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U kostela
U nás doma,
za kamenným kostelíčkem,
projdu rezavou brankou,
která jemně zavrže v letním podvečeru.
Dýchne na mě vlhká vůně opuštěného hřbitova.
Tam, pod obří lípou
na rozpadlé lavičce,
zavřu oči a přenesu se v čase.
A zase je mi šestnáct…
Duši mám čistou a srdce důvěřivé
na tajné schůzce s klukem od sousedů
sním,
že zavadí konečky prstů
o mou dlaň.
Až zvony Jakub a Jan zazvoní klekání,
poběžím rychle domů.
Aby se naši nezlobili.
A doufám,
že příští rok o pouti
snad posedím déle …...
Eliška Švecová, lhenická rodačka

ZRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva městyse
Výpisy ze zápisů č.31 a č.32 budou zařazeny v příštím srpnovém vydání ML

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu, dětem začaly prázdniny a také začal čas dovolených.
Dny jsou nejdelší v roce a teploty vybízejí k venkovním aktivitám. Také u nás ve
Lhenicích chceme přispět ke kulturnímu vyžití a tak letos již třetí sezonu Kino klub
Lhenice provozuje „letní kino“. Pokud vyjde počasí, tj. Jest
krásný letní večer, pak je letní kino velmi příjemným zážitkem, a tak chci touto cetou
poděkovat Kino klubu Lhenice, konkrétně Petru a Jiřímu Šanderovým a Janu Jarošovi za jejich
dobrovolnou činnost. Bohužel, ale takové to akce se neobejdou bez tolerance ostatních. Konají se ve
venkovním prostoru (Náměstí, hřiště SK, před školou, na starém hřišti). No a s prvním promítáním
„letního kina“ v letošním roce přišla také stížnost na rušení nočního klidu. Jen upřesním, že noční klid je
od 22.oo hod do 6:oo hod. a definuje jej zákon o přestupcích. Nově, novelou tohoto zákona s účinností
od 1.10.2016, mohou obce omezit nebo zrušit dobu nočního klidu, ale pouze Obecně závaznou
vyhláškou obce (dále jen OZV). Vloni na podzim zastupitelstvo rozhodlo, že nebudeme vyhlášku
přijímat a věříme v to, že zde bude tolerance ze strany občanů ke konaným akcím, protože všechny
jsou zveřejňovány (webové stránky, plakáty, místní rozhlas a také zpravodaj) a tak se občané o akcích
mohou dozvědět a podle toho se zařídit. Celé roky zpět se konaly akce venku, např. pálení čarodějnic,
pouť, kdy pouťové atrakce se provozují daleko po desáté hodině, pouťové zábavy, slavnosti, koncerty,
divadla aj., i když noční klid byl také vymezen. Rušení nočního klidu je tedy přestupkem a může být
sankcionováno. Aby tedy mohla proběhnout svatojakubská pouť s tradiční pouťovou zábavou,
abychom si mohli v létě venku promítnout film, aby mohla v tradici pokračovat dolnochrášťanská pouť a
divadlo ve Vadkově nebo i další jiné akce a pořadatelé se nemuseli bát, že pokud bude program
přesahovat 22. hodinu, vystavují se nejen ukončení akce, ale i sankci v přestupkovém řízení , schválilo
zastupitelstvo na minulém jednání OZV 1/2017 o nočním klidu. V současné době její znění konzultuji
s kontrolním odborem ministerstva vnitra a co nejdříve bude zveřejněna na úředních deskách. Jen
chci ještě upozornit, že i soukromé akce po 22. hodině jsou rušením nočního klidu, a tak pokud se
chystáte uspořádat letní párty nebo třeba budete mít rodinnou oslavu na zahradě, tak pouze do deseti
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večer . Když nebude Vaše akce v OZV a budete rušit noční klid i po 22. hodině, pak se vždy bude
jednat o přestupek. A když budete chtít Vaši soukromou akci mít v OZV, musíte nám ji nahlásit
dostatečně dopředu (cca 1,5 měsíce), aby mohlo zastupitelstvo OZV případně novelizovat. Přeji Vám
krásné léto a snažte se po desáté večer nehlučit.
Ing. Marie Kabátová, starostka
Městys Lhenice upozorňuje na změnu běžného bankovního účtu
Oznamujeme, že od 6.3.2017 došlo ke změně bankovního účtu městyse Lhenice. Tato změna se týká všech typů plateb.
Žádáme vás tímto, abyste po obdržení tohoto oznámení provedli na svých účtech nastavení ve prospěch městyse
Lhenice na níže uvedený účet, který je veden u Československé obchodní banky.
278 701 696 / 0300
Původní číslo mělo platnost pouze do konce dubna 2017. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 388 321 297
nebo 775 321 293. Děkujeme za spolupráci.

INFORMACE OBČANŮM
ZŠ přijme učitele/učitelku pro 2. st. ZŠ
Základní škola Lhenice, okres Prachatice přijme učitele/učitelku matematiky nejlépe v kombinaci s Ch, Tv nebo Nj.
Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění. Platové zařazení podle platných platových
tabulek, platový stupeň dle dosažené praxe.
Pracovní poměr na plný pracovní úvazek, nástup 28. 8. 2017. K dispozici byt 2+kk.
Kontaktní údaje: Základní škola Lhenice, okres Prachatice Školní 284, 384 02 Lhenice,
Číslo telefonu 388 321 191, mob. 607 022 876; e-mail: reditel@zslhenice.cz
Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy, v. r.
Městys Lhenice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona 128/2000 Sb.o obcích

ZÁMĚR č.17/2017
na pacht nemovitosti
zapsané u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro Městys Lhenice a k.ú.Lhenice na listu vlastnictví
č.10001. Jedná se o pozemek parc.č.1378/40 o výměře 2.137 m2 v k.ú.Lhenice.
Minimální cena je 1.500,-Kč/ha/rok – pachtovní smlouvy na dobu 5-ti let.
Připomínky a nabídky mohou občané posílat do pondělí 31.července 2017 do 16.00 hodin.
Podrobnější informace na úřední desce před radnicí, nebo na webu www.lhenice.cz.

Uzavírka silnic na Lhenicku
přímé ze Lhenic do Třešňového Újezdce
a z Vadkova do Třešňového Újezdce
LHENICKO: úplná uzavírka silnice (III/12258) mezi obcemi Vadkov a Třešňový Újezdec do 28.července.
Důvod: rekonstrukce propustku, obousměrná objízdná trasa: od Vadkova na silnici II/122 do Lhenic, pak po III/12253 na
III/12258 přes Vodici až do Třešňového Újezdce.

Z NAŠICH ŠKOL
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jsou tady prázdniny, báječný čas!

Červen v naší mateřince

Poslední měsíc školního roku je v naší školce tradičně bohatý událostmi.
Ve středu 1. 6. slavíme Svátek dětí „kolotočem aktivit“ připravených ve třídách a hledáním
sladkého pokladu v zahradách školky.
Blížící se první třída se Sůvičkám ohlašuje i návštěvou kamarádů z osmé třídy 12. 6. a návštěvou
školy „Nanečisto“ 20. 6., kterou si užívají s rodiči.
V úterý 13. června všechny třídy odjely na výlet, Sůvičky prolézaly Království lesa na Lipně,
Motýlci s Beruškami pluli parníkem z Hluboké a navštívili areál Špuntárium.
V pátek 23. jsme si z náměstíčka před školkou udělali dopravní hřiště v rámci Dopravního dne a proměnili jsme se v
auta, chodce, značky a semafory.
Ve středu 28. jsme se měřili ve skoku, běhu a hodu při Sportovním dni, tentokrát vzhledem k vedrům v tělocvičně školy.
Odpoledne pak proběhla slavnost Pasování předškoláků, s představením kroužku angličtiny a pohádkou divadla KOS.
Rodiče a prarodiče se stali svědky slavnostního slibu budoucích prvňáčků, dárky a gratulaci předala také paní starostka
Kabátová.
V posledním týdnu také proběhly dvě schůzky s rodiči – jedna se týkala budoucího rozdělení tříd a druhá nástupu
nových dětí do MŠ.
Všem našim rodinám přejeme pohodové prázdniny, mnoho dobrodružství se šťastným koncem, radostné rodinné chvíle.
Těšíme se na vás opět 4. 9. v proměněné školce – se stavebními a technickými úpravami, které, jak doufáme, ocení
nejen děti, ale i všichni další příchozí. Za MŠ – Mgr. Kateřina Vanková
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Poděkování
Při slavnosti Pasování předškoláků na školáky ve lhenickém kině (28.6.) poděkovala paní
ředitelka Mgr.Kateřina Vanková paní učitelce Milušce Bumbové za 46 let věrných služeb lhenické
mateřince a za svědomitou pedagogickou práci, kterou tady po celou dobu odváděla, a to u
příležitosti jejího odchodu do zasloužené výslužby v konci tohoto školního roku. Dle slov paní
ředitelky se neloučí definitivně. Při případné potřebě mateřské škole ještě vypomůže.

Oznámení o uzavření MŠ o prázdninách
Vzhledem k mimořádným stavebním a technickým úpravám, které v době hlavních prázdnin
budou v naší mateřské škole probíhat, je nutné prodloužit uzavření provozu o týden déle, kdy se bude instalovat výtah.
MŠ Lhenice bude tedy v době od 17.7. do 25.8.2017 UZAVŘENA. Provoz MŠ bude opět zahájen 28.8.2017.

Foto M.Kimmelová – vlevo z akce „Pasování na školáky“ 28.6. – vpravo předškoláci „ze Sůviček“ se rozloučili s MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Červnové kalendárium
2.6. – „Dětský den“ na hřišti lhenického SK – pro děti z 1.stupně ZŠ připravili deváťáci
3.6. – „Po stopách Karla IV.“ – v rámci 3.setkání partnerských škol (z německého Lallingu, českých
Lhenic a Běšan) tentokrát v Běšanech (viz foto níže) za účasti 13 žáků z naší lhenické ZŠ
5.a 6.6. – „Pojď si vybrat, co tě baví“ – dny za sportovních aktivit dětí v Prachaticích s čs.sportovními
legendami – účast žáků z naší 5.třídy
6.6. – „Pasování prvňáků na čtenáře“ – v místní knihovně
7.6. – Atletická olympiáda žáků 2.stupně škol Prachaticka (viz článek níže)
12.6. – setkání žáků 8.třídy s předškoláky ve školní družině za různých her a aktivit
14.a 15.6. – „Mobilní planetárium“ - instalované v tělocvičně školy s programem pro všechny třídy (viz foto níže)
15.6. – beseda ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ na téma „Kyberšikana“ – pro žáky 7.třídy
15.6. – výprava do zaniklé vesnice „Maloniny“ – pro žáky 5.třídy
20.6. – beseda ve spolupráci s prachatickým „Phenixem“ na téma „Sex faktor“ – pro žáky 9.třídy
20.6. – koncert lhenické „ZUŠky“ v sále kina – pro žáky 1.až 8.třídy
20.6. – „Škola nanečisto“ – pro předškoláky – budoucí prvňáky spolu s jejich
rodiči v naší ZŠ
21.6. – letní vycházka do lesa – za výkladu myslivců R.Štengla a J.Trnkové
22.6. – Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 2.pololetí
šk.roku 2016/17 -1.část
22.6. – exkurze do Holašovic – pro žáky 5.třídy
26.6. – výšlap k netolickému rybníku „Podroužku“ – pro žáky 5.třídy
27.6. – „Letní cvičení v přírodě“ – za spolupráce SDH Lhenice – pro žáky všech tříd (viz foto níže)
29.6. – filmové představení „Čapí dobrodružství“ – ve lhenickém kině – pro žáky všech tříd
29.6. – rozloučení s vycházejícími žáky ve školní jídelně (viz článek a foto níže)
30.6. – předání vysvědčení žákům všech tříd – prvňáčkům slavnostně za účasti rodičů, deváťákům za posledního
zvonění (viz článek + foto níže)
30.6. – Pedagogická rada – hodnocení šk.roku 2016/17 – 2.část

Úspěchy našich žáků v soutěžích
V celorepublikovém kole soutěže „Dětská kresba Barbory Petchik“ na téma „Milujeme mapy“
7.místo Ema Radová (5.roč.)
V celorepublikovém finále soutěže fotbalových týmů „7:0 pro němčinu“ - v Praze 15.6.2017
8.místo – školní tým ZŠ Lhenice ve složení: J.Berger, M.Halabrín, B.Tesař (všichni tři 4.ročník),, K.Gregora, P.Š.Trnka
(oba 5.roč.) – trenér Petr Trnka
Na Atletické olympiádě žáků 2.stupně škol Prachaticka
uvedeno umístění našich žáků do 5.místa
- kategorie starších žákyň - běh na 60 m – 2.místo – stříbrná medaile – Kristýna Pavlíková (9.roč.)
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skok daleký – 3.místo – bronzová medaile – Kristýna Pavlíková (9.roč.)
skok vysoký – 5.místo - Barbora Pavlíková (9.roč.)
- kategorie starší žáci – běh na 60 metrů – 5.místo – Radek Kunc (8.tř.)
skok daleký – 4.místo – Radek Kunc (8.tř.)

Všem úspěšným v soutěžích gratulujeme !

AO mládeže 2017
FotaT.Kimmel – vlevo – mobilní planetárium ve školní tělocvičně 14. a 15.6. / vpravo z letního cvičení v přírodě za
spolupráce lhenického SDH 27.6.

Vlevo z návštěvy partnerské školy v Běšanech 3.6. / vpravo z posledního zvonění pro deváťáky 30.6.

Rozlučka s deváťáky a poslední zvonění pro ně
Ve čtvrtek 29.6. v podvečer se vycházející žáci slavnostně
loučili s naší školou za přítomnosti jejich rodičů a přátel,
učitelů a provozních zaměstnanců. Po slavnostním
nástupu za repro hudby od skupiny Queen byli nejprve
jednotlivě představeni žákem 8.třídy Romanem Frčkem i
s informací o tom, na jaké střední školy se vydají při
dalším jejich studiu, aby v jejich představování pokračoval
jejich třídní učitel Mgr.Tomáš Trnka, a to vtipnou formou o
jejich přednostech ve školní práci, úspěších, pochvalách,
zálibách,
volnočasových
aktivitách.
Poté
též
k vycházejícím promluvily ředitelka ZŠ Mgr. Vladimíra
Trnková a za městys, jako zřizovatele školy, paní
starostka Ing.Marie Kabátová a spolu s předsedkyní
SRPŠ Mgr.Miluší Schwingerovou jim s přáním naplnění
jejich očekávaných životních cílů předaly pamětní listy a
upomínkové předměty. Paní ředitelka též při této
příležitosti poděkovala panu učiteli Mgr.Karlu Majerovi za
dlouholetou devětatřicetiletou poctivou pedagogickou
práci na naší lhenické škole při jeho odchodu do

zasloužené výslužby s koncem tohoto školního roku.
Následovalo další poděkování, tentokráte od absolventů –
deváťáků, patřící všem přítomným pedagogickým
pracovníkům a provozním zaměstnancům za předání
květin.
A pak již program zcela patřil těm, co se loučili. Nejprve
seznámili přítomné s tím, jak běžela jejich školní léta, by
hned nato nachystali překvapení v podobě zopakovaného
tanečního vystoupení pod názvem „Chňapík“, se kterým
před 10 lety, ještě v mateřince, vystoupili tehdy pod
vedením paní učitelky M.Bumbové na školní akademii.
Volná zábava, za připraveného občerstvení, uzavřela
důstojnou rozlučku vycházejících žáků s naší školou.
Druhý den (30.6.) se ještě nakrátko do lhenických
„školních škamen“ navrátili pro poslední vysvědčení a též
tradiční poslední zvonění, při němž za vytvořeného
špalíru žáky ze všech tříd i s jejich učiteli a bouřlivého
potlesku, za uroněné i nějaké té slzičky, naposledy opustili
naši školu.
JB, JM
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Fota: Z rozlučky deváťáků ve školní jídelně 29.6. – vlevo nástup a představení vycházejících žáků / vpravo z vystoupení
děváťáků s „Chňapíkem“ – vzpomínka to na léta v MŠ

Hodnocení 2.pololetí šk.roku 2016/17
Školní rok 2016/2017 byl ukončen se 193 žáky.
V 1. – 5. ročníku se vzdělávalo 121 chlapců a dívek, v 6. – 9. ročníku 72 žáků a žákyň. Školní docházku ukončilo 9
děvčat a 8 chlapců 9. ročníku a 1 žák přestupuje z 5. ročníku na víceleté gymnázium.
Ve 2. pololetí bylo zameškáno celkem 10 801 vyučovacích hodin, což je průměrně 56 hodin/1 žáka.
Na konci školního roku prospělo 116 žáků s vyznamenáním a bylo uděleno 78 pochval ředitelky školy. Nový školní rok
2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017.
Mgr.V.Trnková, ředitelka ZŠ

Zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání na lhenické ZŠ
V létě 2015 byla modernizována učebna přírodovědných předmětů (fyziky,
chemie a přírodopisu), zřízena venkovní učebna EVVO a vybaveny školní dílny
naší lhenické školy. Vše bylo pořízeno z dotačního titulu Regionální operační
program NUTS II Jihozápad (Oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury
základního, středního a vyššího odborného školství). Byly pořízeny soubory
výukových pomůcek, které umožňují zvýšení kvality výuky a vlastní samostatné
bádání žáků a činnostní učení.
Nově zrekonstruovaná učebna přírodních věd je pravidelně využívána nejen při
výuce fyziky, chemie a přírodopisu (viz foto vlevo), ale díky dobrému ozvučení a
interaktivní tabuli i při různých soutěžích, besedách a společných školních
projektech.
V rekonstruovaných dílnách žáci sedmé třídy dokázali ze zbytků dřeva vytvořit
jednoduché výrobky. Na školní pozemek opravili a vyrobili spoustu nových jmenovek ke stromům a keřům.
V letošním horkém počasí byl hodně využíván venkovní altán. Jednotlivé ročníky se střídaly podle rozpisů. Chlapci a
děvčata využívali venkovní učebnu nejen při výuce téměř všech naukových předmětů, ale i v rámci práce s třídními
kolektivy a o přestávkách. Žáci 9. ročníku při fyzice testovali 4 druhy opalovacích krémů na senzoru UV záření. Přenosný
monitor firmy Neulog jim ukázal přímo grafickou změnu. Také porovnali tlak v různé nadmořské výšce. V chládku altánu
využili i senzor pohybu. Denně byl altán využíván k odpočinku a relaxaci dětmi ze školní družiny.
Díky nové učebně, novým učebním pomůckám a přístrojům tak můžeme našim žákům nabídnout efektivní výuku v
souladu s moderními trendy a usnadnit přechod na střední školy.
Mgr.V.Trnková, ředitelka ZŠ

NAPSALI O NÁS.....
Učitele z Prachatic a okolí ocenil starosta Martin Malý
Prachatický deník, 6.6.2017 - Jana Vandlíčková
Prachatice - V pondělí odpoledne se sešli učitelé z Prachatic a okolí v Radničním sále, aby převzali z rukou starosty
Martina Malého a místostarosty Jana Klimeše ocenění Vynikající pedagog 2017.
Oceněné učitele vybírali buď ředitelé jednotlivých škol, nebo jejich kolegové.
Z každé školy v Prachaticích a ze dvou mimo okresní město tak získal jeden učitel
ocenění pro rok 2017.
Oceněni byli:
Mgr. Marie Vopálková, VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, Mgr. Božena Michálková,
ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, Mgr. Jana Ištoková, ZŠ Prachatice, Zlatá stezka
240, Venuše Švehlová, Mateřská škola Prachatice, Mgr. Božena Hronová, ZŠ
Prachatice, Národní 1018, Helena Zikmundová, ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387,
Mgr. Marie Hambergerová, ZŠ Lhenice, Marie Jedelská, ZUŠ Prachatice,
Štěpánka Kučerová, DDM Prachatice, Jiřina Dvořáková, MŠ a ZŠ Husinec
Foto Deník – Mgr.M.Hambergerová přebírá ocenění z rukou J.Klimeše.
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Z kmenů lhenických lip budou sochy
Prachatický deník, 14.6.2017 – Jana Vandlíčková
Lípy se na lhenické náměstí vrátí. Lheničákům to slibuje starostka Marie Kabátová. A vrátí se i ty původní, v podobě
soch. Týden před Jarmarkem sv. Jiljí, se na lhenické náměstí sjedou řezbáři, kteří tam vytvoří umělecká díla právě
z kmenů lip z náměstí. Stavební práce budou pokračovat od začátku září. Kompletní revitalizace skončí v polovině roku.
Teď se sice nepracuje ale i to má svůj důvod. Církev totiž nabídla formou daru své pozemky obci, a tím došlo k rozšíření
projektu, změna se do něj zapracovává. Projekt tak vyřeší nejen úpravu povrchů, ale také napojení nových vodovodních
přípojek, které chce Farnost Lhenice vybudovat z kostela, nebo statický posudek opěrné zdi pod kostelem a návrh na její
stabilizaci. Prostor před kostelem tak bude součástí nového náměstí.

Ve Lhenicích likvidují toxický odpad z tehdejšího agropodniku
iDnes.cz - 27. června 2017 – autor Radek Štěpánek - foto Petr Lundák, MF DNES

Z bývalého zemědělského areálu ve Lhenicích už stihla specializovaná firma vyvézt přes 300 tun
nebezpečného odpadu. Městys chce místo v budoucnu využít jako zázemí pro technické služby.
Vznikne tam i kompostárna.
Ta změna je patrná na první pohled.
Haly, které byly ještě na jaře až po
střechu plné sudů označených
lebkami se skříženými hnáty, jsou
dnes příjemně vzdušné a skoro
prázdné. Zmizela i většina baterií,
kondenzátorů
a
dalšího
zapomenutého haraburdí. A také ostrý
chemický zápach už
v
budovách
bývalého zemědělského areálu ve
Lhenicích není tolik cítit. Od března
haly
čistili
specialisté
z
pražské firmy AVE
CZ
odpadové
hospodářství. „Vyvezli jsme asi 300
tun kondenzátorů, je jich tady 440 tun.

Takže se dá říct, že jsme už zvládli
dvě třetiny práce. Obnovili jsme
přívod elektřiny, začali s čerpáním
nebezpečných tekutin z venkovních
nádrží. Bouráme staré technologie a
čekáme, až přijede parní generátor,
který
nádrže
vyčistí,“
popisuje
manažer projektu Jiří Lacina přímo v
jedné z hal, které ještě před
nedávnem
připomínaly
spíš
zapomenutý sklad chemických zbraní.
Říká, že práce jdou podle představ a
první etapa likvidace areálu, na kterou
městys na Prachaticku čekal skoro
dvacet let, by měla skončit v termínu.

Nevyskytly se ani žádné zvláštní
komplikace nebo třeba havárie.
„Nejvíc práce pro nás znamenají
ohromná trafa, která váží až pět tun, a
nebyli jsme s nimi schopni pohnout.
Nejprve je nutné z nich vypustit olej,
který obsahuje PCB, a ve speciálních
zabezpečených sudech pak putuje
přímo
do
ostravské
spalovny.
Samotné vyčištěné trafo následně
rozřežeme na kusy a jede zase jinam.
Například kondenzátory se rozebírají
v Rumpoldu v Táboře, co je možné
vyčistit ředidlem, putuje do šrotu,“
vysvětluje Lacina.

Nádrže rozjezdí bagr
Některé problémy, které ze začátku vypadaly složitě, se naopak podařilo vyřešit překvapivě snadno. Například to, jak
dostat jedovatou tekutinu z laminátových nádrží stojících v těsné blízkosti skladů.
„Mysleli jsme, že je budeme muset nahoře naříznout a obsah odčerpávat shora. Povedlo se nám ale oživit potrubí
a ventily, takže je můžeme použít při plnění cisterny, která jezdí nezávisle na náklaďácích každou středu. Dovnitř nádrže
pak vleze člověk a celý prostor důkladně dočistí ručně. Až přijede parní generátor, všechny nádrže propaříme, následně
je shrne bagr, rozjezdí a v kontejnerech tohle zamíří na skládku nebezpečných odpadů v Čáslavi,“ popisuje.
Podstatná část první etapy je podle něj už zvládnutá, v následujících týdnech přijdou na řadu práce, které nebudou příliš
vidět. Až na úplný závěr, kdy se v srpnu specialisté pustí do vyčištění několika místností dřívější laboratoře. Záměrem
Lhenic je využít dlouhou dobu proklínaný areál v budoucnu jako zázemí pro technické služby. Třeba na místě obřích
nádrží má vzniknout kompostárna. Využít bude možné i administrativní budovy. „Spravit bude nutné hlavně vodovod,
který je popraskaný, možná i elektřinu a topení. Hodně náročné ale bude majetkové vypořádání s majiteli, patří nám totiž
sice budovy, ale ne pozemky pod nimi. Nechápu, jak je možné, že tohle nebylo vypořádáno už v době, kdy po likvidaci
družstva přecházel areál na jiného majitele,“ říká starostka Marie Kabátová.
Náklady druhé etapy: 37 milionů
Tomu bude ale předcházet ještě
druhá etapa úklidu areálu. Ta má
zahrnovat především dočišťovací
práce. A mimo jiné také odstranění
více než pěti tisíc tun kontaminované
zeminy. Obsahuje sice jedovaté látky,
ale už je za dvacet let porostlá nálety,
takže nehrozí, že by z ní látky mohly
masivně unikat do okolí. „V první
etapě nám šlo o to, zbavit se volně
uložených nebezpečných látek, kde

bylo riziko úniku bezprostřední. Druhá
etapa bude zahrnovat její odstranění,
vyčištění
kaskády
venkovních betonových nádrží
se
sedimenty obsahujícími PCB a
definitivní
dekontaminaci
celého
prostoru,“ popisuje starostka.
Zatímco první etapu dotoval Státní
fond životního prostředí a strop
vydané částky byl na 20 milionech
včetně DPH, další miliony do
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celkových 24,3 milionu korun čerpá
městys z bezúročné půjčky od
ministerstva a teprve je začne splácet.
Dotace pro druhou etapu bude mít
benevolentnější pravidla.
„Operační program životního prostředí
dovoluje počítat s nějakou rezervou v
případě, kdy by na nás vyskočil ještě
nějaký kostlivec. Počítá se i s tím, že
při druhé etapě se budou provádět
náročnější rozbory. Je samozřejmě

levnější
uskladnit
zeminu
nekontaminovanou než tu, která musí
být umístěna na speciální skládce,“
říká Kabátová. Ministr životního
prostředí Richard Brabec loni na
podzim
při
předávání
dvacetimilionové dotace řekl, že
ideálním řešením by bylo, kdyby na
první etapu úklidu plynule navázala ta

druhá. Jenže to je za současných
podmínek podle starostky nereálné.
Letos v září se tak práce přeruší a
Lheničtí budou muset čekat na
výsledek hodnocení jejich žádosti o
dotaci, kterou nyní připravují. Celkové
náklady na druhou etapu mají být
vyšší než na tu první, v současné
době je cena odhadnuta na 37 milionů

včetně daně. „Administrativa je velmi
náročná, takže se zatím nic neděje.
Pokud bychom prošli celým sítem a
náš projekt byl podpořen dotací,
myslím, že bychom mohli začít nejdřív
za rok. Ale to jsem velká optimistka,“
dodává Kabátová.

Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/lhenice-skladka-toxicky-odpad-d25-/budejovice

Vikariátní měsíčník „Sv.Jan Prachatický“ ve svém červnovém vydání vzpomněl na zemřelého našeho
kostelníka, pana Františka Fencla.

LHENICKÉ STŘÍPKY
Vyklízení druhé části lhenického náměstí před pokračujícími
pracemi při jeho revitalizaci v měsíci září
Jak v minulém našem vydání ML uvedla starostka Ing.M.Kabátová, práce na revitalizaci náměstí byly nakrátko
přerušeny. Čeká se na kompletní právnické vyřízení převodu darovaného pozemku kolem kostela Římskokatolickou
církví obci, který se tím tak stane součástí uceleného náměstí, což si vyžádalo rozšíření celého projektu a i všeho
dalšího, co s tím v návaznosti souvisí. Z tohoto důvodu došlo s provádějící firmou Strabag k dohodě na změně
harmonogramu prací tak, že se opět naplno rozběhnou v září, a to až do jejich ukončení v červnu 2018 (vyjma zimních
měsíců) za dodržení původního termínu dokončení a kolaudace stavby dle „Smlouvy o dílo“, nehledě na rozšíření
objemu prováděných prací.
Nastalé stavební proluky bylo provádějící firmou využito k celkovému vyklizení druhé části náměstí (od silnice
procházející jeho středem ke kostelu), čímž tím tak vznikla nebývale nevídaná prostorná náměstní plocha (pro atrakce,
krámky atd.) ke zdárnému průběhu letošní tradiční lhenické pouti (28.7. až 30.7.), jakož i Jarmarku na sv.Jiljí (2.9.).
Bylo vůbec někdy naše náměstí tak prostorné? JB, JM

Vyklízení lhenického náměstí – 16.červen 2017
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Ve Vodici vsadili májku až na Letnice
Proč? Tak jim káže místní tradice.
Tamní zavedený zvyk – stavění máje se
odehrává na Letnice, na „Svatodušní svátky“,
slavené 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po
Nanebevzetí Páně. Tak tomu bylo ve Vodici i
letos, kdy májku stavěli až 3.6., tedy později o 35
dnů než u nás, ve Lhenicích a všude v okolí, kde
tento obyčej je dodržován o prvomájové noci.
Foto Lucie Pánková

JB, JM

Noc kostelů ve Lhenicích zahájilo vyzvánění zvonů
Prachatický deník 10.6.2017 – Jana Vandlíčková
Lhenice - Když v pátek 9. června přesně v sedm večer začaly bít kostelní zvony, všichni Lheničáci věděli, že právě
začíná Noc kostelů, i v tom lhenickém sv. Jakuba staršího.
První dostaly slovo děti ze Základní školy ve Lhenicích. Ty zapěly úvodní píseň. Návštěvníci lhenického kostela pak
mohli vidět ojedinělou výstavu o Lhenicích z pohledu starých farních kronik. Některé zajímavosti přečetla Mgr. Markéta
Grillová, děti ze základní školy její slovo doprovodily zpěvem, stejně jako i country skupina Vodáci, ta navíc i nástrojově.
Možná někteří nevěděli, že malý zvon ve lhenickém kostele je nový. Po páteční noci kostelů už to pro ně není žádná
novinka a navíc znají i podrobnosti.
Poslední část byla věnována opravě lhenických varhan. Návštěvníci se proto také dozvěděli, co je hotové. Kdy to bude
komplet, zatím není jasné, ale že ve Lhenicích zůstanou, to jistota je. Na závěr si zvědavci kostel mohli prohlédnout do
posledního kouta. To se jen tak nepoštěstí. Zase až za rok při další noci kostelů.

Noc kostelů 9.6.2017 – foto Jan Klein

Vydařený „Den dětí“
Proběhl za letního slunného horkého sobotního odpoledne 24.7. na hřišti lhenického SK za velkého již natěšení
přítomných dětí na přicházející prázdniny, když o jejich zábavu bylo po celou dobu náramně postaráno.
Pohybově i jinak se mohly vyžít na připravených stanovištích s nejrůznějšími zadávanými úkoly, aby po jejich splnění na
všechny čekala sladká odměna. K vydovádění je zase velice sváděly nové nafukovací prvky, pořízené ChelčickoLhenickým mikroregionem a na podobnou akci nasazené vůbec poprvé. A to vše probíhalo za repro-muziky, při které si
mohly i zatančit, za komentování DJ Stiflera alias Štěpána Jaroše. K osvěžení a vyblbnutí všechny za velkého vedra
silně vábila stříkající závlaha na trávníku hrací plochy hřiště (nejenom děti, ba i rodiče). Jak bylo patrno, přišla jim
nesmírně k duhu, právě tak, jako i možnost občerstvení chladivými nápoji. Z tváří dětí a jejich radostného pokřiku bylo
možno usuzovat, že jim bylo „fajnově“ a dobře se zabavily.

Na dětském dnu 24.7. panovala skvělá nálada, o nové zábavné prvky byl velký zájem – foto Jan Klein
O vydařený průběh dětského dne se pořadatelský postaraly: Městys Lhenice, Elite gym Lhenice, lhenický SK a Sokol.
Všem zainteresovaným patří poděkování.
JB, JM
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K dopravní nehodě dosedl záchranářský vrtulník
přímo na lhenické náměstí
V pravé poledne 28.6. došlo na křižovatce na lhenickém náměstí k vážné
dopravní nehodě. Motorkář, vjíždějící sem z Netolické ulice, se střetl s osobním
autem Škoda Octávia přijíždějícím z ulice Bavorovské (z Dolánku). Po strážce
zůstal na silnici v bezvědomí ležet motorkář, zatím co řidič Octávie z ní vyvázl
bez zranění. Téměř současně dorazily na místo přivolané osádky vozidel a
vrtulníku záchranné zdravotnické služby. K očekávanému okamžitému zásahu
záchranářů z místní základny (sídlící ve zdejším zdravotním středisku) hned
nedošlo, neboť, ke smůle, byli právě na výjezdu u jiného případu. Havárie přímo
ve středu městečka a záchranářský vrtulník, co přistál na náměstní ploše před
kostelem sv.Jakuba, způsobily početný sběh lidu, který zpovzdálí sledoval
zejména přistání a odlet vrtulníku z náměstí. Profesionální počínání záchranářů
při zásahu samotném a i policistů z „dopravky“ bylo z větší části zvědavým
pohledům zakryto rozestavenými služebními auty.
Vážně zraněný motorkář byl po provedeném ošetření a stabilizování letecky
přepraven do českobudějovické nemocnice, aby poté policisté z důvodu
prošetřování nehody po určitý čas na této komunikaci uzavřeli a odklonili
dopravu.
Zcela vyklizená náměstní plocha (zbavena i stromoví) pro pokračující její
revitalizaci tak umožnila,že helikoptéra záchranné letecké služby mohla na ni
v bezprostřední blízkosti nehody dosednout. Dříve musela přistávat na hřišti…. Stalo se tomu tak na tomto místě poprvé
a věřme, že i naposledy, že takové naléhavé pomoci nebude u nás potřeba. (Dopravní nehoda z pohledu naší redakce,
oficielní vyjádření PČR jsme zatím neobdrželi.) JB, JM
Po uzávěrce tohoto čísla ML: Podle posledních neoficiálních zpráv je již naštěstí motorkář v domácí péči.

Foto: zvídavé oči dětí i ostatních přihlížejících byly uchráněny od přímého pohledu na zraněného motorkáře,
atrakcí pro ně byl zejména vrtulník na lhenickém náměstí….

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Zvelebené „maličkosti“ v naší krajině
Stinná oáza „Na skalicích“
Co o ní bylo před deseti lety v „Mém
Lhenicku“ (v roč.2007, v č.9) uvedeno
– upraveno, kráceno
Při cestě do Vodice, či k úseku
Linecké
stezky
nebo
ke
Koubovskému rybníku určitě mezi
rozsáhlým obilným a kukuřičným
lánem s překvapením kolemjdoucí
upoutá svou upraveností stinná oáza
zeleně s dominantním kamenným
křížem a nově zbudovanou kamennou
zídkou kol. Též vnitřní prostranství
tohoto ostrůvku, zbavené divokých

křovin, kopřiv a jiného plevelného býlí,
prořezané dvě statné třešně a i nově
vysazené stromoví – to vše dává tušit,
že zde někdo bohulibě zveleboval.
Kdo asi? Zjištěné indicie na místě
samém svádí „k podezírání“ někoho
z Vodických, neboť na podstavci
zdejšího kříže je uvedeno: „Otče náš,
jenž jsi na nebesích… a dále –
památce rodičům věnuje vděčný syn
František Hamberger z Vodice čp.20
– LP 1936.“
Při našem pídění po původcích tohoto
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ušlechtilého konání vyšlo najevo, že
se jedná o skupinku dětí a jejich
rodičů, která chce zůstat v anonymitě.
Úpravu tohoto místa, i za likvidace
zde vznikající černé skládky, provedla
proto, že při toulkách okolím Lhenic je
svou
malebností
zaujalo.
Respektujeme jejich přání a jejich
jména neuvádíme. Přesto jim patří
poděkování za tento „malý“ přínos při
zkrášlování našeho Lhenicka.

Deset let poté
I po desetiletí stinný ostrůvek zeleně uprostřed polí nezůstává kolemjdoucími bez povšimnutí. Jak patrno z jeho
upravenosti, je nadále udržován, opečováván. Nastal snad již čas, kdy již možno prozradit, kdo se tehdy postaral o jeho
zvelebení. Byly to rodiny Langových a Pavličových ze Lhenic a Pavličovi v tomto konání, za naší chvály, pokračují. Před
nedávnem, při vyhledávání zajímavých míst z našeho Lhenicka k pořízení foto-snímků, zaujal i lhenického rodáka, Petra
Dvořáka (viz fota níže).
Stojí zato se na této „oáze“ zastavit a v poskytovaném jejím stínu, především za horkých
letních dnů, odpočinout. Jen odpočívadlo – posezení, podobné tomu, co je na vyhlídce
nad naším městečkem, kdyby tady bylo! Třeba při prázdninových výšlapech naším
krajem. Kolem „oázy“ možno totiž dojít k velice blízkému úseku „Linecké stezky“, kam
cestu ukážou zde nově vsazené orientační tabule, či ke Koubovskému rybníku –
chráněnému území - nebo až do Vodice – vesnické památkové rezervace UNESCO.
Dobrý to typ na nenáročný pěší krátký výlet. JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Myslivecký střelecký den
I letos, jako každý rok, uspořádali místní myslivci pro děti počátkem
měsíce střelecký dětský den na starém hřišti u hřbitova. Na devátou
hodinu, dne 3.června, byl určen začátek akce - střelby ze vzduchovky.
I když byla akce inzerována, tak vzhledem k teplému počasí, většina
dětí s rodiči toto dopoledne využila jinak. Přesto se na hřišti sešlo 25
dětí, které se do soutěže zapojily a nemohly se dočkat výsledků. Bylo
znát, že děti, které chodí na tuto soutěž pravidelně, dosahují pěkných
výsledků a rok od roku se zlepšují. Mezi prvními třemi byl rozdíl pěti
bodů. Na prvním místě se umístnil Adam Kuneš, na druhém Jindřich Grill a na třetím Alča
Pořádková, bez jakéhokoliv nadržování (viz foto vpravo). Vítězové obdrželi diplomy,
medaile a hodnotné ceny, ale ani ostatní soutěžící nepřišli zkrátka. Díky sponzorům
všichni dostali dárky, ze kterých měli radost. Ze strany rodičů byla tato akce velice kladně
hodnocena a i dětem se líbila. Vzhledem k teplému počasí je ani moc nelákalo závěrečné
opékání buřtíků a spokojily se s nanuky a kolou. Vzhledem k tomu, že červen končí a
začínají prázdniny, tak bych chtěl touto cestou všem dětem popřát, aby si jich dosytosti
užily a věřím, že se za rok opět všichni na starém hřišti sejdeme.
Za myslivce - Petr Pořádek st.

Foto Vladimír Filip – z dětské střelecké soutěže na horním hřišti v lese

Červen – měsíc myslivosti
A proč zrovna červen? Protože je to období přelomu jara s létem. V této době přichází v přírodě na svět největší
množství mláďat všech živočichů a bují vegetace. A právě v tuto roční dobu si zaslouží naše příroda zpřísněnou
ochranu. K této ochraně přírody by měla patřit i myslivecká osvěta spoluobčanů. Myslivci chrání příchozí mláďata v
poslední době rozmnožených lišek a jiných zvířat v myslivosti škodící. Mezi zabijáky mláďat patří řada dravců, kteří jsou
po celý rok chráněni a s tím myslivci nic neudělají. Naopak s čím mohou něco provést, je upozornit naše spoluobčany,
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kteří v této době nechají při procházkách přírodou volně pobíhat své miláčky mimo dohled, na nevhodné jednání. I pes
je šelma a mimo dozor může udělat pěknou paseku. Další upozornění se týká zachraňovaní
"opuštěných" srnčat, která náhodou někde naleznete ležet. Postačuje, že ho jen pohladíte a srna
takto zavětřené srnče opouští a ona osamocená hynou. Tak stále platí, nesahejte na nalezená
mláďata, jejich mámy si je vždy najdou. Pro nezasvěcené bych závěrem podotkl, že myslivost
není pouze lov zvěře, ale především péče o zvěř a snaha o zachování jejího přírodního
prostředí, což by mělo být cílem všech. Proto buďte v lese všichni vítáni, kdo v dobrém
přicházíte. Petr Pořádek

O lhenickém skautování
Další
školní
rok
skončil. Pro 10-15 dětí
ze Lhenic a okolí
skončil i další rok v
našem
skautském
oddíle. Přiznávám –
není to zde ve Lhenicích úplně
plnohodnotný skauting. Praví skauti
by se teď těšili na vyvrcholení roku –
skautský tábor. Ten naše děti bohužel
neprožijí. Náš oddíl trvá už víc než 27
let (ano, se šestiletou přestávkou,
část této doby fungoval podobný oddíl
pod vedením Pepy Langa). Mým
prvním skautům už je asi čtyřicet let a
v několika případech teď chodí do
oddílu jejich děti. Jsem tomu rád.
Jaký byl letošní skautský rok? Prožili
jsme 33 schůzek – 23 pondělních (asi
90 minutových) a 10 sobotních
(půldenních až celodenních). Jen
dvakrát jsme byli kvůli špatnému

počasí v klubovně, jinak jsme šli nebo
jeli do přírody (tři sobotní výpravy se
uskutečnily na kolech). I když velká
část naší činnosti se každoročně
opakuje, dětem to snad moc nevadí.
Pravidelně
hrajeme
stopovačku,
rozděláváme oheň, hrajeme soutěže s
luštěním zpráv, poznáváme přírodu,
běháme vytrvalostní běh, hrajeme
petanque, vybíjenou, další soutěže s
míčem, létajícím talířem, kuličkami,
pouštíme
na
potoce
„lodičky“,
vyrábíme
různé
předměty,
přelaňujeme
přes
„propast“,
ti
nejodvážnější mohou také zkusit
slanit ze skály.
Často chodíme „jen tak“ do lesa,
poznáváme
stromy,
rostliny
i
živočichy. Činnost je tedy celkem
pestrá. Přiznám, že není mnohdy
snadné vymyslet činnost pro děti
pětileté a patnáctileté (tak velký

věkový rozsah jsem letos měl).
Všechno se odehrává kolem přírody a
v přírodě. Snažím se vychovávat děti
k pohybu, děti zdatné, děti odolné, ale
snad ještě více – děti čestné a slušné.
Být skautem znamená být dobrým
člověkem.
O to se tu snažíme, i když ne vždy se
to daří.
Každý rok probíhá v našem oddíle
hodnocení, v každé schůzce je
bodování. V posledních čtyřech letech
vyhrál Martin Hölcl, druhou nejlepší
bývá Aneta Dubravcová. Ale bodování
není to nejdůležitější. Jsem rád, že se
dětem v oddíle líbí. Jinak by k nám
snad nepřicházely. A doufám, že
přijdou i v půlce září, kdy se zase od
klubovny vydáme na cestu do přírody.
A třeba přijdou i děti, které zatím
neznám.
Láďa Čanda

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

Ke 100.výročí bitvy u Zborova – 2.7.1917
Střetnutí u Zborova 2. července 1917 nebylo jen důležitým vojenským vítězstvím čs.
jednotek, ale znamenalo i velkou podporu na politickém kolbišti. Od Zborova vedla cesta k vzniku
samostatného československého státu.
U Zborova bojovali i legionáři z našeho Lhenicka
Čs.střelecká brigáda před zborovskou bitvou
Čs. střelecká brigáda, zřízená 19. května 1917 v Ivani, se poprvé začala soustřeďovat jako celek. Tvořily ji 1. čs.
střelecký pluk Mistra Jana Husi (vznikl 18. 5. 1917), 2. čs. střelecký pluk Jiřího z Poděbrad (vznikl 19. 4. 1917) a 3. čs.
střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova (vznikl 15. 3. 1917). Její sílu reálně reprezentovalo sedm početně
poddimenzovaných praporů pěchoty o celkovém stavu 3500 mužů.
K historicky nejvýznamnějšímu bojovému nasazení Čs. střelecké brigády se začalo schylovat v souvislosti s přípravami
ruské armády na tzv. Kerenského ofenzívu. Plánovala se zjara 1917. Její hlavní úder byl stanoven na směru Tarnopol‒
Lvov. Provést jej měly divize jihozápadní fronty.
Čs. střelecká brigáda převzala svůj úsek v noci z 21. na 22. června 1917. Měřil 6,5 km a nacházel se jihozápadně od
ukrajinské obce Zborov (severozápadně od Tarnopolu) mezi osadami Pohrebce na severu a Jozefowka na jihu. Na
straně nepřítele stála 37. pěší brigáda 19. pěší divize s 35. plzeňským a 75. jindřichohradeckým pěším plukem.
Zasahoval sem i úsek 86. pěšího pluku 32. pěší divize. Obě divize náležely k IX. sboru 2. rakouské armády. Po přisunutí
záloh šlo o celkem 5500 mužů.
V dělostřelectvu nepřítel převyšoval čs. stranu minimálně čtyřikrát. Část rakouských jednotek byla v daném úseku
nasazena již téměř rok. Nepřítel měl k dispozici kvalitně vybudovanou obranu a
útok očekával.
Foto vpravo :čs legionáři zahájili útok na pozice nepřítele
Průběh bitvy
Píše se datum 2.července 1917. Je devět hodin. U Zborova se hrnou ze zákopů
čeští legionáři. Začala bitva, která vstoupila do historie…
Úderu na nepřátelskou obranu předcházela dělostřelecká příprava, zahájená v
05.15 hod. Palebné zdroje protivníka ale příliš neohrozila. Do přímého útoku
nastoupila jako první úderná skupina I. praporu 1. čs. střeleckého pluku.
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Z výchozích postavení vyrazila několik minut po deváté hodině. V půl desáté se do útoku zapojil i 2. čs. střelecký pluk.
Čs. úder byl veden s nevídanou dynamikou. Již v deset hodin padlo 1. rakouské obranné postavení, a to v celém
útočném pásmu Čs. brigády. Krátce poté přestalo vzdorovat i 2. obranné postavení. 1. čs. střelecký pluk následně z
vlastní iniciativy napadl i 3. postavení, i když svůj útočný úkol již splnil. Totéž učinily i části 1. a 3. čs. střeleckého pluku.
Sousední ruské jednotky nedokázaly držet krok s rychle se rozvíjejícím útokem Čs. brigády. Kolem 15. hodiny se čs.
útočné sledy zkonsolidovaly a navázaly vzájemná spojení.
Čs. bojovníci uplatnili za útoku u Zborova metody boje, jež se projevily v podmínkách východní fronty jako novátorské.
Šlo zejména o vynikající souhru menších úderných skupin (6‒12 mužů), které postupovaly s maximálním využitím
terénu. Prudká rychlost jejich pohybu na bojišti paralyzovala nepřítele a zaskočila současně i velení na ruské straně. Čs.
brigáda nastoupila do boje bez jakéhokoliv výcviku v zákopovém boji. Její bojovníky charakterizoval výjimečný bojový
elán a vysoký smysl pro efektivní improvizaci v boji.
U Zborova se za naši samostatnost bili též legionáři z našeho Lhenicka i za oběti největší
V boji padlo 167 mužů. Dalších 17 zemřelo na následky zranění
v následujících dnech. Nezvěstných zůstalo 11. Množství raněných se
odhadovalo v rozmezí od devíti set po více než tisíc. Dalších 320 padlo
v bojích, v nichž Čs.brigáda odrážela protiútoky nepřátelských vojsk za tzv.
tarnopolského ústupu. Mezi nimi byli i legionáři z našeho Lhenicka (kolik se
jich zúčastnilo bitvy nezjištěno).
Jako padlí byli uváděni „Lheničáci“ Šimon Kalíšek a František Štifter.
Šimon Kalíšek – lhenický rodák, vstoupil do čs.legií na Rusi –
prokazatelně padl u Zborova 2.7.2017 – více o něm neuváděno (jeho
jméno na pomníku padlých na lh.náměstí dle abc.seznamu na 22.místě)
Slova z písně „Hoši od Zborova“
František Štifter – lhenický rodák, narozen 13.11.1895 v čp.133 (u
Jedličků), narukoval v srpnu 1915 k c.a k. 29. zeměbraneckému pluku
v Č.Budějovicích, hned poté bojoval na haličské frontě, následně 14.8.1916 upadl do zajetí u západoukrajinské vsi
Koňuchy, vstoupil spolu s Lheničákem Josefem Müglem ( 10.3.1891) do čs.legií na Rusi v hodnosti vojína k 10.rotě
2.střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad. Původně u jeho jména mylně uváděno – padl u Zborova 2.7.1917 (a to v Pamětní
knize městyse Lhenice a i ve sborníku „Českoslovenští legionáři okresu Prachatice“ – rok vydání 2000). Bádáním
našeho přispěvovatele do ML pana Miloslava Trnky bylo jím v roce 2009 zjištěno (na základě „Databáze čs.legionářů
z 1.světové války VHA Praha), že tomu tak nebylo, že údajně padl až o rok později 18.6.1918 při útoku na uralskou
železniční stanici „Trojick“ v Čeljabinské oblasti. (Jeho jméno na pomníku padlých na lh.náměstí dle abc.seznamu na
66.místě.)
„Hoši od Zborova, klidně v zemi spíte,
Vy se nikdy více domů nevrátíte.
Vy se nevrátíte nikdy více zpátky,
nikdy více nezříte svou vlast.
Mužně jste se bili, mužně vykoupili
vlasti svoji svobodu.
Máte věčně žíti,
příkladem vždy býti svému národu.“

U Zborova Češi proti Čechům
Později rakouské vyšetřování prokázalo, že české pluky na rakouské straně (75.pěší jindřichohradecký a 35.plzeňský)
netušily, že proti nim budou útočit Češi, proto své pozice v žádném případě nevyklidily bez boje. A tak bitvu u Zborova,
která měla zásadní význam při formování československého státu, provází jeden tragický paradox – o československou
samostatnost se zde rvali Češi s Čechy.
Význam Zborova
Zaslouženě proslulý bojový úspěch Čs. střelecké brigády z 2. července 1917 znamenal nesmírný politický kapitál.
Představitelé Čs. národní rady jej využívali při složitých, náročných a zdlouhavých jednáních s představiteli dohodových
mocností jako doklad válečné aktivity Čechoslováků. Odtud plynul Masarykův stěžejní argument, že Zborovem jsme se
stali národem bojujícím za svoji svobodu.

Fota: v zákopech čs.legionářů před útokem – třetí zleva v nepřátelských zákopech rakouských vojáků - Čechů před
útokem
– poslední foto dole vlevo: v polním obvazišti raněných čs.legionářů.
Zdroje, z nichž čerpáno:
- http://www.vhu.cz/zborov-bitva-jiz-se-cesi-a-slovaci-stali-narodybojujicimi/ + fota, autor Karel Straka
sborník „Českoslovenští legionáři okresu Prachatice“ – rok vydání 2000
článek „Pošlete mi růži od nás, psal voják od Zborova“ – PT Deník –
Čtení na víkend, 16.6.2017, Jar.Kupka
článek „Příběh legionáře Františka Štiftera ze Lhenic“ – Moje Lhenicko,
roč.2009, č.10, Miloslav Trnka
JB, JM
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Tenisové mládí sbíralo cenné poznatky
pro další sportovní růst
Lhenická sokolovna byla od čtvrtka 22.6. do čtvrtka 29.6. svědkem osmidenního
kempu mladých stolních tenistů z domácího klubu, ale i z Prachatic, Netolic, Vodňan a
Ktiše pod vedením extraligového trenéra Jiřího Řežába z Ostravy (viz foto). Je
chvályhodné, že během celého průběhu soustředění, za celodenních tréninků, se o
ubytování a částečně i o stravu pro přizvané hráče z jiných oddílů postaraly rodiny
těch našich domácích – lhenických. Posláním uspořádaného kempu lhenickým
Sokolem bylo především seznámit tenisové benjamínky s novými trendy a metodami
v tréninku.

Na slovíčko s extraligovým trenérem Jiřím Řežábem - pro „Moje Lhenicko“ dne 27.6.2017
1/ Pane trenére, jak se zrodila myšlenka uspořádat tréninkový kemp pod vaším vedením a co je jeho posláním?
„Zdejší trenéry a vedoucí jsem poznal na turnajích. Požádali mě, abych jim předvedl nějaké tréninkové jednotky, poskytl
nějaké rady a seznámil je s novými trendy v tréninku. Dlouho jsem vedl extraligové týmy i olympioniky, tak nějaké
zkušenosti mám. A tak jsem se po domluvě tady objevil. Jsem Jihočech, pocházím z Českých Budějovic, k jižním
Čechám mám vřelý vztah. Rád se sem vracím, rád pomáhám dětem, dobrým lidem, dobrým klubům a to ten lhenický je.“
2/ Kdo se kempu účastní?
„Talentované děti v rozmezí od osmi do patnácti let. Z místního domácího klubu jsou to bratři Siverové, Milánek
Halabrín, Anetka Dubravcová, Péťa Hodina, Fanda Traxler, Josífek Pavlič, snad jsem na nikoho nezapomněl. Jsou tu již
teď mezi nimi kvalitní hráči, jako Adam Sivera, ten to může někam dotáhnout, velkým talentem je malý Milan Halabrín,
také Péťa Hodina. Ti jsou ve svých kategoriích na republikové úrovni. Výborně s nimi pracuje trenér Ríša Györi, odvádí
tu skvělou práci, stolní tenis tady pozvedl. Já jsem jenom přišel, abych jim ukázal cestu, jakou by se mohli vydat, aby byli
ještě lepší, protože nemají takové možnosti a zkušenosti z Evropy, světa. Věřím, že pokud se po ní vydají, mají šanci se
dostat do nejužší výkonnostní špičky. Tak to jsou děti, kterých se to především týká.
Večer pak sem přicházejí dospělí z áčka, ženy a pokračuji také s nimi. Snažím se lhenickému oddílu během mého
pobytu maximálně pomoct, poradit.“
3/ Jak hodnotíte průběh tohoto soustředění?
„Především velice kladně přístup k němu. Ti kluci tady, to je neskutečný! Já pracuju ve velkých městech a to se vůbec
nedá srovnat s tím, co je tady. My tu trénujeme sedm hodin denně a já jim řeknu, odpočiňte si, a oni jdou ještě hrát
fotbal! V Ostravě, v Praze trénujeme dvě hodiny a tam už reptají, že jsou unavení! Velmi kladně hodnotím i jejich
chování po všechny dny, jejich zapálenost a zájem o vše nové. Je krásné pozorovat, jak se lepší, jak hltají vše, co se jim
poradí a snaží se to tak provádět. Celý tréninkový kemp je i výborně technicky zabezpečený, co se týče vlastní herny,
ubytování i stravy – prostě to nemá chybu.“
4/ Jak se vám líbí u nás, ve Lhenicích?
„Cítím se tady jako v království. Starají se tu o mě neskutečně, jako v krásném snu. Spoustu dobrého jídla, parádní
ubytování atd.atd. Manželky hráčů, rodiče dětí, prostě všichni, až se stydím, protože na to nejsem zvyklý. Za to všechno
jim děkuji. Ani se mi nebude chtít odtud odjet.“
Z dalších jeho slov v rozhovoru vyplynulo, že by bylo dobré stran zdejší obce pomoci klubu vytvářet pro talentované děti,
a ty tady jsou, a jejich sportovní zázemí adekvátní podmínky větší podporou.
JB, JM

Fota: ze soustředění stolních tenistů– uprostřed lheničtí talentovaní hráči s extraligovým trenérem – vpravo trenér Řežáb
s maminkami tenistů
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Co nového ve lhenickém SK
Fotbalová mistrovská sezóna 2016/17 je již minulostí.
Jaká byla?
U A týmu v I.B ve sk.B nepatřila mezi ty vydařené. Provázely ji před jejím zahájením odchody klíčových hráčů
R.Pořádka, R.Ilieva, M.Bednára a ukončení aktivní činnosti K.Mušky, který však v případě potřeby vypomáhal, v jejím
průběhu dlouhodobější zranění J.Schöna, P.Prennera ml., V.Piláta, R.Sury, z nejrůznějších důvodů absence hráčů a také
ze hry nepodmíněné tresty pro R.Suchého, T.Tůmu, Mich.Sedláka, M.Maháka. A tak se tým mnohdy potýkal s potřebným
počtem hráčů a na výsledcích se to projevilo. Již 8.místo v tabulce s jen sedmnáctibodovým ziskem při skóre 19:24 po
mistrovském podzimu neskýtalo nijak příznivou výchozí pozici pro jarní část soutěže, zvláště, když vstup do
mistrovského jara se týmu vůbec nevydařil. Až v jeho třetím utkání 16.kola uhrál první jarní bod ve Zlivi za remízu 1:1,
aby v dalších čtyřech zápasech nebodoval a ocitl se v sestupovém ohrožení. Teprve v pěti posledních utkáních, za
odstoupení trenéra Zb.Nováka a koučování P.Bošky, uhrál 10 důležitých bodů (doma ve 23.kole s Vl.Březím 3:2,
v dohrávce 21.kola se Stachami 5:0, hned nato ve 25.kole se Čkyní 1:1 a venku v derniéře ve 26.kole ve Strunkovicích
0:2) a vybředl tím tak z nesnází.
Konečné umístění A týmu v tabulce I.B třídy sk.B (za 14 účastníků) v sout.roč.2016/17:
9.místo - 26 zápasů – 8 výher, 4 remízy, 14 proher – skóre 41:53 – 28 bodů – 1.místo: TJ Sedlec – 66 bodů s postupem
do I.A třídy – sestupující do OP: 13.Zliv – 16 bodů, 14. Záblatí – 13 bodů.
Naopak pro B tým byla mistrovská sezóna 2016/17 v OP Prachaticka jedna z vůbec nejúspěšnějších. Po mistr.podzimu
mu s 24 body při skóre 39:19 přináležela druhá příčka v tabulce za jen tříbodové ztráty na první Zdíkov, kterou dokázal
držet po celé mistr.jaro, aby až v posledním 24.kole o ni přišel remízou 1:1 v Horní Vltavici, když byl tím tak pouze o
jediný bod předstižen Slavojem Husinec.
Konečné umístění SK Ktiš/Lh.B v tabulce OP Prachaticka (za 12 účastníků) v sout.roč.2016/17:
3.místo – 22 zápasů – 14 výher, 2 remízy, 6 proher – skóre 74:42 – 44 bodů – 1.místo s postupem do I.B – Sokol Zdíkov
– 53 bodů, 2.místo – Slavoj Husinec – 45 bodů.
Naše přípravky v mistrovské sezóně 2016/17 startovaly v soutěžích OP Prachaticka,
když té mladší se dařilo více.
Konečné jejich umístění v sout.roč.2016/17:
Přípravka ml. (za 8.účastníků): 3.místo – 28 zápasů – 18 výher, 0 remíz, 10 proher – skóre 206:147 – 55 bodů
Přípravka st (za 11 účastníků): 9. - 10. místo – konečná tabulka není k dispozici
Za záslužnou práci s našimi fotbalovými benjamínky patří poděkování jejich trenérům a vedoucím: Petru Trnkovi
(Meruňkovi), Miroslavu Šístkovi, Karlu Muškovi a Petru Trnkovi ml.

Nová mistrovská sezóna 2017/18 se již ohlásila. Soutěže byly nalosovány.
A tým SK Lhenice opět zařazen do I.B třídy skupiny B za 14 účastníků (podtržení jsou nově zařazeni):
Sokol Stachy, Blaník Strunkovice, SK Čkyně, FC Westra Sousedovice, TJ Sokol Cehnice (OFS ST), FC Vlachovo Březí,
SK Lhenice, FK Lažiště, 1.FC Netolice, Sokol Zdíkov (OFS PT), FK Chelčice, TJ Dříteň, Slavoj Volyně, SK Vacov B.
SK Ktiš/Lh.B nadále účastníkem OP Prachaticka i v sout.roč.2017/18 za startu 14 týmů (podtrženy nově zařazeny):
Tatran Volary, SK Čkyně B, Sokol Záblatí (sestup z I.B), TJ Dub, SK Sv.Maří, TJ Borová Lada, SK Ktiš/Lh.B, společný
tým FC Š.Hoštice/FK Lažiště B, 1.FC Netolice B, FK Bistav Nebahovy, TJ Vitějovice, Slavoj Husinec, TJ Zbytiny, TJ
Vltava Hor.Vltavice.
Premiérový start A i B týmu do nové mistrovské sezóny v jeden den v Netolicích
I.B tř.sk.B – so 19.8. ve 14.30 hod. – 1.FC Netolice A – SK Lhenice A
OP Prachaticka – so 19.8. v 17.00 hod. – 1.FC Netolice B – SK Ktiš/Lh.B
Do mládežnických soutěží OP Prachaticka vstoupí v nastávajícím sout.roč.2017/18 pouze minipřípravka. Žel, přes
veškerou snahu se pro přípravku starší či i pro tým ml.žáků nepodařilo zajistit dostatečný počet hráčů – zbylí proto
najdou dočasný „fotbalový azyl“ v klubech v Prachaticích a Netolicích…

Foto vlevo Jan Klein – z dohrávky utkání 21.kola SK Lhenice – Stachy 5:0 – 9.6. / vpravo foto Petr Vlasák, Jihočeský
fotbal – z derniéry mistr.sezóny Strunkovice - SK Lhenice 0:2 – 17.6.2017.
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Stará garda Lhenic (nad 35 let) vítězem 6.ročníku
Memoriálu Jiřího Doubka v Pěčnově – 17.6.2017
Získala všechny udělované hlavní ceny – poháry za celkové vítězství v turnaji – SG SK Lhenice – pro nejlepšího střelce
Pavla Bumbu (5 branek) – pro nejlepšího gólmana Václava Suchého.
Průběh turnaje:
SEMIFINÁLE – SG SK Lhenice – SG Tatran Volary 7:0 (4:0) – branky: P.Bumba 4, L.Tischler, D.Bolech, J.Růžička
SG FC Pěčnov – SG Tatran Prachatice 2:2 (2:1) – na penalty 0:2 – branky: V.Heinzl, L.Bauer –
J.Veselý (z 11), M.Soukup
O TŘETÍ MÍSTO – FC Pěčnov – Tatran Volary 8:1 (5:1) – branky: V.Heinzl 2, M.Bednár, J.Janutka, V.Wimberský,
V.Hesoun, L.Bauer, F.Fuchs – J.Sedlák
FINÁLE – SK Lhenice – Tatran Prachatice 2:1 (2:0) – branky: P.Bumba, V.Wimberský – V.Šána
Celkové pořadí týmů a jejich vyhlášení nejlepší hráči
1. SK Lhenice (P.Bumba, O.Jakl) – 2. Tatran Prachatice (P.Zelený,
J.Šlosek) – 3. SK Pěčnov (L.Bauer, V.Hesoun) – 4. Tatran Volary (P.Zbořil,
J.Voráček)
SG SK Lhenice nastupovala k zápasům ve složení: V.Suchý –
M.Šístek, P.Prenner st., O Jakl, D.Bolech, J.Růžička, L.Tischler, P.Bumba,
J.Prenner, O.Svoboda, J.Bukovský, P.Lukšovský, P.Pořádek, V.Wimberský.
JB, JM

Foto vlevo Jihočeský fotbal, Karel Pešek – lhenický vítězný tým
SG SK Lhenice

Memoriál Vojtěcha Marka – 18.ročník
za tří účastníků
lhenická pouť – sobota 29.7. od 14.00 hod.
Program:
zahájení - ve 14.00 hod.
1.zápas – ve 14.20 - SK Lhenice – Blaník Strunkovice
2.zápas – v 16.00 – Blaník Strunkovice – Sokol Chvalšiny
3.zápas – v 17.00 – SK Lhenice – Sokol Chvalšiny
závěr – v 19.00 - vyhlášení pořadí, předání cen týmům na 1.,
2., 3.místě, nejlepšímu hráči, střelci, brankáři
- večer od 20.30 „Pouťová tancovačka“ na hřišti SK
- viz plakát vpravo
JB, JM

POZVÁNKY NA AKCE
Ultimate Frisbee turnaj

22.7.2017 ve Lhenicích na starém hřišti
- Začátek v 9:00 ráno. Předpokládaný konec kolem 4-5pm.
- Každý hráč bude potřebovat bílé a černé tričko (jako rozlišující dres)
- Bude se hrát 3x3, 5x5, či 7x7, v závislosti na počtu hráčů.
- Nezapomeňte si vzít hodně vody, boty pro běhání v trávě, opalovák,
něco na hlavu

Tabulka pro zápis zde - https://docs.google.com/

Frisbee zdar Peťa Šandera

Večer filmové představení (na starém hřišti)
od 21:15 hodin
BARON PRÁŠIL Československo / 1961 / Karel Zeman
vstupné: 50,- Kč
Jste zváni do letního (lesního) kina
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HUDEBNÍ FESTIVAL „POD LÍPOU“ V JÁMĚ
14.7. a 15.72017
Program na pátek 14.7.: 19.00 – kapela „HERDEK FILEK“, 21.00 –
„DENYHO PARŤÁCI“, 23.00 – „TRAUTENBERK“
Program na sobotu 15.7.: 12.00 – Spolek hezkých holek pro Jámu a
okolí“, 12.30 – Doubravanka, 14.00 – Jagamusi, 15.00 –
Stříbrňanka, 18.00 – Babouci, 20.00 –
Krajanka,22.00 – Netolička
Vstupné na sobotní koncerty 150,- Kč, vstupné na nedělní koncerty
též 150,-Kč. Občerstvení zajištěno!
Foto: z jamských hudebních slavností „Pod lípou“

OTEVŘENÍ PIVOVARU V HORNÍCH CHRÁŠŤANECH
22.ČERVENCE 2017 OD 10.00 HOD.
Ochutnávka pěti druhů „Hornochrášťanských piv“,občerstvení, prohlídka pivovaru,
dechová hudba k tanci i poslechu. Všichni jste srdečně zváni ! -

„DEJ BŮH ŠTĚSTÍ“

INZERCE
● POJÍZDNÁ PRODEJNA S UZENÁŘSKÝMI VÝROBKY
Každé úterý, počínaje 4.dubnem 2017, přijíždí do Lhenic pojízdná prodejna s uzeninami a dalšími masnými
výrobky.
V nabídce najdete kvalitní uzená masa z komína, uzená žebra a kolena, špeky,
jitrnice, jelita….a mnoho dalšího.
PRODEJNA NABÍZÍ MOŽNOST OBJEDNÁNÍ ČERSTVÉHO MASA
● HLEDÁM BRIGÁDNÍKA na rozvoz obědů, popřípadě na výpomoc v kuchyni a úklid od 1.5. do 1.8. (osobní
auto mám)
možnost dlouhodobé spolupráce Tel: 728 988 223
● 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.
● KOMINICTVÍ DUŠAN HILOVSKÝ – poskytuji kompletní kominické a zednické práce.
Tel: 720 054 060 www.kominictvihil.cz
● PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE
Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice Tel: 722 339 339
www.pujcovna-netolice.cz
Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 – Netolice. Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se
zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování. Prodej, půjčování a servis jízdních kol. Tel. 775 449 723
● Jiří Velíšek PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS - ŽALUZIE, SÍTĚ, MARKÝZY
Výroba předokenních rolet MINOROL- shrnovací dveře - plastová okna – těsnění do oken a dveří –
garážová vrata + pohony bran – GSM ovládání vrat, bran, rolet, sušáky na prádlo
Dále v nabídce: držáky truhlíků, satelitů apod. Telefon: 608 972 382
Třebanice 18 www.zaluzievelisek .cz zaluzievelisek@seznam.cz
„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Příspěvky a inzeráty
přijímáme do uzávěrky nejpozději poslední den v měsíci. Adresa redakční rady: Úřad Městyse,

384 02 Lhenice, e-mailová adresa : kultura@lhenice.cz WWW stránky: www.lhenice.cz .
Povoleno MK ČR E 12493 . Cena 9,- Kč; náklad 250 ks
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