MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE
Ročník XXXIV. Číslo 9. cena 9,-Kč – rozšířené vydání -

ZÁŘÍ 2016

Jarmark na sv.Jiljí

3.9. 2016

Z jarmarku na sv.Jiljí na lhenickém náměstí – v sobotu 3.9.2016
Více uvnitř listu

„Ve Lhenicích jarmark byl, já jsem na něm taky byl, byla tam i má milá,
koupila si rozmarýn“… Úryvek z lidové písně - upraveno

ZRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 11.8..2016
Přítomno 9 zastupitelů
Výpis ze zápisu č. 21
Přijatá usnesení:
Ad 3a) Usnesení č. 225/21/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít nájemní smlouvy na pronájem
částí pozemku parc.č. 140/1, k.ú. Lhenice s panem J. Müglem, Lhenice, s paní V. Jedličkovou, České Budějovice, s
panem J. Markovcem, Lhenice, s panem M. Majerem, Lhenice, s panem B. Habertem, Lhenice a s panem J.
Rubenwolfem, Včelná za nájemné 1,--Kč/m2/rok na dobu neurčitou. Konkrétní výměry budou stanoveny na základě
měření na místě samém za přítomnosti dotčených. 9 PRO
Ad 3b) Usnesení č. 226/21/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) revokuje usnesení č. 201/18/2016 ze dne 05.05.2016 ve znění, že zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí na směnu pozemku parc.č. 600/18 o výměře 172 m2 a parc.č. 527/2 o výměře 90 m2, k.ú. Horní
Chrášťany ve vlastnictví městyse Lhenice za část pozemku parc.č. 600/14 o výměře cca 590 m2, k.ú. Horní Chrášťany
ve vlastnictví Ing. M. Jungwirtha, Horní Chrášťany. Konkrétní výměra směňovaného pozemku bude stanovena dle
geometrického plánu po realizaci akce. Rozdíl výměry bude vyrovnán finančně dle dohody s vlastníkem.
b) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 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
c) schvaluje prodej zbývající části pozemku parc.č. 693/1, k.ú. Horní Chrášťany o výměře cca 634 m2 Ing. M.
Jungwirthovi, Horní Chrášťany za cenu 10,--Kč/m2. 9 PRO
Ad 4a) Usnesení č 227/21/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Hoříkovice parc. st 9: úprava NN sí“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění nového
sloupu NN, bleskojistek, uzemnění) na pozemku parc. č. 273/1 v k.ú. Hoříkovice. Rozsah věcného břemene vymezuje
Geometrický plán č.: 60-377/2016 zhotovený firmou GEFOS Inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se
sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 20,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH. 9 PRO
Ad 4b) Usnesení č. 228/21/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s., Praha. Služebnost se sjednává na pozemcích parc.č. st. 125, parc.č. 1414/9 a
parc.č. 1414/10, k.ú. Lhenice pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě s označením
71010-007327 VPI Lhenice (PT) rekonstrukce náměstí.
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Služebnost je vymezena Geometrickým plánem č. 991-195/2016 vypracovaného Ing. I. Bolehovskou pod č. 164/2016.
Služebnost je zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 100,--Kč bez DPH. 9 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 229/21/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) Dohodu o spolupráci při sanaci následků investiční akce „Revitalizace náměstí Městyse Lhenice“ s paní M.
Ševčíkovou, Brloh – vlastník RD čp. 180 na pozemku parc.č. st. 124/1, k.ú. Lhenice. Cena sanace RD čp. 180 na
pozemku parc.č. st. 124/1, k.ú. Lhenice činí 122.081,--Kč s DPH.
b) Dohodu o spolupráci při sanaci následků investiční akce „Revitalizace náměstí Městyse Lhenice“ s Ing. B. Daňkovou,
Sepekov a paní V. Táborovou, Božetice – spoluvlastníci RD čp. 121 na pozemku parc.č. st. 124/3, k.ú. Lhenice. Cena
sanace RD čp. 121 na pozemku parc.č. st. 124/3, k.ú. Lhenice činí 152.224,--Kč s DPH. 9 PRO
Ad 5) Usnesení č. 230/21/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na akci „ČOV, kanalizace a vodovod Horní
Chrášťany“, kdy na 1. místě se umístila firma ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o., Třeboň s nejnižší nabídkovou cenou
9.230.001,95 Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vítěznou firmou ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o., Třeboň a v případě
odmítnutí, uzavřením smlouvy s dalším uchazečem dle pořadí.
9 PRO
Ad 6) Usnesení č. 231/21/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ve výši 600.000,-Kč na paragrafu 3729 – Nakládání s odpady z výsledku hospodaření minulých 9 PRO
Ad 7b) Usnesení č. 232/21/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice stanovuje cenu za vyřazený majetek Základní školy
Lhenice, okres Prachatice – stůl restaurační, dřevěný obdélníkový za minimální cenu 50,--Kč/ks a židle za minimální
cenu 30,--Kč/ks. Vyřazený majetek se nabídne k odprodeji ve 2 termínech, zbylý se použije pro potřeby městyse a
ostatní poničený se zlikviduje ve sběrném dvoře. 9 PRO
Ad 7c) Usnesení č. 233/21/2016: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) souhlasí se zpracováním projektu na stavební úpravy a přístavbu základny HZS Lhenice firmou Czech Projekt s.r.o.,
České Budějovice za nabídkovou cenu 116.000,--Kč bez DPH
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – přesun rozpočtované částky z paragrafu 3639 – MH na paragraf 5512 - SDH ve
výši 200.000,--Kč.
9 PRO

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
léto končí a s ním i čas dovolených, děti zasedly do svých lavic a čeká nás podzim, který nám,
doufejme, přinese ještě plno příjemně teplých dnů. Chtěla bych Vás v krátkosti informovat, co jsme
již stihli z našeho plánu investic a oprav a co ještě na nás čeká. Opět začnu tou největší naší akcí, tj.
revitalizací náměstí. Práce poskočily a máme téměř hotovo v části okolo radnice a sochy sv.
Vojtěcha, která by se měla během září opět vrátit na své místo. Krátí se také dny a tak bylo již
načase postavit nové osvětlení ke škole a za radnicí. Během podzimu na nás ještě čeká úprava
obnažených štítů a zdí u nového parkoviště před radnicí a také v souvislosti s ukládáním elektrického vedení do země
firmou EON Distribuce a.s. teď na podzim, budeme opravovat vodovod v Netolické ulici v části u náměstí a také se
prodlouží chodník až na náměstí pro zvýšení bezpečnosti chodců v této frekventované části ulice. Také jsme dokončili
práce na vybudování výjezdové stanice zdravotní záchranné služby Jihočeského kraje. Nyní jednáme s Jihočeským
krajem, jejím zřizovatelem, o nájemní smlouvě a vložení naší investicí. Celé léto se opravovaly kapličky křížové cesty a
nyní se dokončuje oprava kaple Panny Marie v Brabcích. Oprava křížové cesty a kaple je podpořena dotací
z Ministerstva zemědělství ČR částkou ve výši 430 000,-Kč. Celkové náklady na opravu jsou ve výši 615 000,-Kč. Než
zasedly děti do lavic, tak se také ve škole pokračovalo v opravách. Na řadu tentokrát přišla školní jídelna. Kromě nové
podlahy , opravených a vybílených stěn je zde i nový nábytek. I tato akce byla podpořena dotací a to z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 220 000,-Kč. Celkové náklady jsou ve výši 448 409,-Kč. Během léta proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavby „Vodovod, kanalizace a ČOV Horní Chrášťany“ a nyní se připravují další
dokumenty pro zdárné dokončení 2. kola žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. Tato akce se spolu
s Revitalizací náměstí stane největší investicí městyse Lhenice pro příští rok. Také probíhá zpracovávání žádosti o dotaci
ze SFŽP na odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB- 1.etapa z areálu bývalého chemického střediska, jak
jsem Vás informovala v červnovém čísle zpravodaje. I tady se práce posunuly a připravujeme projektovou dokumentaci
pro výběrové řízení. Myslím, že práce se odvedlo hodně a ještě nám ji hodně zbývá. Věřím, že vše, co jsme si počátkem
roku naplánovali, včas stihneme. Přeji krásné babí léto.
Ing. Marie Kabátová, starostka
PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní starostko a vážení zastupitelé obce Lhenice!
Rádi bychom Vám jménem celého našeho Domova poděkovali za Vaši velkorysou finančí výpomoc. Díky ní jsme mohli
zajistit refundaci
projektového financování Chelčického domova sv. Linahrta, o.p.s.. Velmi si toho vážíme!
Celý Domov - jak sociálně-terapeutická dílna, tak pečovatelská služba - žije převážně z finančních zdrojů nadací,
sponzorských darů a příspěvků, jako např. Nadace České spořitelny, kde jsme se s naším projektem v současné době
"probojovali" do finále Grantového programu Nadace České spořitelny.
Chtěli bychom Vás touto cestou požádat i o jiný druh podpory, a to ve formě hlasování. Děkujeme!
MGR. KLÁRA KAVANOVÁ MUŠKOVÁ,_
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INFORMACE OBČANŮM

Již 7.ročník obnovené tradice „jarmarku na sv. Jiljí“ proběhl úspěšně
v sobotu 3.9.2016.
Lheničtí se navrátili k tradici jeho pořádání. Proč právě sv.Jiljí? Na žádost táborských
měšťanů LP 1544 povýšil král Ferdinand I. Lhenice na městys, s udělení jim městského
znaku, práva pečetit zeleným voskem a svobody trhu – s výročním jarmarkem na sv.Jiljí –
1.září.
Na tom letošním si z bohaté kulturní nabídky návštěvníci mohli vybrat vystoupení
Doubravanky, Lhenické bandy, JazZíky a Babouků. Součástí byla též výstava drobného
zvířectva ČSCH Lhenice. K té se vrátíme blíže v příštím
čísle ML. Mezi stánky nás zaujaly nové nabídky
z místních zdrojů, jako např. rozšířený sortiment
výrobků Lhenické ovocné šťávy, pivo Wapiti vařené v
Eko farmě v Horních Chrášťanech a také nový
nástěnný kalendář na rok 2017 s kresbami z našeho
Lhenicka.

Kalendář stojí 150,- Kč a zakoupit si jej můžete v knihovně či na radnici ve
Lhenicích.
JB, JM

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
NEZAPOMEŇTE !!!
V PONDĚLÍ 19.9. od 7.30 do 11.00 - nepůjde elektrika v osadách Vadkov, Vodice, Mičovice, Tř.Újezdec, Frantoly,
Klenovice, Jáma
V PONDĚLÍ 19.9. od 8.00 do 16.00 – nepůjde elektrika v osadě Hrbov, LHENICE - celá obec včetně okolí (TS Fruta,
MŠ, ZŠ, Obec, Sídliště, Zelenina, ZD, Chemická ochrana, Jahodárna, ČOV, Kabát, Závlahy) - dále Brusná + samoty a
Hrbov + Sádky .
JB, JM

Otevření Rodinného centra
Milí přátelé RC Lhenice,
po prázdninové pauze opět otevíráme dveře všem známým i nově příchozím. PRAVIDELNĚ bude OTEVŘENO vždy v
pondělí, středu a pátek od 8.30h do 11.30h.
V úterý nebo ve čtvrtek dopoledne je navíc v RC možnost CVIČENÍ s Maruškou Müllerovou z Elite Gymu. Cvičení
bude nejméně pro čtyři lidi, proto prosíme případné zájemce, aby se přihlásili do 30.9. na e-mailové
adrese: nova.anna@post.cz nebo tel.č.: 725821526. Do předmětu e-mailu prosím napište "Cvičení Rc Lhenice" a do
zprávy jméno, příjmení a který den se vám více hodí.
Dále vás srdečně zveme na již tradiční podzimní BAZÁREK dětského zboží, který se koná tentokrát od 17. do 21.
října, konkrétně v po: 08.30 - 11.30, út: 17.00 - 20.00, st: 08.30 - 11.30, pá: 08.30 - 11.30 h
Důležité je do bazárku nosit věci už předchozí týden, tedy od 10. do 14. října! Další informace budou na plakátku na
dveřích budovy kina. V případě nejasností a dotazů pište a volejte na výše uvedené kontakty, popřípadě zkontaktujte
jinou ze služeb RC Lhenice. Těšíme se na všechny staré i nové známé, stále platí, že první návštěva je zdarma!
Za
realizační tým RC Lhenice Anna Nová

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Naše mateřinka v září
ZAČÍNÁME SPOLU
Od září letošního roku „pilotně startujeme“ v duchu vzdělávacího programu Začít spolu. Jde o
výchovně vzdělávací systém, jehož akcenty jsou v práci skupinek dětí v tzv. centrech aktivit,
v důrazu na samostatnost, sebehodnocení, spolurozhodování dětí o výběru témat aktivit, spolupráci s rodiči.
Pro nás pedagogy představuje tento systém náročnější přípravu, kdy dané téma zpracováváme na pět a více způsobů,
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jak ho děti mohou „uchopovat“ ve zmíněných centrech – kreslit, počítat, měřit, vážit, zdramatizovat, vařit, stavět…
Náročnější příprava ale přináší větší uspokojení z pokroku dětí, z jejich rostoucí samostatnosti, schopnosti řešit
problémy, spolupracovat, chápat věci v souvislostech. Bude to tedy jistě rok objevování - věříme, že radostného a
užitečného. Více se o programu a jeho úspěších dozvíte na odkazu níže, během školního roku také chystáme schůzku
pro rodiče, která program „Začít spolu“ představí.
„Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je
realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice. V současné době představuje otevřený
systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol.“ (www.zacitspolu.eu)
Foto: naši noví Motýlci: stojící zleva - Stáník Bajer,
Nancy Bálková, Šimon Neubauer, Páťa Kalous,
Martínek Pánek, Klárinka Schwingerová, Barunka
Štroblová, Péťa Gsöllhofer, Filípek Krotký, Terezka
Študlarová.
Sedící zleva - Karinka Trnková, Anička Bláhová,
Jeník Exner, Honzík Kindelman, Adélka Bolechová,
Jeník Muška, Filípek Špán, Viki Vogeltanz, Sofinka
Seberová.
Mgr.Kateřina Vanková, ředitelka MŠ

Základní škola
Informace k novému školnímu roku 2016/17
Nový školní rok 2016/2017 byl v ZŠ Lhenice zahájen ve čtvrtek 1. září. K tomuto dni je ve škole zapsáno 189 chlapců a
dívek. Více v následující tabulce:
třída třídní učitel/ka
celkem chlapci dívky
I. Mgr. Anna Bukovská
25
9
16
II. Mgr. Martina Pilařová
20
9
11
III. Mgr. Zdeňka Petrášková
29
16
13 - zástupkyně ředitelky
IV. Mgr. Karel Majer
25
13
12
V. Mgr. Eva Sosnová
19
12
7
1. stupeň celkem 118
59
59
VI. Mgr. Alena Vejvodová
25
14
11 - výchovná poradkyně
VII. Mgr. Marie Hambergerová
14
8
6 - koordinátorka ŠVP
VIII. Mgr. Marie Zámečníková
15
4
11
IX. Mgr. Tomáš Trnka
17
8
9
2. stupeň celkem 71
34
37
Škola celkem
189
93
96
Výuku a výchovu zajišťuje celkem 18 pedagogických pracovníků. Kromě výše jmenovaných učitelů ještě ředitelka školy a
školní metodička prevence Mgr. Vladimíra Trnková, učitelky Mgr. Jana Čandová, Mgr. Markéta Krausová (učitelka 3. roč.,
spec. pedagog), Petra Krejčová a učitel a koordinátor ICT Mgr. Tomáš Kimmel. Nedílnou součástí pedagogického sboru
jsou asistentky pedagoga Marie Simotová (v 8. roč.) a Jitka Kahudová (ve 4. + 6. roč.). Asistentka pedagoga ve 2.
ročníku bude přijata v průběhu září.
Vzhledem k navýšení kapacity školní družiny z 50 na 75 dětí jsou od 1. 9. 2016 ve školní družině otevřena tři oddělení, v
nichž pracují s dětmi vychovatelky Bc. Monika Stehlíková, DiS. (vedoucí vychovatelka), Mgr. Věra Petrášková a Petra
Krejčová.
Provoz školy zajišťují stejní pracovníci jako v loňském školním roce: školník a údržbář Vlastimil Schwinger, uklízečky
Iveta Kloudová, Marta Krausová a Alena Prennerová, vedoucí školní jídelny Markéta Pešková a kuchařky Anna
Bunešová, Jitka Jungbauerová, Magdalena Kimmelová a Svatava Matašovská (pomocná kuchařka v MŠ).
Od 1. 9. 2016 je změněna provozní doba školní družiny. Ráno mohou děti přicházet již v 6:30 hodin a odpolední provoz
končí v 16:30 hodin. Věřím, že tato změna bude rodiči zapsaných dětí vítána.

Nabídku nepovinných předmětů a kroužků organizovaných školou se nám podařilo stabilizovat na tyto:
* Konverzace v anglickém jazyce pro 8. a 9. ročník – vyuč. Mgr. T. Trnka
* Mediální výchova pro 5. – 9. ročník (tvorba školního časopisu „Špačkoviny“) – vyuč. Mgr. T. Kimmel
* Náboženství pro 1. – 9. ročník – vyuč. Mgr. M. Grillová (externí prac.)
* Sborový zpěv „Pecka“ pro 3. – 9. ročník – vyuč. Mgr. E. Sosnová
* Pěvecký kroužek „Pecička“ pro 1. – 2. ročník – vedoucí Mgr. E. Sosnová
* Volejbal pro 6. – 9. ročník – vedoucí P. Krejčová
* V rámci činnosti školní družiny budou dětem zapsaným do ŠD nabídnuty tři zájmové útvary se sportovním, výtvarným a
dramatickým zaměřením.
Další zájmové kroužky, jejichž nabídka bude upřesněna počátkem září, budou organizovány ve spolupráci s DDM
Prachatice, pracoviště Netolice.

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.
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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. Velikonoční prázdniny - 13. dubna 2017.

Práce na úpravách pokračují
V průběhu prázdnin se podařilo zrekonstruovat školní jídelnu a dokončit výměnu podlahových krytin v učebnách (více v
minulém čísle ML). Děkuji všem, kteří se na letošních opravách vnitřních prostor naší školy podíleli. Věřím, že i nadále
budeme moci pokračovat v úpravách vnitřních i venkovních prostor areálu školy tak, aby se zde především dětem líbilo a
chodily do školy rády.
Informace ze ZŠ poskytla ředitelka Mgr.Vl.Trnková
Foto vllevo – rekonstruovaná školní jídelna i s novým vybavením nábytkem (stolky
a židlemi) uvítala žáky 1.9.

Škola zavolala
25 prvňáčků bylo při jejich prvním dnu ve škole uvítáno jejich paní třídní učitelkou
Mgr.Annou Bukovskou, ředitelkou Mgr.Vladimírou Trnkovou, starostkou městyse
Ing.Marií Kabátovou a matrikářkou Olgou Ambrožovou a knihovnicí Ivanou
Ragačovou. Přítomní byli i rodiče a rodinní příslušníci.
I v ostatních třídách byli žáci v novém školním roce přivítáni třídními učiteli.

JB, JM

Foto vlevo a uprostřed – letošní prvňáčci, foto vpravo – první vyučovací hodina v páté třídě

Skauti zvou mezi sebe
Ahoj holky a kluci!
Začal školní rok (to už jste zjistili) a začíná i další skautský rok (to asi taky není překvapení). Jestli
chcete, můžeme se zase vídat a chodit do přírody. Naši zkušení skauti už vědí, v čem to spočívá,
rád bych však mezi námi uvítal i nováčky - především z 1.stupně ZŠ. Co nás čeká? Na podzim a na
jaře každé pondělí 1.5 hodiny v přírodě (nebo v klubovně, když bude hodně špatné počasí), každý
měsíc jednu sobotu na výpravě. V červnu tradiční přespání v přírodě. A třeba nějaké překvapení?
Uvidíme….
Co budu vyžadovat? Skoro nic. Skauti by měli mít rádi přírodu, turistiku, pohyb na čerstvém vzduchu, měli by být trochu
otužilí a nebát se. Budeme si i hrát a soutěžit. A snažit se být slušní, čestní, ohleduplní (k sobě navzájem, k ostatním
lidem i přírodě).
Znáte někoho, komu by se to mohlo líbit? Řekněte mu o tom, ať přijde mezi nás. Za zkoušku nic nedá.
A kdy začneme? V pondělí 12.9.2016 v 15.15 hod. před klubovnou KČT ve Lhenicích (blízko sokolovny).
Rád zodpovím případné dotazy (třeba na tomto místě). Láďa Čanda

LHENICKÉ STŘÍPKY
Manželé Hromadovi ze Lhenic vyznamenáni za pomoc při autonehodě
Jižní Čechy Teď – nejrychlejší zprávy z regionu - Autor: Libuše Kolářová
Foto - manželé Hromadovi s hejtmanem Jiřím Zimolou a ředitelem Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje Lubomírem Burešem.
AKTUALIZOVÁNO - 22.8.2016 18:17
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dnes dopoledne přijal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola
manžele Lenku a Miroslava Hromadovy ze Lhenic, kteří v červnu tohoto roku
zasahovali u vážné dopravní nehody u Čakova. Zraněným poskytli první pomoc.
Hejtman poděkoval manželům za jejich odborně provedený zásah a předal každému
z nich na památku hodinky. Za schopnost zareagovat ve vypjaté situaci zároveň
obdrželi od ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Lubomíra
Bureše medaili.
Ředitel Lubomír Bureš předáním medailí vyjádřil manželům Hromadovým velké uznání a dík: „Hasiči se u zásahů příliš
často nesetkávají s rozhodnými a statečnými lidmi, kteří by byli schopni se ve stresové situaci zachovat tak
profesionálně a lidsky.“
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Manželé Hromadovi za statečný čin
přijala i naše paní starostka
Ve středu 31.8. byli Lenka a Miroslav
Hromadovi přijati paní starostkou Ing. M.
Kabátovou v obřadní síni na radnici, aby jim
poděkovala za záchranu lidských životů při
autohavárii s předáním pamětní medaile
městyse Lhenice a květin za přátelského
posezení a malého občerstvení.
pamětní medaile
Zpráva o jejich statečném činu prolétla jak tištěnými médii, tak internetem. Kdo jsou manželé Hromadovi? „Vždyť my je
ani neznáme“…, řekli jsme si v redakci a tak jsme je, jako naše spoluobčany, požádali o pár informací ze
soukromí.
ROZHOVOR TAK TROCHU NA OSOBNÍ TÉMA:
1) Jak dlouho jste ve Lhenicích?
v září roku 2007 jsme si na "Dolánku" vyhlídli dům, který byl k prodeji a nakonec jej zakoupili. Znamenalo to pro nás 2
roky dojíždět, než jsme dům zvelebili a začali v něm bydlet. Trvale jsme zde od října 2009.
2) A jak jste se dostali právě k nám?
Zcela náhodou. Oba dva jsme Budějčáci a hledali jsme hezké místo, kam uniknout z ruchu "velkoměsta".
3) Líbí se vám ve Lhenicích?
Kdyby se nám tu nelíbilo hned v prvopočátku, tak bychom se sem nenastěhovali. Rozmanitost krajiny a sady. Prostě
nádhera. Byli jsme i spokojeni s nabídkou služeb: škola se školkou, zdravotnické středisko i lékárna, spořitelna, pošta,
restaurace a i dostatek krámů, cukrárna. Dnes nás však mrzí, že plno z výše uvedeného již nefunguje. Nelze také
opomenout fakt, že nás tu plno lidí mile přijalo. Děkujeme.
4) Hezky se to poslouchá... Můžeme se zeptat, kolik máte dětí?
Jak by řekli místní: "Děti nemáme, máme kluky" …(smích). Prvorozený syn Filip je tu s námi již přes 3 roky a druhý syn
je takříkajíc "na cestě". Budeme jej moci mezi námi přivítat začátkem ledna příštího roku.
5) To je hezké, to by klidně mohl být i prvním občánkem Lhenic narozeným v r.2017. A kde pracujete?
Bc. Miroslav Hromada: na rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na postu vedoucího správy budov
Mgr. Lenka Hromadová: v základní škole Dukelská v Českých Budějovicích jako učitelka 2. stupně (obor M-Tv) a
výchovná poradkyně.
6) Jaké jsou vaše zájmy a záliby? Slyšeli jsme, že jste členy lhenického klubu volejbalistů?
Oba velice rádi chodíme na túry v okolí Lhenic. Baví nás objevovat krásná nová místa. Když narazíme na skálu,
neleníme a zkoušíme ji slanit. A když je i možnost zahoubařit si, je to ideální.
Míra: cyklistika (každoročně se účastní cyklistické soutěže „Do práce na kole“ - po dva roky medailové umístění),
motorka (majitel silniční motorky Honda VTR 1000), lezení po skalách a nelze opomenout zálibu v kutilství - díky ní
vypadá náš dům a okolí, jak vypadá.
Lenka: sport všeho druhu, nejvíce však volejbal (VK Hogo Fogo Lhenice (jen pro zajímavost - místopředsedkyně),
jumping, tenis a jízda na kole, bruslích, lyžích. V současné době ne, ale také si ráda zalezu na nějaké té skále.
7) Vy máte nějaké zdravotnické či záchranářské kurzy, že jste dokázali zasáhnou téměř profesionálně?
Lenka: Míra ne, pouze základní školení první pomoci. Já mám kurz zdravotníka zotavovacích akcí (pod Červeným
křížem). Sama mám neustále potřebu si opakovat a připomínat základní kroky první pomoci (PP), proto jsem i při tvorbě
materiálů k výuce „Výchova ke zdraví“ zakomponovala základní znalosti PP, neb si myslím, že nám, kantorům to
neuškodí a děti je dobré s těmito kroky seznámit.
ROZHOVOR K NEHODĚ SAMOTNÉ S LENKOU HROMADOVOU:
1) Kam jste v ten osudný den jeli?
V pondělí 20.června jsme jeli všichni domů. Syn chodil do školky v Dubném, tak jsme ho vyzvedli a mířili k domovu.
2) A to už bylo po havárii, či jste nehodu přímo viděli?
Když jsme vyjeli z první zatáčky za Dubným, zahlídli jsme terénní vůz. Protože tam není žádná cesta, ihned jsme
vyloučili, že by vyjížděl z lesa a bylo nám jasné, že se mu stala nehoda. V bezpečné vzdálenosti jsme zaparkovali vůz a
bez jakéhokoliv váhání jsme se běželi podívat, co se stalo.
3) Můžete nám tedy popsat blíže, co se stalo?
Důvod havárie nevíme. Jak bylo řečeno, po našem příjezdu byl už vůz čelně nabourán do stromu. Chviličku před námi
tam zastavilo vozidlo z protějšího směru, tak už paní měla vytočenou 112 (já osobně preferuji volat rovnou 155) a na
druhé straně IZS (Integrovaný záchranný systém). Snažila se říci, co se stalo. Jen jsem jí napovídala, ať uvede 4 osoby
v bezvědomí v autě, do něhož se nemůžeme dostat. Dál jsem si jí nevšímala. Mezitím manžel zkoušel jakkoliv vniknout
do auta. Nakonec se Mírovi podařilo dostat se do auta skrz kufr. Vím, že mám silného muže, ale zde musel pomoci snad
i adrenalin. Neuvěřitelná síla. Po otevření kufru rychle odstranil bedny s lahvemi od piva - samozřejmě rozbitými. V tu
chvíli jsem si už jen nohou odmetla střepy a lezla dovnitř. Zadní sedačka byla uvolněná a tlakem přiražena na sedla
přední. Následovalo vyklínění nejstarší holčičky (odhad 15 let), která se naštěstí probrala a byla v pořádku - bolest v
kotníku (vklíněn a přiražen na přední sedla) a stehně - ale vše vypadalo dobře, neměla jsem obav ze zlomenin.
Po rychlém omakání a vyproštění jsem ji předávala manželovi, který ji pomohl z auta. O tuto holčinu se postarala
zmíněná volající paní tím, že ji usadila do jejich vozu a hlídala ji. Já se dál snažila dostat k prostřední dívence a manžel
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se snažil o otevření dveří u řidiče. Povedlo se a tak se ujal řidiče - ten se naštěstí po navázání kontaktu taktéž probral z
bezvědomí a bylo možné jej z auta vyprostit, protože prvotní obavy ze zlomenin či amputovaných končetin byly
zažehnány. Manžel jej opatrně usadil na bezpečném místě a ještě jednou zkontroloval jeho stav. Tím se podařilo i získat
prostor pro vyproštění prostřední dívky, kterou jsem mezitím prohledala. Na kontakt naštěstí zareagovala zavzlykáním a
tak jsem věděla, že dobrý, že už není v bezvědomí. Nohy a ruce bylo možné vyklínit a nejevily známky zlomenin. Trup
zřejmě dosti pohmožděn, více jsem nedokázala zjistit. Po opatrném (bohužel pouze za pomoci ruky a předloktí)
fixovaném odklonění hlavy jsem viděla několik tržných ran v obličeji. Z čehož jedna velmi hluboká a přes celou tvář.
Manžel, který se postaral o řidiče (otce dvou z tří dívek), jenž se až neuvěřitelně jevil bez známek zranění (snad jen
přeražený nos, o šoku nemluvě), se vrátil zpět k autu a společně jsme se snažili prostřední dívku vyprostit. Ovšem zbylo
to jen na manžela, já nebyla schopna bezvládné tělo unést. Manžel se ji po vyproštění ujal. Bylo jasné, že je potřeba s
ním komunikovat a utěšovat. Já se tímto postupně dostávala k dívence nejmladší (odhad 8 -10 let). Ta na tom byla
bohužel nejhůře. Pamatuji si, že abych se k dívce mohla dostat, pomohl mi nějaký muž tím, že popotáhl urvanou zadní
dvojsedačku směrem ke kufru. Tím jsem získala prostor.Tiché sípavé sténání mi prozradilo, že je dívenka živa a již ve
vědomí. Bohužel nebyly složky integrovaného systému stále na místě nehody. Nezbývalo nic jiného, než se snažit
pomoci. Opět nejprve bez manipulace prohledání a nalezení zranění. Náraz hlavou a zřejmě proražení lebky jasné.
Ruce, nohy, trup na první pohled a omak dobré, bez otevřených zlomenin. Dívka byla natlačena na pravý přední sloupek
a přiražena sedačkou. Čekalo mě poslední zjištění. Co páteř a hlava. Jako laikovi bez pomůcek nezbylo mi nic jiného,
než opatrně dívčininu hlavu s krční páteří zafixovat rukou a předloktím a druhou rukou ji pomalu odklonit od sloupku.
Nebylo možné dívku položit v autě (všude střepy), bylo zapotřebí transportu. V tu chvíli mi přišel pomoci nějaký muž
a dívku jsme přes kufr vyndali ven. Pán ji vzal do náručí a chtěl položit. V tu chvíli jsem si jen uvědomila, jak chladná je
ta zem a zvolala, ať někdo dovyrve tu zadní sedačku, ať máme holky kam položit. Nedokáži říci, jestli někdo s manželem
v tu chvíli sedačku vyndal. Dívenku jsme tedy mohli opatrně položit. Měla otevřenou zlomeninu čelní kosti, zřejmě
zlomeninu kosti nosní, jedno oko nereagovalo vůbec - viditelné krvácení do hlavy ... Bylo nutné ji pomoc .... Není lehké
to popisovat i s takovým odstupem času. Do toho jsme ještě vizuálně hlídali řidiče, který se náhle zvedl a obcházel auto
– měl šok, nemohl pochopit, co se stalo. Měli jsme možnost na něj jen zavolat, ať si jde sednout. Nebylo vhodné dívky
opustit.
4) Pomohl vám tedy ještě někdo?
Uvědomuji si pouze dva muže. Jeden, který mi pomohl dostat nejmladší dívku z auta, a pak druhého, který mi donesl
ještě jednu lékárničku a nebál se dívkám rozstřihnout zakrvácené oblečení, abychom zjistili důvod zbarvení. Tento muž
snad i Mírovi pomohl tím, že donesl nůž, aby mohl odříznout pás řidiče a on pak odřízl nejmladší dívku. Ale nepřišlo mi,
že by tam byli s námi pořád... možná stáli opodál a čekali na nějaký podnět….??? Nevím….
5) Jak dlouho to tak mohlo trvat?
Odhadem okolo 20 min? Netuším, neměla jsem hodinky a pochybuji, že bych hlídala čas....Ale posuďte sami. Zjištění
situace, vyhledat zranění, vyproštění všech 4 osob z auta a poměrně dlouhé ošetřování zraněných, včetně psychické
podpory.
6) Kdo z Integrovaného záchranného systému přijel jako první?
Přijeli první policisté. Poté hasiči a pro nás, bohužel, vrtulník se sanitkou jako poslední. Dívky jsme předávali lékařům
(záchranářům).
7) Co pro vás bylo v té situaci asi nejhorší?
Pro manžela Míru asi to, když se dívky probíraly a začaly sténat… A já? Nevím…..asi jsem si to nepřipouštěla.... těžké
bylo vědomí, že máme Filípka v autě a obavy, aby z auta nevylezl.....Ale v tom mě utěšoval manžel, že na něj koukal, co
to šlo. Já ze své pozice na naše auto neviděla a ani na to nebyl moc prostor zkoumat, zda sedí. Podařilo se mi tam
podívat asi jen dvakrát.
8) A nyní s odstupem času, dozvěděli jste se něco o zraněných?
Jen to, že jsou snad z Jankova. Řidič byl otec zřejmě nejstarší a nejmladší dívky. A že zdravotní stav všech je naštěstí už
v současné době relativně v pořádku.
Závěrem bych chtěla říci, že jsme si s manželem z toho odnesli i to, že víme, že jsme schopni poskytnout první pomoc v
klidu a na dobré úrovni. A to nás těší.
Velice si vážíme vašeho téměř hrdinského činu, připojujeme se
k poděkováním za záchranu lidských životů.
Děkujeme za rozhovor, vážíme si toho, že jste nám otevřeli své
soukromí. Ať se vám ve Lhenicích i nadále moc líbí a jsme pyšní
na to, že i takové „Lheničáky“ máme mezi námi.
JB, JM
Fotografie vlevo z místa vážné dopravní nehody u Čakova 20.6. 2016

Křížová cesta v Brabcích opravována
Práce na obnově kaplí Křížové cesty v Brabcích pokračují. 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). Práce ještě
nejsou dokončené a obrazy z kapliček se nacházejí v restaurátorské dílně, aby se na svá místa navrátily v plné
původní barevnosti.
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Foto vlevo opravovaná velká kaple, uprostřed první zastavení křížové cesty, foto vpravo kaplička se zkušebně vsazeným
obrazem.

Kinoklub pokračoval v letním promítání
Kinoklub i v srpnu pokračoval v promítání vzpomínkových filmů ve venkovním prostoru mezi kinem a školou a to 6.8.
promítáním českého filmového muzikálu „Starci na chmelu“ a 20.8. ukončil filmové léto „bijákem“ „Knoflíkáři“.

Motorkáři pojedenácté na lhenickém náměstí
O sobotním odpoledni 6.srpna dorazili na toto místo, jako již tradičně (letos již po třinácté), motorkáři z klubu přátel Jawa
ČZ z celé ČR, kteří mívají vždy v tento první srpnový víkend svůj sraz ve Vrábči u Č.Budějovic. A bylo se na co
dívat. Množství motorek různých vývojových typů této značky (přes 100 strojů) zaujalo přítomné diváky
předváděnými ukázkami stále kvalitní jejich výkonnosti, právě tak, jako i jezdeckými dovednostmi jejich vodičů při
různých soutěžích.
Foto vlevo ze srazu motorkářů 6.8., foto uprostřed z divadelního představení „Blázinec v prvním poschodí“, foto vpravo
z vystoupení skupiny Nezmaři - obě ve Vadkovském let(s)ním divadle ze dne 20.srpna.

Let(s)ní divadlo Vadkov v srpnu
V srpnu prakticky vrcholila sezóna krásného přírodního divadla ve Vadkově. Že si získalo oblibu mezi diváky svědčí
mnoho příznivých ohlasů od diváků na facebooku, ale hlavně zaplněné hlediště při každém představení. V srpnu to
bylo 5. a 6.8. při divadelním představení netolických Tyláků na představení „Náměstíčko“, 20.8. též na minikomedii
„Náměstíčko“ a následně na koncertu folkové skupiny „Nezmaři“ a při závěrečném večeru s divadelními ochotníky
souboru Tyl Netolice s představením „Sluha dvou pánů“ a společným posezením. Rozloučení s létem se
uskutečnilo jako již tradičně s místní country skupinou Vodáci se svými hosty z ČB v sobotu 3.srpna. Poděkování
patří bratrům Hambergerovým (Štěrbům) i dalším Vadkovským.

Koncert ve prospěch sbírky na lhenické varhany
KOSTEL SV.JAKUBA - NEDĚLE 14.8. V 18.30 HOD.
Lhenické varhany mlčí... přesto byli Lheničtí pozváni na koncertní hudbu do kostela sv. Jakuba ve Lhenicích
v provedení rodiny pana Krejčího z Brna.Vystoupil ve Lhenicích již loni a letos znovu přivezl své úžasné hudebníky a
vytvořili výjimečný hudební večer. Na programu byly skladby J.S.Bacha, A.V.Michny z Otradovic, F.Schuberta,
G.Pucciniho, A.Dvořáka, P.Ebena a dalších.

Chrášťanská pouť
Již po třinácté uspořádal Spolek Náves Dolní Chrášťany „Chrášťanskou pouť“ a to v sobotu 20.srpna. Zahájena byla ve
14.00 bohoslužbou v návesní kapli a od 15.00 již začalo bujaré veselí všeho druhu. K dobré náladě vyhrávala Netolička
(plechy a dechy z Netolic), organizovaly se soutěže všeho druhu včetně tomboly a domácí střelnice, střelby z luku,
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sklouzačky ze slámy atd.atd. V 17.00 shlédly děti divadelní představení Kejklíře Slávka „O dřevěném koníkovi“ a po
vyhlášení tomboly už se chystal večerní program, na kterém vystoupila folk-rocková skupina z Č.Krumlova The Dark
Blue Elephants. Součástí pouti bylo i promítání dokumentů o obci Dolní Chrášťany a zkrátka nepřišli ani milovníci
pouťových pamlsků a pěnivého moku.

Loučení s létem
V sobotu 27.srpna uspořádali zajímavou akci pro rodiny zakladatelé a členové Elite Gym Lhenice. Pár slov k této akci
poslal majitel Jaroslav Duchoň:
Akce "Den pro děti a noc pro dospělé" byla naší poslední letní aktivitou, určenou nejen těm nejmenším lhenickým
"atletům", ale i jejich rodičům. Velmi rád bych tímto poděkoval osobám a společnostem, které nám umožnily
využít celou část areálu a to konkrétně panu Peškovi a společnosti Zemcheba, Štěpánu Jarošovi za skvělý
hudební doprovod, Hotelu pod Stráží za zapůjčení aparatury, panu Petráškovi za zapůjčení stolů a lavic a
členům klubu, kteří se podíleli na organizaci a materiální podpoře dětského dne v tomto prosluněném
odpoledni.
Věřím, že si to nejen děti, ale i dospělí dostatečně užili a byl bych rád, kdyby tato akce získala pro příští rok
nejen větší zájem ze strany rodičů a dětí ze Lhenic, ale i podporu ze strany městyse Lhenice.
Za tým Elite Lhenice, z.s. Jaroslav Duchoň.

Foto z akce 27.8. Loučení s létem převzato z webu Flite gym Lhenice

Lhenicko na výstavišti Země živitelka 2016
Jihočeské MAS - Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Jihočeského kraje - z tiskové zprávy
Dnem 30.srpna skončil 43. ročník slavné Země Živitelky. Jihočeské místní akční skupiny se i letos významně podílely na
zajištění expozice Jihočeského kraje. Krásná děvčata v krojích byla vítaným zpestřením dění v pavilonu T a mnoho
významných osobností si nenechalo ujít příležitost na tematické foto. Ale činnost MASek nebyla zdaleka jen o krojích.
Došlo i na vystoupení muzikantů s lidovými písněmi z jihu Čech, ochutnávky vynikajících regionálních potravin,
propagaci regionů a co víc - MASky nezapomněly v žádném případě na naše nejmenší. Po celou dobu trvání Živitelky
byla v prvním patře expozice otevřena "Tvořivá dílnička". Děkujeme ze srdce všem dobrým duším z našich MASek, které
se na programu podílely.

Foto vlevo – lhenická zástupkyně MAS Rozkvět Monička Hůrská (vzadu) - foto uprostřed a vpravo uveřejnil na svém
facebookovém profilu pan Robert Zeman, prachatický zastupitel, s následujícím textem: „Prachaticko reprezentovaly
úspěšné firmy STS Prachatice a Agromechanika Lhenice Na snímku pan Houška, taťka naší paní učitelky Jany
Isztokové, pan Hölcl, spolumajitel firmy a místostarosta Lhenic a pan Hamberger, taktéž zakladatel této úspěšné lhenicke
firmy. Takže, když budeme kupovat nový kotel, nezapomeňme zvážit i nabídku naší Agromechaniky“.
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Planetka LHENICE dosahuje své „plnoletosti“
Připomínáme těm, kteří třeba již zapomněli, nebo kteří vůbec nevěděli,
že máme ve vesmíru svou „vlastní“ planetku.
Planetku Lhenice objevili na Kleti 26.září 1998 Jana Tichá a Miloš Tichý a díky přátelství a na radu Karla Gregory
ze Lhenic (ze „zámku“), který jim jako správný patriot tento název navrhl a oni jej přijali. Bližší informace si
mohou zájemci přečíst na web.adrese: http://planety.astro.cz/planetka-40206

Opravené a upravené „drobnosti“ v našem městečku
Mnohdy, trpíce provozní slepotou všedních dnů, přehlédneme opravené a upravené „maličkosti“ kolem nás. A tak za
povšimnutí stojí opravená vozovka položeným asfaltovým kobercem při vjezdu Na Sušárnu (viz foto vlevo), jako i
nově upravená fasáda čerpací stanice pohonných hmot na výpadovce na Netolice (foto uprostřed) a zvelebené
tribuny pro diváky ve fotbalovém stánku SK, kde přibyly další plastové sedačky v prostoru pro příznivce hostí a
stěny byly zkrášleny malbami (logem SK a siluetami fotbalistů – foto vpravo). Líbí se vám upravené „drobnosti“? Za
nás palec nahoru.

Práce na revitalizaci lhenického náměstí pokračovaly i za letních dnů v čase dovolených.

Foto vlevo – pokračuje archeologický průzkum na náměstí před kostelem; foto uprostřed - další probíhající úpravy
prostoru před budovou úřadu městyse a starou radnicí a soklu pro sochu sv. Vojtěcha, který je již dokončen;
foto vpravo - v těchto dnech byla zahájena úprava vyvýšeného prostoru přímo před vchodem do starého radničního
domu a započne se s opravami odhalených starých štítů a zdí na vznikajícím parkovišti.

Můžeme našim čtenářům prozradit, že socha sv.Vojtěcha bude zpět na své místo do Lhenic
navrácena zhruba v polovině září. Tak už se moc těšíme, jak mu to bude slušet.
Kapitolu Lhenické střípky připravili JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
SDH Třešňový Újezdec pořadatelem tradičního „Pétangue Cupu“
Dne 20. srpna 2016 se sešli obyvatelé Třešňového Újezdce a okolí, aby spolu strávili hezké odpoledne a
utkali se ve hře PÉTANQUE. Pétanque je francouzská společenská
hra, při které se snaží hráči umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří
dřevěná kulička, tzv. prasátko. Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může
hrát prakticky každý (ženy s muži, starci s dětmi, i tělesně postižení se mohou
zúčastňovat všech turnajů) a prakticky kdekoliv (terén hřiště je libovolný).
Toto sportovní klání každý rok v letních měsících pořádá Sbor dobrovolných hasičů
Třešňový Újezdec a XI. ročník Pétanque Cup Třešňový Újezdec do tohoto
amatérského závodu přilákal na 16 dvojic. V krásném slunečném odpoledni bojovaly
přihlášené dvojice o co nejlepší umístění.
Soutěžní týmy byly rozlosovány do čtyř skupin. Z každé skupiny postoupily dvě nejlepší
dvojice do semifinále, pak z každého semifinále opět postoupily dva nejlepší páry do
finále, kde se utkaly v konečném duelu. Dvojice na třetím a čtvrtém místě v
základních skupinách si zahrály o umístění.
První místo si odnesla dvojice hrající pod názvem „Sosnů“, kterou tvořil František Vincik a Radka Hrdinová. Ta byla též
vyhlášena jako nejlepší hráč turnaje. Na druhém místě se umístili „Hulešíci“ v obsazení Jan Huleš a Růžena
Hulešová. Bronzovou medaily si odnesl tým „Rozmetadla“ ve složení Josef Fousek st. a Josef Fousek ml.
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Všech 32 účastníků si užilo velkou zábavu, napínavé chvilky a nechybělo ani občerstvení, které připravili místní a SDH
TU. Nejen soutěžící, ale i fandové pak poseděli do večerních hodin. Velký zájem o hru a zábavu tak dává „zelenou“
i pro další ročníky, na které se již můžeme těšit. Všem tak děkuje SDH TU za podporu při uspořádání Pétanque
Cupu.
Foto vpravo-účastníci Pentangue
cupu 2016
Informace a fota poskytla
Ing.Michaela Fouňová

Přátelství Vodice s Vodicí
navázané přes pohlednici
Uslyšíte-li slůvko Vodice, hned se
lidem světa znalých vybaví
městečko v Chorvatsku na
pobřeží Jaderského moře,
jedenáct
kilometrů
od
městečka Šibenik s pěti tisíci
obyvateli. Pak ale existují,
kromě jiných, ještě dvě Vodice a to v jižních Čechách. Jedná se o vesničky - jedna u Tábora, druhá v prachatickém
okrese, spadající pod Městys Lhenice. Právě o těchto dvou bude toto krátké povídání.
Foto vlevo – setkání Vodických v naší Vodici
Když Vodičtí u Tábora zvažovali loňského roku koho pozvat
na oslavu stopětadvacátého výročí založení SDH,
vzpomněli si, že přibližně před čtyřmi roky přišel
pozdravný pohled pro jejich sbor. Podle autora pohledu
zjistili, že jim pohled nepatří a měl putovat do jiné
Vodice. Přišli s návrhem, vypátrat druhou Vodici, což v
dnešní době internetu nebyl žádný problém a tak
pětadvacet občanů čtrnáctého listopadu loňského roku
nasedlo odpoledne do autobusu řízeného panem
Josefem Neužilem, aby kolem patnácté hodiny si mohli
potřást pravicemi s hostiteli. Počasí nebylo v tuto dobu
příznivé, mrholilo a občas zapršelo, typické listopadové.
Přivítání proběhlo v jejich nově opravené hasičské
klubovně. Po přivítání jim ukázali opravovaný zámek,
na kterém se opravami podílejí, vícero se vzhledem
špatného počasí nestihlo.
Vše se vynahradilo při přátelském posezení v jejich
klubovně, kde přijali pozvání pro příští rok, které se
uskutečnilo letošního 20.srpna. Přijelo pouze dvanáct
hostů, malou účast zdůvodnili prací ve žních, neboť se
počasí zlepšilo a bylo by škoda každého promarněného
dne. Před příjezdem do Vodice si prohlédli zámek Kratochvíle, ekofarmu pana Jungwirta v Horních Chrášťanech,
aby kolem patnácté hodiny mohla tuto minivýpravu přivítat v odpočinkové zóně paní starostka Lhenic Ing.Kabátová
spolu s velitelem vodického družstva Janem Pánkem, starostou sboru Jiřím Pánkem a velitelem lhenického okrsku
Milošem Majerem (viz snímek). Oboustrannou náladu násobila hudba FONTÁNA z Velkého Boru. Byla provedena
vzájemná výměna dárků, hosté obdrželi vzpomínkové perníčky a „placatky“, hostitelé obdrželi pamětní list a soudek
piva. V podvečerní hodinách se začal plnit pro tancechtivé krásný zelený pažit /ponejvíce se tančilo naboso/.
Hladové žaludky se plnily výborně opečeným selátkem, těž výbornými bramboráčky, žízeň hasil KOZEL. Část hostů
si vyzkoušela plavbu parníkem po vodickém jezeře, které ve večerních hodinách bylo osvětlováno kolem dokola
hořícími loučemi. Sponzorsky k této idylce přispěly následující firmy, za což jim patří poděkování: Městys Lhenice,
Agromechanika Lhenice, Ekofarma Horní Chrášťany, p. Janota Lhenice, p.Plánský Tř.Újezdec, SMS elektro,
Pěstitelská pálenice a moštárna Karel Gregora Lhenice. Doufejme,že navázané přátelství neskončilo těmito
návštěvami a bude se občas opakovat. MJ

Jamští pozvali děti na soutěž „O jamský pohár“
V neděli 4.9.2016 v 10:00 vypukl v Jámě na vsi poprvé boj o Jamský pohár obce Mičovice. Soutěžní klání připravil
SDH Jáma, který je součástí lhenického hasičského okrsku, za velké podpory obce Mičovice a sponzorů. Sešlo se
tu 8 týmů mladých hasičů v kategorii mladších a straších žáků, kteří předvedli své umění v požárním sportu. Do
Jámy přijely týmy z Adamova, Chlumu, Netolic, Třísova, Žitné a samozřejmě nechyběli domácí mladí hasiči.
Celá soutěž se nesla ve velmi příjemném , přátelském a veselém duchu, všichni se bavili a dětem to šlo při jejich
útocích pěkně od ruky a tak si některé týmy doběhly i pro svůj rekord ve svém dosavadním požárním zápolení. V
rámci soutěže byli vyhlášeni i nejlepší „proudaři“ v obou kategoriích. Jelikož jsme měli štěstí, tak soutěž byla
sponzorsky výborně podpořena a to bylo znát na cenách pro soutěžní týmy. Nikdo neodešel s prázdnou a všechny
děti si odnesly malou pozornost. Pro týmy na stupních vítězů byly připraveny hodnotné ceny, poháry, medaile.
Diplomy byly připraveny pro všechny týmy, jako vzpomínka na soutěž v Jámě.
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Výsledky: mladší žáci - 1. Jáma, 2. Třísov, 3. Adamov; starší
žáci - 1. Tříśov, 2. Chlum, 3.Jáma, 4. Žitná, 5. Netolice.
Nejlepší „proudařka“ mladších žáků byla Kateřina
Schwingerová s časem 14:84 z SDH Jáma, nejlepším
„proudařem“ starších žáků se stal Pavel Mařík s časem
12:04 z SDH Třísov.
Jednalo se o nultý ročník Jamského poháru obce Mičovice a
ten se povedl na jedničku. Vše klaplo a všichni
zúčastnění byli spokojeni, což nás utvrdilo v tom, že do
toho příští rok půjdeme znova.
Miluše Schwingerová
Foto – jamské hasičské mládí na soutěží 4.9. si zaslouženě
odneslo medaile…

Psi mají za sebou další úspěšné zkoušky
Prachatický deník 17.8.2016 – Jan Kandl, jednatel OMS Prachatice
Okresní myslivecký spolek Prachatice, kynoligická komise, ve spolupráci s Mysliveckým spolkem
Lhenice v sobotu uspořádala v okolí obce Vodice lesní zkoušky loveckých psů. Kynologickou akci
zahájil předseda Mysliveckého spolku Lhenice Vladimír Michálek a poté si již vše organizoval
vrchní rozhodčí František Bárta st. z okresu České Budějovice. Rovněž zajistil provedení
veterinární prohlídky. Počet delegovaných rozhodčích byl vysoký s ohledem na značný počet
přihlášených psovodů se psy a to 21, a proto naše rozhodčí přijeli posílit i kolegové z okresu Český
Krumlov a České Budějovice. Myslivecký hospodář Jan Trnka provedl kontrolu dokladů ke
zbraním. Po rozlosování do skupin všichni odjeli do honitby.
Ke zkouškám se přihlásilo celkem 24 psovodů s 8 ohaři, 11 jezevčíky, 3 teriéry a 2 slídiči. 3 psovodi se ke zkouškám
nedostavili. Při závěrečném hodnocení bylo vyhlášeno, že z 21 psů skončilo v I.ceně 11 psů, v II.ceně 6 psů a ve
III.ceně 1 pes. Bohužel 3 pejsci neuspěli. V ohařích zvítězil maďarský ohař drátosrstý Jessy z Tismenic s 240 body
s vůdcem Martinem Máchou a v ostatních plemenech zvítězil pardon russel teriér Brita z Náramečkách rybníků
s 252 body s vůdcem Petrem Pořádkem.
Ceny pro vítěze předával za OMS Prachatice předseda František Hrůza a za MS Lhenice Miroslav Šipan. Vítězové
obdrželi od Okresního mysliveckého spolku Prachatice poháry a obrázky. Všichni další psovodi pak obdrželi od
Mysliveckého spolku Lhenice a okresního spolku Prachatice drobné ceny pro pejsky. Na zajištění a průběhu
zkoušek se podílela většina členů uvedeného mysliveckého sdružení, kteří zaváděli rozhodčí a zkoušené psovody
se psy do honitby.
Na zahájení, v průběhu a na konci kynologické akce slavnostní fanfáry zatroubil soubor v podání Šumavských trubačů
z Vimperka. Jejich vystoupení bylo opět na vysoké úrovni.
Spolupráce Okresního mysliveckého spolku Prachatice s Mysliveckým spolkem Lhenice je po celou dobu
konání těchto zkoušek na velmi dobré a kvalitní úrovni, a proto jim patří poděkování. Kynologická akce
byla hodnocena jako úspěšná, především pro značný počet psovodů s pejsky.

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

(pokračování)
Z NOVODOBÉ HISTORIE
1936 – zprovozněno fotbalové hřiště v lese u hřbitova nad městečkem – před 80 lety (1936 – 2016)
Lhenický SK byl založen s velkým nadšením v roce 1933 a
v počátečním období se prokousával průvodními
problémy a těžkostmi. Jeho činnost byla tehdy zcela
závislá na místních mecenáších a zapálenosti
místních fotbalových nadšenců. Prvním hřištěm SK
stala se sokolská louka, jež nacházela se pod
městečkem. Až v roce 1936 naplnil se Lhenickým
fotbalový sen o vlastním hřišti (Sokolové tehdy nebyli
fotbalu nakloněni). Po dlouhotrvajících jednáních byla
v roce 1934 uzavřena mezi lhenickou obcí a SK

nájemní smlouva, opravňující fotbalisty užívat pozemek v lese u
hřbitova ku zřízení hřiště. Fotbalový stánek byl
skutečně v těchto místech za nesmírného úsilí členstva a příznivců
zbudován. Jen znalý této lokality dokáže ocenit dílo tehdejších
budovatelů.
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Psal se rok 1936, když poprvé lheničtí borci vyběhli na nové hřiště nad městečkem (viz foto na str. 12)
. Svému účelu sloužilo až do roku 1969 (již nevyhovovalo svými rozměry a zázemím dobovým požadavkům), kdy bylo za
sokolovnou otevřeno hřiště nové, tehdy za postupu lhenického fotbalového týmu do krajské soutěže I.B třídy.
Později na starém hřišti v lese chrastovská omladina postavila dřevěný přístřešek s ohništěm k přátelským
posezením, aby především stavění máje na tomto místě stalo se v městečku již tradicí. V roce 2007 zde byl
zprovozněn „Skate park“, postupně doplňován dalšími herními prvky.

Staré hřiště v lese u hřbitova nesloužilo jen fotbalu, ale též k pořádání i jiných sportovních akcí, jakož i slavností – viz
fota – foto vpravo dole na str.12 ze zahájení místní spartakiády v r.1965 – vlevo a vpravo dole z příprav a průběhu
velké mírové slavnosti v červenci 1945.

1946 – v průčelí staré radnice vsazena pamětní deska na počest osvobození Lhenic americkou
armádou – též konány první poválečné volby do Místního národního výboru ve Lhenicích – před
70 lety (1946 – 2016)
Při oslavě 1.výročí osvobození Lhenic americkou armádou 5.5.1946, za shromáždění lidu na náměstí, byla v průčelí
staré radnice odhalena pamětní deska (s textem – viz foto níže). Při tomto slavnostním aktu první předseda
místního národního výboru pan Václav Stehlík, mimo jiné, řekl: „Pro náš kraj v trvalou upomínku vsadili jsme naší
osvobozenecké armádě tuto desku jako trvalý a věčný symbol úcty, díků, lásky a přátelství.“
Tehdy nikdo ze zúčastněných netušil, že po nástupu komunistického režimu v roce 1948 bude na dlouhá léta z průčelí
radnice odstraněna, aby se na původní místo za znovuodhalení navrátila (byla uchována na půdě staré radnice) až
po sametové revoluci v roce 1989 při okázalé slavnosti 45.výročí osvobození Lhenicka 1.5.1990 za účasti zástupců
amerického velvyslanectví v čele s plukovníkem Bucknerem (viz foto níže).

Fota ze znovuodhalení pamětní desky osvobození Lhenic při slavnosti 1.5.1990

1976 – slavnostně otevřena nová pavilonová mateřská škola – 29.10. – před 40 lety –

(1976 – 2016)

Budova, v níž byla roku 1913 zřízena opatrovna z nadace pátera Fr.Pintra (proto pojmenována „Pintrovou opatrovnou“)
a následně zde od roku 1946 mateřská škola, již pro stále se navyšující počet dětí svými prostory s omezenou
kapacitou, vybavením a hygienickými požadavky nevyhovovala. Z těchto důvodů proto byla v akci „Z“ zahájena
výstavba nové pavilonové MŠ v sadech za původním sídlem mateřinky. Slavnostně byla otevřena 29.10. 1976 (do
provozu uvedena 1.11. s 58 zapsanými dětmi) a to za účasti tehdejšího ministra školství M.Vondrušky a dalších
hostí, zástupců okresních a místních správních orgánů, místních organizací, závodů, provozoven a občanů.
(Nejvíce zapsaných dětí v nové MŠ bylo ve šk.roce 1982/83 – celkem 114 – tehdy ve „Společném zařízení jesle a
MŠ“.) V roce 1991 (11.3.) byla mateřská škola (z rozhodnutí obce jako zřizovatele) z ekonomických důvodů (pro
velké náklady na provoz a údržbu objektu) a i za nižšího počtu zapsaných dětí (91) přemístěna do jednoho
z pavilonů ZŠ za zrušení jeslové třídy a zajišťování stravování školní jídelnou (počet zapsaných dětí v MŠ ve
šk.roce 2015/16 – 77).
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Následně byl pavilonový objekt po opuštění mateřskou školou obcí pronajat k podnikání, posléze prodán k přestavbě na
bytové jednotky.

Foto vlevo – jeden z pavilonů MŠ těsně před slavnostním otevřením, foto vpravo – pásku při otevření MŠ přestřihl
tehdejší ministr školství Milan Vondruška – 29.10.1976.
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
4.díl
Čtrnáct kapliček lhenické křížové cesty dostalo v říjnu roku 2001 své obrazy a také
své diváky a kritiky. Malby byly a jsou doslovnými kopiemi obrazů Tomáše
Peterky, takže vedle nesporných předností, které se projevují v jeho bravurní
kresbě, nesou i některé autorovy chyby. Platí to zejména o perspektivě a
anatomii. Co nebo kdo je v popředí, je větší a naopak vše vzdálenější je
menší. To je zákon perspektivního zobrazování, který malíř občas porušil a
který musím chtíc nechtíc porušit při kopírování Peterkových obrazů.
Autorský zákon ukládá výtvarníkům zaručit se za kvalitu a trvanlivost díla po
určitou dobu, je to otázka domluvy mezi objednatelem a autorem. Většinou
se jedná o dobu pěti let. Pravidelná kontrola a nanášení laků přispějí k
trvanlivosti malby. Některé obrazy se díky ochotě je zapůjčit, ocitly na mé
výstavě roku 2009. Před ní si nějaký čas pobyly v ateliéru a znovu dostaly svoji původní podobu. Nicméně na
slunečním světle a při střídání teplot nevydrží navěky žádná malba a tak po dohodě s paní starostkou Ing.
Kabátovou bylo možno přikročit ke „generální opravě“.
Časová linie příběhu křížové cesty se dostává do přítomnosti. Míra poškození maleb je různá. Liší se hlavně tím, do jaké
míry byly desky vystaveny nepřízni počasí, některé kapličky jsou téměř stále ve stínu, jiné na trvalém světle.
Střídání teplot, které působí na podkladové plechy, vykoná své. Také barvy mají rozdílnou odolnost. Nejvíce byly
poškozeny modré plochy oblohy a drapérií, kupodivu nejméně tóny tělové a zelené. Díky několikerému lakování
nedošlo za patnáct let k oxidaci barev, byly poškozeny jen mechanicky.
Oprava začala v mém „stodolním“ ateliéru čištěním, takže pěkně destilovanou vodu a jemný saponát, vlasový štětec a
spoustu trpělivosti. Poté, co jste vyhnali pavouky a smýváte jejich pavučiny, odstraňujete prach a následky pobytu
much. Po vyschnutí přichází další na trpělivost náročná technologie, a to tmelení. Vlastní restaurování probíhá
podobně jako někdejší malba, tedy opět ve vrstvách. Ty musí být co nejtenčí, jen lehká lazura, aby barevná vrstva
byla pružná. Také speciální ředidlo dodává barvám na odolnosti. Mezi každou vrstvou se musí čekat na důkladné
proschnutí. Pracujete tedy na všech malbách najednou. Nemohu si tedy říci – dnes udělám Šimona Cyrénského.
Ne, dnes si namíchám neapolskou žluť, sienu přírodní a umbru pálenou, lněný olej, vytvořím sedm, osm barevných
stupňů a jedeme na stavby v pozadí, dlažbu a kamení Golgoty. Také moje pracovní košile mívá odstín pracovního
dne a barvy nezůstávají vždy jen na ní.
Kapličky nad kouzelným údolím se v první etapě zaplní polovinou, tedy sedmi obrazy na konci měsíce září a ve druhé
etapě před Velikonocemi roku příštího. Ježíš Kristus opět půjde po své osudové pozemské cestě z paláce, kde si
Pilát myje ruce věda, že odsoudil nevinného, ulicemi Jeruzaléma až na místo své smrti na kříži, provázen biřici,
římskými vojáky, nepřátelskými Farizeji i svými přáteli, matkou Marií a milující Marií Magdalenou. Svojí cestou skrze
utrpení, která vede k cestě světla – Via Lucis.

Z REDAKČNÍ POŠTY
O koupališti
Končí léto a lidé se ptají, jak je to s koupalištěm u potoka, proč se v něm nemohli koupat. Když k němu přijdete, tak je
vám smutno. Kdo zná a pamatuje koupaliště v době své slávy, tak vidí jak zpustlo. Dříve se koupaliště udržovalo,
hasiči jej v rámci výcviku celé vystříkali proudnicí a z jara bylo napuštěno a sloužilo celé léto. Otázky na koupaliště
jsem předhodil „na radě“ již několikráte. Vloni byla řeč o tom, že se s majiteli, kterých je šest, pokusí dohodnout
nějaký pronájem a jak to dopadlo, vidíte sami. Obec sice poseče okolí koupaliště, přivede vodu do nádrže a tím to
končí. Vnitřek koupaliště se ale řadu let nečistí a po napuštění se voda za chvíli zkazí. To bylo vidět i letos.
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Koupaliště bylo sice napuštěno od loňska až po okraj, okolí upraveno, ale do vody se dalo vlézt jen počátkem
prázdnin. Kdo to zkusil později, tak měl problémy a pupínky po těle.
Z tohoto důvodu jsem se na posledním zastupitelstvu opět zeptal, zda se s tím nemůže něco dělat. Bylo mi řečeno, že to
není majetek obce a co by na to řekli občané, že by se obecní peníze použily na zhodnocení soukromého majetku.
S majiteli, kterých je šest, mělo být hovořeno, ale k žádné dohodě nedošlo. Z uvedeného důvodu jsem osobně
kontaktoval současné majitele, kromě dvou majitelek, které bydlí v Jihlavě a Vídni. Od
pana Davida, který byl s paní Tikalovou na obci, jsem se dozvěděl, že jim bylo řečeno, že
zde probíhá kompletní pozemková úprava a že byl upraven náhon ke koupališti, nic
jiného.
Ale zarazila mne skutečnost, že již od roku 1963 má být koupaliště od majitelů v bezplatném
pronájmu obce a od té doby se na tom nic nezměnilo a toto trvá do současnosti, proto si
mysleli, že koupaliště funguje tak, jak je uvedeno na katastru jako sportoviště. Minimálně
20 let se mluví o tom, že koupaliště a sportoviště se udělá z bývalé čističky na Dolánku.
Než to bude, tak by se mohlo s minimálními náklady pro lidi něco udělat, když to koupaliště
není úplně cizí….
Petr Pořádek, zastupitel Městyse Lhenice
K tomuto zaslanému článku do redakce ML od pana P. Pořádka se v příštím říjnovém vydání vyjádří paní starostka.
A to z důvodu, že v tak krátké době (do uzávěrky ML) nebylo možno shromáždit a ověřit potřebná příslušná fakta
(dohledat je v archivech a u majitelů, zejména ohledně „údajné“ smlouvy na katastrálním úřadě) redakce ML

STÍNY LHENICKA
Během prázdninových měsíců jsme evidovali oznámení o neshodě mezi majitelem nemovitosti v Hrbově
a synem dosavadního nájemce ohledně data ukončení nájemního vztahu a odstranění způsobených
škod. Po vysvětlení nejasností došlo na místě k dohodě mezi oběma stranami vzniklého sporu bez
dalších opatření ze strany policie. Oznámení mladé ženy ze Lhenic, která bydlela v té době s manželem
v pronajatém bytě v Horních Chrášťanech, bylo kvalifikováno jako přečiny nebezpečné vyhrožování,
omezování osobní svobody a je prověřováno Službou kriminální policie a vyšetřování. Jako přečiny krádež a porušování
domovní svobody jsme kvalifikovali jednání dosud nezjištěného pachatele, který se vloupal do sklepa v bytovém domě v
Horních Chrášťanech a odcizil zde potraviny a dámskou obuv v hodnotě přesahující 7 tisíc Kč.
K projednání Městskému úřadu v Prachaticích jsme, jako přestupek proti občanskému soužití, oznámili jednání mladého
muže z ulice Netolická, který měl nepravidelně, od jara letošního roku, zejména slovně napadat svou družku. Několik
přestupků v dopravě bylo vyřízeno uložením blokové pokuty, ve dvou případech byla viníkem dopravní nehody lesní
zvěř. Tři řidiči motorových vozidel měli pozitivní dechové zkoušky při kontrole na hladinu alkoholu v dechu.
Průběžně také pátráme po osobách a odcizených věcech a účastníme se plánovaných akcí na dodržování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích. Podíleli jsme se v srpnu i na zabezpečení olympijského parku na Lipně a
dlouhodobě plníme úkoly v rámci opatření o ochraně hranic, konkrétně na přechodech ve Strážném a Studánkách.
Npor. Mgr. Ivo Čech – zástupce vedoucího oddělení Policice ČR

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ U NÁS

Pozvánka na volejbalový memoriál „Na Václava pro Václava“
V roce 2015 proběhl první memoriál na počest Václava Kubíka, který dlouhá léta působil jako učitel tělesné výchovy na
naší základní škole. Tento turnaj uspořádaný pod záštitou VK měl velký ohlas, a tak bylo rozhodnuto,
že bude pro děti, učitele a dospělé uspořádán další ročník.
VK Hogo Fogo Lhenice se ZŠ Lhenice si Vás tímto dovoluje pozvat na další memoriál „Na Václava
pro Václava“, který proběhne 1. 10. 2016 od 9.00 hodin v tělocvičně ve Lhenicích. Turnaje se
mohou zúčastnit děti i dospělí (učitelé, členové VK a další zájemci). Přihlásit se mohou jak celá
družstva, tak i jednotlivci, kteří následně budou rozlosovány do smíšených družstev.
V rámci turnaje je zajištěno občerstvení, startovné se neplatí.
Všechny sportovce, prosíme, o náhlášení nejpozději do 26. 9. 2016 na telefonním čísle 728 552 242, abychom mohli
zajistit hladký průběh této ojedinělé akce.
Děkujeme předem základní škole za možnost uspořádat tento turnaj a všem příznivcům volejbalu, kteří s námi budou
chtít strávit hezký den.

KINO LHENICE Vás zve
září – 16.9. ZOOTROPOLIS - město zvířat – animovaný od 16.00 hodin
23.9. NIKDY NEJSME SAMI – DRAMA ČR
OD 19.00 HODIN
ŘÍJEN – 7.10. SPOTLIGHT – ŽIVOTOPISNÝ/HISTOR./THRILLER USA OD 19.00 HODIN
21.10. POLEDNICE – HOROR ČR
OD 19.00 HODIN
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↑
Předprodej vstupenek na
SLAVNOSTI PLODŮ na
Úřadu městyse Lhenice –
vstup pro dospělé 60,-Kč
(na místě 100,-Kč);
důchodci nad 70 let a
držitelé ZTP 40,-Kč (na
místě 60,-Kč)

MUZIKÁL SIBYLA divadlo Hybernia v Praze - sobota 15. říjen – předprodej v knihovně
SPORT NA LHENICKU
Turisté informují - Jizerské hory 2016
(Turistické putování s Klubem českých turistů Lhenice ve dnech 13. 8. – 20. 8. 2016)
Po šesti letech se opět vracíme do Jizerských hor. Přes Netolice, kde nabíráme další turisty a několik cyklistů, míříme do
oblasti, kterou jsme kvůli záplavám v roce 2010 nemohli navštívit. Naším cílem je obec Hejnice, nacházející se na
severním úbočí Jizerských hor. Nejdříve nás ale čeká prohlídka Lázní Libverda a blízkého okolí. Nedlouho po poledni
vystupujeme z autobusu. Část výpravy míří přímo do lázní na dvoukřídlou kolonádu. Asi chtějí zjistit, co je čeká, až jim
po namáhavých turistických výstupech dojdou síly. Léčí se zde totiž pacienti s onemocněním pohybového ústrojí, srdce a
cév. Ostatní stoupají vzhůru k
vyhlídkám nad lázněmi. Hlavní
zastávkou je výletní restaurace Obří
sud, stojící zde od roku 1931.
Rozměry restaurace ve tvaru sudu
jsou úctyhodné, 14,15 x11,4 x 10,5
m, objem přes 10 000hl. Máme
štěstí, občerstvujeme se přímo v
útrobách sudu. Asi po dvou hodinách
nás autobus odváží do nedalekých
Hejnic, kde je zajištěno ubytování v
penzionu Dvůr.
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Budova je postarší, trochu vlhčího typu, ale jinak všechno funguje, jak má. Do centra to máme, co by kamenem dohodil.
Dominantou centra je barokní chrám Navštívení Panny Marie. Toto mariánské poutní místo, známé už od 13století, je
každý den otevřeno a bezplatná prohlídka stojí opravdu za to. Po večeři dochází i na kulturu. Tak jako každý večer se při
kytarách zpívá dlouho do noci. (Foto z Jizerek poslala Jana Müglová)
Druhý den po snídani vyrážíme na první výšlap přímo z Hejnic. Čekají nás vodopády Malý a Velký Štolpich a více než
dvouhodinové stoupání vzhůru. Z nadmořské výšky 375m v Hejnicích se musíme dostat na hřebeny Jizerských hor do
výšky až 1000m. Je to pěkná dřina a opakovat se bude skoro každé dopoledne. Kolem vodopádu Malý Štolpich
docházíme na Hřebínek pod Ptačími kupami, kde se nachází občerstvovací stanice. Po krátkém odpočinku stoupáme k
vyhlídce Krásná Máří s výhledy na Frýdlantsko a město Hejnice. Cesta zpátky nás vede kolem vodopádu Velký Štolpich.
Je to vlastně soustava vodopádů překonávající skalní stěnu vysokou 30metrů. Dál už zbývá jen sejít do Hejnic na
penzion.
V pondělí máme v plánu zdolat nejvyšší horu Jizerek Smrk (1124m ). Autobus nás vyváží k Sedmitrámovému mostu,
dnes už je betonový. Od rozcestníku stoupáme lesní cestou na hřeben. Ještě kousek asfaltu a jsme pod Smrkem. Zbývá
necelý kilometr vzhůru po horském chodníku s příznačným názvem Nebeský žebřík. Konečně vrchol. Z ocelové
rozhledny postavené v roce 2003 jsou krásné výhledy nejen na Krkonoše, Sněžku, Ještěd, Lužické hory, ale i do Polska
a Německa. Kamenitou stezkou scházíme kolem pramene minerální vody Kyselky do Nového města pod Smrkem. Moc
nově nevypadá. Obhlížíme náměstí a autobusem se vracíme zpět do Hejnic.
Další den a znovu trhák vzhůru kolem Velkého Štolpichu, tentokrát z té hezčí strany. První zastávkou je skalní vyhlídka
Ořešník ( 800m). Mohutný žulový blok je opatřený kovovým
zábradlím a vytesanými schůdky. Stojí zde, tak jako na většině zdejších vyhlídek, mohutný kříž. Po výhledech do okolí
pokračujeme na Polední kameny, jejichž součástí je i známý rozeklaný skalní útvar Frýdlantské cimbuří. Část výpravy
další výstup vzdává a sestupuje z hor dolů, ostatní stoupají půlkilometrovým trhákem na cimbuří. Poslední zastávkou je
vyhlídková skála Hajní kostel opředena legendou o pokladu otevírajícím se na Velký pátek. Někdy je tato skála také
nazývána Hexenchor – Čarodějnický kůr. Když se k tomu přidá současný název, opravdu tajemné místo. Výhledy však
za to stojí. Nakonec se všichni scházíme na penzionu.
Středeční program přesouváme na čtvrtek, protože čtvrteční zajížďka do Polska byla z technických důvodů zrušena.
Odpočinkový den každý pojímá po svém. Naplno se projevují cyklisté, které vyváží místní cyklobus na Smědavu.
Vydávají se do míst, která jsme navštívili v roce 2010. Jiní se toulají v okolí Hejnic a Lázní Libverda nebo si ordinují
vlastní výšlap. Někdo jde k nedalekému venkovnímu bazénu s teplotou vody 19 stupňů, další jedou do Frýdlantu. Při
cestách lesem zbývá čas i na houbaření, lesy jsou plné praváků. Hřiby sušíme nebo dodáváme do místní kuchyně.
Ve čtvrtek se opět škrabeme od Sedmitrámového mostu, tentokrát na skalní vyhlídku Paličník (944m ), ležící na dvou
mohutných balvanech spojených můstkem a opatřené od roku 1992 dřevěným křížem. Po výhledech pokračuje cesta
pod Smrkem a Nebeským žebříkem k vyhlídce Tišina. Po silnici docházíme kolem Pramene hraběnky Marie k Hubertově
boudě. Následuje krátké občerstvení, nedaleká vyhlídka Kočičí kameny a návrat přes Lázně Libverda zpět do Hejnic.
Pátek, poslední den turistického putování po Jizerkách. Cyklisté opět vyjíždí cyklobusem na kopce a Jizerskou
magistrálu. Část pěších odpočívá, zbytek výpravy vyráží na Oldřichovský hřeben s nejvyšší horou Špičák (724m). Po
naučné stezce Oldřichovské háje a skály dochází na vyhlídkové místo Skalní hrad. K návratu z Oldřichovického sedla do
Hejnic využívají někteří místní dopravu, ostatní se vrací po svých. Závěrečný večer, zní písničky doprovázené tóny kytar,
vzpomíná se na zajímavé výšlapy a sdělují poslední zážitky.
V sobotu ráno po snídani loučení a odjezd do Frýdlantu. Parkujeme u znovuobnoveného zámeckého pivovaru. Před
námi na kopci se nachází Zámek Frýdlant, komplex zbytků středověkého hradu a renezančního zámku. Někteří vyráží
na prohlídku, jiní jdou do města. Výčep v pivovaře otvírá v 10 hodin, tam se všichni scházíme. Zámecký pivovar vaří piva
značky Albrecht - ležáky, pšeničná piva i piva sezónní. Ochutnáváme různé druhy a nakupujeme sedmičkové láhve s
pivem tradičním i ochuceným, opatřených patentním porcelánovým uzávěrem. Na polední prohlídku pivovaru nezbývá
čas. Nasedáme do autobusu a vracíme se domů. Naše putování skončilo. Sluneční počasí bez deště s teplotami něco
málo přes dvacet stupňů bylo pro turistiku ideální. Plánované výlety se povedly, každý si mohl vybrat nebo si vytvořit svůj
vlastní program. Největším problémem byly nakonec tři půlhodinové kolony, do kterých jsme se dostali na zpáteční
cestě. Lhenické náměstí nás vítá krátce po 18.hodině. Karel Majer

Co nového ve lhenickém SK
Fotbalové soutěže ročníku 2016/17 s účastí našich
týmů rozehrány
Širší kádr pro A i B tým doznal pro novou mistrovskou sezónu značných změn.
Odešli: (upřesnění) R.Pořádek a R.Iliev do divizního Jankova, M.Bednár přerušil aktivní činnost, K.Muška ukončil aktivní
činnost (v případě potřeby ještě vypomůže).
Přišli: (upřesnění) – dle abc pořadí – D.Lukač (ze Sokola Žabovřesky), J.Motz (návrat ze Spartaku Kaplice), P.Prokop (z
FK Vodňany), R.Suchý (z Tatranu Prachatice), D.Trojan (z TJ Vitějovice), V.Wimberský (z Blaníku Strunkovice).
A tým vstoupil do mistr.sezóny v I.B třídě ve sk.B, s obměněným základním kádrem. Nahradit hráčské trio – R.Pořádka,
R.Ilieva, M.Bednára – které v loňských mistr.zápasech dohromady nastřílelo 27 branek (téměř polovinu z 57 vsítěných
celým týmem – viz loňská statistika níže) a zkušeného dlouholetého kvalitního hráče K.Mušku není jednoduché. Na
pozměněném složení týmu je to v utkáních v sehranosti a střelecké potenci zatím patrné. Je třeba určité trpělivosti
v čase, než, věřme, se vše herně k větší kvalitě usadí. A tým v mistrovské premiéře doma (13.8.) těsně zvítězil nad
záblatským nováčkem 3:2, aby naopak následně (20.8.) těsně prohrál 2:1 v derby v Netolicích s 1.FC, a poté (26.8.)
dosáhl na svém hřišti na nejtěsnější výhru 1:0 nad Zliví. Po třech úvodních kolech byl lhenický SK v tabulce I.B se 6 body
při skóre 5:4 na 7.místě.
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Vítězně odstartovala do OP Prachaticka (27.8.) v Borové Ladě i rezerva SK Ktiš/Lh.B, když přehrála tamní Hraničář
s konečným výsledkem 0:3. Do OP vstoupily již i naše přípravky – starší utkáním 4.9. v Netolicích, mladší pak 7.9. na
svém hřišti na turnaji za účasti B družstev Prachatic a Vimperka – oba starty přípravek po uzávěrce ML.

Mistrovské zápasy SK Lhenice v srpnu
A týmu v I.B ve sk.B (14 účastníků)
1.kolo – so 13.8. v 17.00 – SK Lhenice – Záblatí 3:2 (1:2) – br.za Lh.: M.Mahák 2, J.Schön
2.kolo – so 20.8. v 17.00 – Netolice – SK Lhenice 2:1 (2:0) – br.za Lh.: D.Lukač
3.kolo – pá 26.8. v 18.00 – SK Lhenice – Zliv 1:0 (1:0) – br.za Lh.: D.Trojan
B týmu v OP Prachaticka mužů (12 účastníků)
1.kolo – so 27.8. v 15.00 – Borová Lada – SK Ktiš/Lh.B 0:3 (0:2) – br.za Ktiš: R.Sura z 11, V.Wimberský, J.Grill

Fotbalový program lhenického SK v září
I.B tř. sk.B
4.kolo – ne 4.9. ve 14.00 - Lažiště – SK Lhenice 4:2 (3:1) - br.za lh.: J.Mrkvička, J.Schön (po uzávěrce ML)
5.kolo – so 10.9. v 17.00 – SK Lhenice – FK Chelčice
6.kolo – so 17.9. v 16.30 – Volyně – SK Lhenice
7.kolo – ne 25.9. ve 14.30 – SK Lhenice – Vacov B
OP muži
2.kolo – so 3.9. v 15.00 – Husinec – SK Ktiš/Lh.B 1:0 (0:0) – (po uzávěrce ML)
3.kolo – ne 11.9. ve 14.30 – SK Ktiš/Lh.B – Svatá Maří
4 kolo – so 17.9. v 16.30 – Nebahovy – SK Ktiš/Lh.B
5.kolo – so 24.9. v 16.30 – SK Ktiš/Lh.B - Vitějovice
Přípravky st. v OP Prachaticka
1.kolo – ne 4.9. v 15.00 – Netolice – SK Lhenice 9:0 (3:0) – (po uzávěrce ML)
2.kolo – ne 11.9. ve 13.30 – Vacov – SK Lhenice
3.kolo – so 17.9. – volné kolo
4.kolo – so 24.9. v 10.00 – Zdíkov/Stachy – SK Lhenice
11.kolo – st 28.9. v 10.00 – SK Lhenice – Netolice B
Přípravky ml. v OP Prachaticka
1.kolo – st 7.9. v 16.30 – turnaj ve Lhenicích – premiéra – účastníci: Lhenice, Vimperk B, Prachatice B
2.kolo – st 14.9. v 17.00 – Š.Hoštice/Lažiště – SK Lhenice – vložený zápas
3.kolo – st 21.9. v 16.30 – turnaj ve Čkyni
4.kolo – st 28.9. v 16.30 – turnaj ve Zdíkově

Fota Jan Klein – vlevo z premiérového utkání SK Lhenice – Záblatí 3:2 (13.8.), vpravo z utkání SK Lhenice – Zliv 1:0
(26.8.)

Statistické ohlédnutí za soutěžním ročníkem 2015/16
A týmu v I.B třídě ve skupině A
Konečné umístění (mezi 14 účastníky) –
SK LHENICE – 3.místo – 26 zápasů – 14 výher, 5 remíz, 7 proher – skóre 57:42 – 47 bodů
Domácí hřiště nebylo výhodou
Úspěšnost doma – 13 zápasů – 7 výher, 2 remízy, 4 prohry – skóre 24:16 – 23 bodů
Úspěšnost venku – 13 zápasů – 7 výher, 3 remízy, 3 prohry – skóre 33:26 – 24 bodů
Podzim úspěšnější jara
Mistrovský podzim 2015 – s jarní předehrávkou – 14 zápasů – 10 výher, 1.remíza, 3 prohry – skóre 33:18 – 31 bodů
Úspěšnost na podzim doma – 7 zápasů – 5 výher, 0 remíz, 2 prohry – skóre 12:6 – 15 bodů
Úspěšnost na podzim venku – 7 zápasů – 5 výher, 1 remíza, 1 prohra – skóre 21:12 – 16 bodů
Mistrovské jaro 2016 – 12 zápasů - 4 výhry, 4 remízy, 4 prohry – skóre 24:24 – 16 bodů
Úspěšnost na jaře doma – 6 zápasů – 2 výhry, 2 remízy, 2 prohry – skóre 12:10 – 8 bodů
Úspěšnost na jaře venku – 6 zápasů – 2 výhry, 2 remízy, 2 prohry – skóre 12:14 – 8 bodů
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Počet startů jednotlivých hráčů ve 26 mistr.zápasech sout.roč.2015/16
 v závorce uvedeno (na podzim/na jaře)
L.Kopf 25 (13/12), K.Muška 24 (14/10), R.Pořádek 24 (13/11), T.Tůma 23 (12/11), J.Beran 22 (10/12), M.Bednár 21
(12/9), R.Iliev 21 (11/10), M.Mahák 21 (11/10), P.Prenner 21 (9/12), J.Růžička 21 (11/10), J.Dvořák 19 (13/6), J.Schön 19
(12/7), J.Mrkvička 16 (13/3), J.Prenner 14 (14/0), V.Pilát 13 (12/1), R.Sura 9 (6/3), Vl.Burda 6 (3/3), J.Exner 5 (1/4),
P.Trnka gólman 5 (1/4), P.Starý 4 (0/4), P.Boška 2 (0/2), S.Bečvář 1 (1/0), O Jakl 1 (0/1), P.Lukšovský 1 (0/1), P.Trnka 1
(0/1) – celkem 25 hráčů.
Střelci branek v mistr.utkáních sout.roč.2015/16
 v závorce uvedeno (na podzim/na jaře)
R.Iliev 10 (3/7), R.Pořádek 9 (4/5), M.Bednár 8 (6/2), J.Mrkvička 5 (4/1), P.Prenner 5 (2/3), J.Beran 4 (2/2), M.Mahák 4
(4/0), T.Tůma 4 (2/2), R.Sura 3 (3/0), J.Schön 2 (1/1), Vl.Burda 1 (1/0), K.Muška 1 (0/1).
Na 56 gólových trefách do soupeřových sítí se celkem podílelo 12 hráčů, když jedna k tomu, na celkový počet 57 , byla
vlastní – na podzim týmu Černé v Pošumaví.
Počet udělených červených karet v sout.roč.2015/16 – jedna – (po dvou žlutých) při vyloučení L.Kopfa v podzimním
utkání ve Frymburku (19.9.) – trest – 1 zápas nepodmíněně
Vybraná jedenáctka sout.roč.2015/16 poskládána
na základě počtu startů v základní sestavě ve 26 mistr.zápasech
v závorce uvedeno (na podzim/na jaře)
SESTAVA SK LHENICE:
¨J.Dvořák 19x (13/6)
K.Muška 20x (13/7)
L.Kopf kpt. 25x (13/12)
T.Tůma 22x (11/11)
J.Růžička 18 (8/10)
P.Prenner 19x (7/12)
J.Beran 21x (9/12)
M.Bednár 21x (12/9)
J.Schön 14x (9/5)
R.Pořádek 24x (13/11)
R.Iliev 20x (9/11)
Někteří z hráčů nenastupovali v sestavě pouze na uváděných postech.

DODÁNO PO UZÁVĚRCE TOHOTO VYDÁNÍ ML
K NOVÉMU ELEKTRONICKÉMU SYSTÉMU SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU A POPELNIC
Městys Lhenice připravuje od října zkušební provoz nového elektronického systému svozu tříděného
odpadu, kdy každá domácnost bude mít přidělen QR kód. Tento systém bude dále rozšířen i na svoz
popelnic. Přínosem tohoto systému je přesnější evidence vytříděného odpadu i v návaznosti na vydané pytle
na tříděný odpad a s ohledem na stále důkladnější výkaznictví dle připravovaného zákona o odpadech.
Tento systém nám bude také umožňovat v další etapě platbu za popelnice formou nějaké platební brány
(např. přes SMS )
V této souvislosti bude pořádána beseda ve středu 21.9.2016 od 17:00 hod, kde dostanete podrobné
informace. Také v příštím vydání zpravodaje MOJE LHENICKO budeme podrobně o systému informovat.
Marie Kabátová
Úřad městyse Lhenice vás zve na besedu spojenou s informační přednáškou

ŘÁDNĚ TŘIĎ A PLAŤ MÉNĚ neboli PLATÍŠ TOLIK, KOLIK VYHODÍŠ
ECONIT: CHYTRÝ SYSTÉM EVIDENCE ODPADU V NAŠÍ OBCI
Beseda je určena pro všechny občany městyse Lhenice a je zaměřena na nový chytrý systém evidence
odpadů v naší obci v souvislosti s problematikou třídění odpadů.

KDY: Středa 21.září 2016 v 17:00
KDE: KINO LHENICE

Jelikož naše obec právě zahájila novinku: chytrý systém evidence odpadů, dovolujeme si vás
pozvat na toto setkání, kde se dozvíte více o tom:
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✔ Co můžete udělat pro to, abyste si snížili poplatek za odpad na minimum.
✔
✔

Jak bude systém evidence našich odpadů vypadat v praxi.
Jaký je stav odpadů v naší obci a čeho chceme dosáhnout
BESEDU ORGANIZUJEME VE SPOLUPRÁCI S INSTITUTEM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY, Z.Ú
HOSTÉ. INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY, Z.Ú.
JRK BIOWASTE MEÄNAGEMENT S.R.O. TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI

INZERCE

 Soukromá výuka hry na klávesy, od 1.9. 2016 - bližší info: markovec.jan@seznam.cz
 Přijmu bagristu a řidiče sk.C (prof. Průkaz výhodou). Více info na tel: 733327133 – nástup










možný ihned
NABÍZÍM MÍSTA K DOJÍŽDĚNÍ LHENICE – ČB odjezd ze Lh. V 6.15 hod. Tel: 606614080
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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