenice – Sokol Chvalšiny 3:2 (3:2) – branky za Lh.: J.Mrkvička 2, T.Tůma 1 – za Chvalšiny: P.Podskalský 1,
T.Nymsa 1
FK Lažiště – Sokol Chvalšiny 5:1 (2:1) – branky za Lažiště: M.Sedláček 2, J.Linhart 1, P.Brzobohatý 1, J.Macek 1 – za
Chvalšiny: L.Fučík 1
SK Lhenice – FK Lažiště 4:1 (3:0) – branky za Lh.: J.Mrkvička 1, T.Tůma 1, J.Schön 1, P.Starý 1 – za Lažiště: J.Turek 1
Konečná tabulka turnaje
1.místo SK Lhenice (příští účastník I.B tř.sk.B) – 2 zápasy – 6 bodů – skóre 7:3
2.místo FK Lažiště (příští účastník I.B tř. sk.B) – 2 zápasy – 3 body – skóre 6:5
3.místo Sokol Chvalšiny (příští účastník I.B tř.sk.A) – 2 zápasy – 0 bodů – skóre 3:8
Nejlepší jednotlivci 17.ročníku V.Marka
Hráč – Marek Sedláček – FK Lažiště
Střelec – Jaroslav Mrkvička (se třemi brankami) – SK Lhenice
Gólman – Radek Suchý – SK Lhenice
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Rozhodčí – všechna turnajová utkání odřídili: Jiří Brych ze Strunkovic, Vladimír Marek z Vl.Březí, Pavel Prenner ze
Lhenic
Poháry a ceny předali – starostka Lhenic Ing.Marie Kabátová a prezident lhenického SK Pavel Boška
Průběhem turnaje a fair – play vedenými utkáními bylo důstojně vzpomenuto významného fotbalového funkcionáře,
jehož jméno memoriál nese, jakož i všech dalších hráčů a funkcionářů , kteří se zasloužili o lhenický SK, v úvodu
závěrečného třetího utkání též minutou ticha.

Foto vlevo – vítěz 17.ročníku Memoriálu V.Marka tým SK Lhenice – vpravo kapitán lhenického týmu L.Kopf převzal
pohár vítěze z rukou starostky Ing.Marie Kabátové a prezidenta SK Lhenice Pavla Bošky. JB, JM

Lhenická fotbalová pouť pokračovala i v neděli 30.7.
O druhém pouťovém odpoledni se nejprve představili benjamínci ze lhenické a netolické fotbalové líhně v malém
peckářsko-buchtářském derby přípravek starších, v němž netoličtí elévové zvítězili 16:2. Poté si to v premiéře před
diváky vzájemně mezi sebou rozdali vůbec ti nejmenší fotbalisté ze lhenického SK v mini zápase týmů červených proti
černo-šedým (to podle barvy dresů). Červení byli úspěšnější, vyhráli 4:1. V obou utkáních přípravek o výsledek až tak
dalece nešlo, ale o zápal a radost ze hry, jež zove se fotbal, což přítomné publikum také ocenilo. Po těch nejmenších se
popasovali ti nejstarší, fotbaloví matadoři z domácího SK Lhenice a FC Vlachovo Březí, kteří ještě nedávno soutěžně
hrávali na hřištích našeho regionu a kteří se v poslední době pravidelně přátelsky střetávají o lhenické a
vlachovobřezské pouti. I v tomto mači dokazovali, že v nohách fotbalového umu neubylo, když rychlosti a fyzické výdrže
se přeci jen už tolik nedostává, jak tomu bývalo.
Tentokráte pouťové derby lhenických peckářů a vlachovobřezských kozlíků skončilo zaslouženě smírně.
„Pouťák“ SK Lhenice – FC Vlachovo Březí 3:3 (0:3) – hráčů nad 35 let – branky za Lh.: 39.´ P. Lukšovský, 42.´ K.Muška,
59.´ P.Bumba – branky za Vl.Březí: 18.´ R.Lukeš, 30.´ L.Řezník, 32.´ M.Lukeš.
JB, JM

Foto M.Fuchs (Prachatický deník) – vlevo: na pouti se představili nejmladší benjamínci lhenického SK,
vpravo z pouťového derby matadorů – hráčů nad 35 let SK Lhenice – FC Vl. Březí
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DOŠLÉ PO UZÁVĚRCE TOHOTO VYDÁNÍ ML

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL.ENERGIE
10.8. - 7.30-14.00 - škola, radnice, Na Běličce od čp.126 k čp.424,128, bytovka + garáže,
náměstí čp.1, 3 (fara, hotel)
16.8. - 8.00-13.00 - Prachatická ul., Zahradní ul., Pod Stráží, Svatojánská ul.
17.8. - 8.00-11.00 - Netolická ul., Na běličce, Tylova Čtvrť, Náměstí, Bavorovská
VÍCE NA ÚŘEDNÍ DESCE RADNICE, nebo webových stránkách www.lhenice.cz
INZERCE
 Soukromá výuka hry na klávesy, od 1.9. 2016 - bližší info: markovec.jan@seznam.cz
 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.








"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
Prodám dětskou skříň 178x136x53 – třídílná bílobéžová – dovoz, pěkná + bílá úzká skříňka,
nutno vidět – 2.000,- Kč tel: 721040141
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
HALÓ REALITY
Aktuální nabídka:
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
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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