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SRPEN 2018

Zveme Vás na slavnostní otevření zrevitalizovaného lhenického náměstí v den tradičního „Jarmarku na
sv.Jiljí“ – v sobotu 1.září 2018, spojené s oslavou 100 let České státnosti a 735 let od první písemné
zmínky o našich Lhenicích s bohatým programem (viz plakát výše a článek uvnitř listu v kapitole „Ze
společenského a kulturního dění“.

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY
Když se ohlédnu čtyři roky nazpět….
Byla jsem požádána naší redakční radou o zhodnocení volebního období, které se chýlí ke konci. Když se
ohlédnu čtyři roky zpět, i já sama jsem překvapená, kolik věcí se od té doby stalo a podařilo se
zrealizovat. Hodně jsme investovali, téměř 100 milionů Kč, přesto hospodaříme v plusu. Snažíme se
maximálně využívat dotace. Dovolte mi v závěru funkčního období tohoto zastupitelstva zmínit alespoň ty
akce, které jsou z mého pohledu nejvýznamnější.
Jako největší úspěch vnímám to, že se po desetiletích podařilo odstranit z naší obce největšího strašáka ekologickou zátěž v areálu bývalého agrochemického střediska. Víc než 750 tun nebezpečných odpadů a 5500 tun
kontaminované zeminy byly pro městys i nás obyvatele velkou hrozbou ekologické katastrofy. Společnost, která je sem v 90.
letech navezla za účelem odborné likvidace, zkrachovala a tuny nebezpečných látek zůstaly bez majitele. Absolvovala jsem
kvůli tomu desítky schůzek s právníky, poslanci, senátory, zástupci kraje i ministerstva, inspekce životního prostředí.
Nakonec se podařilo začlenit Lhenice do speciálního dotačního programu Ministerstva životního prostředí a získat na
likvidaci těchto odpadů téměř 20 milionů korun. Zbylou částku ve výši téměř 5 mil. Kč nám pomohl zaplatit právě Jihočeský
kraj (2,5 mil. Kč) a Státní fond životního prostředí nám poskytl bezúročnou půjčku. Ty nejnebezpečnější odpady z našeho
katastru zmizely v první etapě a zbývá ještě zlikvidovat kontaminovanou zeminu a areál dočistit. Na tom se právě začíná
pracovat, máme již vysoutěženého dodavatele prací a podepsanou smlouvu o dílo. Po dalších nezbytných administrativních
krocích se pustíme do sanace. Náklady na sanaci jsou téměř 38 milionů, kdy 80% tvoří dotace z EU fondů a 20 % půjde za
námi. V budoucnu plánujeme, že by v místě vznikl areál technických služeb. Nejdůležitější ale je, že nebezpečné odpady
jsou nebo v nejbližší době budou z naší ovocnářské obce pryč.
Další prioritní akcí tohoto volebního období byla a je revitalizace náměstí. Začala v roce 2015 a pokračuje do současnosti. V
rámci ní se opravil prostor od základní a mateřské školy až ke kostelu i za ním po rozšíření projektu. Zbývá dokončit už jen
přes náměstí vedoucí silnice – ty jsou majetkem Jihočeského kraje (Krumlovská + Netolická) a nás (Bavorovská). Soutěž na
zhotovitele prací na rekonstrukci krajské komunikace už byla dokončena a opravy by měly začít letos v září. Zároveň není
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dokončena výsadba zeleně na náměstí, ale čekáme, až skončí toto suché období a poleví vysoké teploty. Poté se náměstí
osadí i dalším vybavením, jako jsou např. lavičky apod.
V roce 2015 se nám podařilo zateplit zdravotní středisko a hned následující rok jsme tam taky vytvořili zázemí pro
Zdravotnickou záchrannou službu. Ani to nebyla malá investice, vyšla na více než milion korun. Museli jsme předělat a
zrekonstruovat místnosti v přízemí, tak aby vyhovovaly potřebám záchranářů a také stavebně upravit garáž i s osazením
speciálních vrat pro výjezdovou jednotku ZZS Jihočeského kraje. I když si přeji, abychom její služby nemuseli využívat,
myslím, že je dobře, že se tento projekt podařilo uvést v život.
Za uplynulé čtyři roky jsme také hodně investovali do oprav a renovací ve škole, školce a jídelně. Šlo o statisíce korun z
našeho rozpočtu a miliony z dotačních programů evropských nebo krajských. Díky tomu se modernizovaly učebny (např.
učebna fyziky, dílen a kuchyňky), rozšířila se družina, opravila jídelna, teď se předělávají zastaralé klecové šatny a buduje
se speciální jazyková učebna, aby děti měly moderní zázemí. Provoz mateřské školy jsme rozšířili i do Mičovic (naše MŠ je
zastřešující, provoz půjde za obcí Mičovice).
V počátku volebního období jsme také dokončili sběrný dvůr a kompostárnu a podle jejich využívání je vidět, že tato zařízení
byla v našem městysi opravdu potřeba.
Když se podíváme do osad, nejvýznamnější investicí byla jednoznačně stavba vodovodu, kanalizace a ČOV v Horních
Chrášťanech, která byla dokončena v závěru loňského roku a také tato akce byla podpořena dotací z Ministerstva
zemědělství. Celkové náklady byly více než 11 milionů Kč. Zároveň jsme si nechali zpracovat studii, jak by se podobná
investice vyplatila i v dalších osadách. A bohužel se ukázalo, že tam podobnou infrastrukturu stavět nemůžeme. Náklady
jsou tak vysoké, že je to pro náš rozpočet neúnosné a nesplňujeme ani kritéria žádné z dotací – jde o příliš malá sídla, kde
ani stát stavbu vodovodů a kanalizací nepodporuje. V rámci investic a nových staveb se podařilo vybudovat dvě nová dětská
hřiště – v Hrbově a ve Vadkově, pokračovali jsme v opravách kaplí a kapliček, křížové cesty a kaple v Brabcích. Neopravená
je tak už jen kaple v Hradcích, nepatří ale našemu městysi, je v soukromých rukách. V nejbližší době se dočká opravy i
hasičská zbrojnice v Hrbově a tam také připravujeme projekt na opravu povrchů na návsi.
Po celé volební období jsme pokračovali v podpoře sportovců a dalších různých zájmových sdružení a spolků. Jsem ráda,
že se našim fotbalistům podařilo postoupit do vyšší soutěže, že nás družstvo mladých stolních tenistů reprezentuje i na
celorepublikové úrovni, že tu vznikla Elite School Lhenice, že se tu dál daří udržet myslivost, včelařství, chovatelství, Klub
českých turistů, také úzce spolupracujeme s naší MAS Rozkvět z.s., která je i poskytovatelem dotací.
Pravidelně podporujeme taky Hospic v Prachaticích, Domov sv. Linharta v Chelčicích nebo Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, protože právě tyto služby získávají peníze ze státního rozpočtu jen velmi složitě a dle mého
názoru jsou potřebné a i naši spoluobčané je využívají. Byli jsme také významnými dárci při opravě lhenických varhan v
kostele sv. Jakuba (na konci léta v předvečer Jarmarku sv. Jiljí se poprvé slavnostně rozezní, tímto mi dovolte vás na
koncert 31.8. i Jarmark sv. Jiljí 1.9. pozvat) a také jsme poskytli dar na opravu svatovítských varhan.
Průběžně opravujeme také lesní cesty a místní komunikace. I tady se snažíme maximálně využívat dotačních programů a
investovali jsme už miliony korun.
V letošním roce také došlo na rekonstrukci vnitřních prostor úřadu městyse, která právě probíhá a byla také prioritou v tomto
volebním období. V rámci ní postavíme výtah a úřad tak bude konečně bezbariérový a pro všechny pohodlně dostupný. Do
přízemí přemístíme knihovnu a i ta bude tím pádem bezbariérová. Do přízemí se pak vrátí také pošta, ale v trochu jiném
formátu, který už úspěšně funguje v jiných obcích a to jako Pošta Partner.
To znamená, že provozovat ji bude obec, ale rozsah služeb zůstane zachovaný. Naopak se díky tomu rozšíří otevírací doba.
Jsou ale také věci, které se úplně vyřešit nepodařilo a jejich řešení se tak přesouvá do dalších let. Jedním z nich je
rekonstrukce prostoru v restauraci „U Vašků“. WC je ve špatném stavu, prostor nad restaurací je nevyužitý a také ve
špatném stavu je pavlač. Nechali jsme zpracovat studii, která nabízí několik možností řešení a je ale na zastupitelích, aby
rozhodli o tom, jak všechny prostory v tomto obecním domě využít. A podobným problémem zůstává také bývalý dům s
pečovatelskou službou. Ani tam stávající zastupitelstvo nestihlo jednoznačně rozhodnout. Máme několik variant, jak s tímto
domem naložit, ale i toto rozhodnutí bude na příštích zastupitelích.
I přesto, že máme za sebou takto rozsáhlé investice, městysi se daří hospodařit v plusu. Investovali jsme z naspořených
peněz z let předcházejících. Také se nám podařilo zkonsolidovat úvěry z let 2004 a 2005, které si tehdy obec vzala při
stavbě bytových domů č. p. 419 a č. p. 420. Úroková sazba je až do splacení úvěru ve výši 0,36% p.a. Na první etapu
sanace máme, jak už jsem zmínila v úvodu, bezúročnou půjčku. Ostatně všechny rozpočty a plánované akce jsou k
nahlédnutí na stránkách městyse www.lhenice.cz/urad-2/uredni-deska/. Na účtech městyse Lhenice v tuto chvíli zůstává
více než 14 milionů korun a to je myslím dobrý začátek k dalším budoucím investicím pro rozvoj našeho městyse.
Ing.Marie Kabátová, starostka

Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 26.7.2018
Výpis ze zápisu č. 44
Přítomni : MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. M. Eis, Ing. I. Gregorová, Ing. M. Hölcl,
Ing. M. Kabátová, J. Krtek, Ing. P. Leber, I. Pavličová, P. Pořádek
Přijatá usnesení:
Ad 3) Usnesení č. 486/44/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení nabídek a protokol
o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 – 3 k návrhu č. 921/RK/18 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Silnice II/122 průtah Lhenice“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
b) schvaluje výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Silnice II/122 průtah Lhenice“ s firmou EUROVIA CS, a.s., Praha,
IČ 45274924 za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 16.381.257,59 Kč bez DPH, tj. 19.821.321,68 Kč
vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Městysem Lhenice a dodavatelem ve výši 3.937.601,88
Kč bez DPH, tj. 4.764.498,27 Kč vč. DPH; v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k
uzavření smlouvy další účastníky zadávacího řízení;
c) pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou EUROVIA CS, a.s., Praha, IČ 45274924 11 PRO
Ad 4) Usnesení č. 487/44/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zápis z jednání s vlastníky pozemků v
areálu bývalého ACHP Lhenice a pověřuje starostku v pokračování v dalších dohodnutých krocích
a připravením návrhů smluv o smlouvách budoucích kupních popř. seznamu pozemků vhodných ke směně. 11 PRO OA
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INFORMACE OBČANŮM
BEZPROUDÍ
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržby a revizních prací
bude přerušena dodávka elektrické energie:
dne 27.8. – v době od 8.00 do 13.00 hodin – ve LHENICÍCH – všechna odběrná místa podél cesty spojující ulice
Netolická a Bavorovská (od čp.453 a 427 po ul.Bavorovskou).
dne 30.8. – v době od 8.00 do 16.00 hodin – v HRBOVĚ – celá obec včetně sádek a chatek
v BRUSNÉ – také celá obec.

Komunální volby 2018 do zastupitelstev obcí se
budou konat v pátek 5.10. od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu 6.10. od 8.00 do 14.00 hod.
O přízeň voličů se u nás, ve Lhenicích budou ucházet
celkem 4 volební strany, z nichž voliči svým výběrem zvolí
11 zastupitelů.
Svoji kandidátku k registraci odevzdaly tyto volební strany
– KDU-ČSL, Nezávislí hasiči a myslivci pro Lhenicko,
ODS a Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Lhenicko 2018.
Volební místnosti budou letos, vzhledem ke stavebním úpravám vnitřních prostorů radnice, umístěny v základní
škole. Jednotlivé kandidátky a volební programy jednotlivých volebních stran představíme v příštím, tedy
v zářijovém vydání Mého Lhenicka. Bližší informace na Úřední desce radnice.

A jak byli aktivní současní zastupitelé v tomto volebním období?
Uskutečnilo se 44 zasedání zastupitelstva městyse a přijato bylo 487 usnesení
MUDr. Čeněk Adamec
Mgr. Karel Bican
Pavel Boška
Ing. Miloslav Eis
Ing. Ivana Gregorová
Ing. Milan Hölcl
Ing. Marie Kabátová
Jaroslav Krtek
Ing. Petr Leber
Iveta Pavličová
Petr Pořádek

(– ještě se bude konat zářijové zasedání)
účast na zastupitelstvu
hlasování PROTI
zdržel se hlasování
43
1x
7x
43
0
3x
43
0
7x
40
1x
7x
34
2x
4x
43
2x
5x
44
1x
4x
42
0
1x
41
2x
0
43
0
4x
44
1x
13x

Práce ve výborech a komisích:
Finanční výbor – Leber, Gregorová, Kontrolní výbor – Eis, Bican, Komise pozemková,zemědělská,lesnická a
živ.prostředí – Hölcl, Komise stavební a dopravní – Boška, Komise soc.zdrav., kulturní, školská a sportovní –
Pavličová, Komise přestupková – Pořádek, Komise bytová – Pořádek.
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Jaká byla naše „Svatojakubská 2018“
„ Na pouti jsem vystřelil růži z papíru,
dala sis ji do vlasů, kde hladívám Tě já…“
(z písně bratří Nedvědů)
Proběhla tradičně o posledním
červencovém víkendu 28. a 29.7. (po
svátku Jakuba 25.7.), tentokrát v žáru
letošního horkého léta na téměř již
dokončeném
zrevitalizovaném
náměstí a v důsledku změn na jeho
ploše
s nově
uzpůsobeným
rozložením pouťových atrakcí i
jarmarku se stánky
s pestrým
tovarem.
Svým průběhem se nijak nelišila od
poutí předešlých – s nedělní mší
svatou ve sv.Jakubovi k jeho oslavě

a s tradiční výstavou drobného
zvířectva zdejších chovatelů v jejich
areálu, s nezbytným sobotním i
nedělním fotbalem, o pouťových
večerech
a
nocích
s neodmyslitelnými
pouťovými
zábavami – v pátek v areálu bývalé
Fruty s retro-rockem ze 70.let
s „Parkány“ a v sobotu se skupinou
„Jiří Schelinger Memory Band“
s předkapelou „Flickers“ opět pod
širým nebem ve fotbalovém stánku
SK, s naplněnými hospůdkami po
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celou pouť a nedělním večerním
posezením
s country
kapelou
„Vodáci“ na dvoře pivnice „U Vašků“,
tradičně uzavírající pouťový „mumraj“
u nás.
O návštěvnosti naší „Svatojakubské“
vypovídalo automobilové obležení
našeho městečka na jeho pokrajích
(viz foto), jakož o jejím průběhu
nejvýstižněji
podává
svědectví
obrázková
procházka
pouťovým
děním níže.

Obrázková procházka letošní lhenickou poutí
– vlevo nahoře mše ve sv.Jakubovi, stánky
byly umístěny převážně v Krumlovské ulici,
vpravo a uprostřed – z pouťových atrakcí,
vlevo uprostřed z chovatelské výstavy, dolní
řada zleva – lheničtí Vodáci. Flickers a
J.Schelinger Memory Band.
Vlevo dole – pouťové obležení městečka
auty - na jižním jeho okraji u památné lípy.

K některým pořádaným pouťovým akcím podrobněji.
Pouťová propagační výstava drobného zvířectva – areál ZO ČSCH – nedělní dopoledne 29.7.2018 (podle
zprávy o jejím průběhu pro ML od místních chovatelů).
Proběhla ve dvaceti vystavovaných voliérách, a to drůbeže (kachen, husí, perliček, slepic, zlatých bažantů), dále též sto pěti
holubů, šedesáti pěti králíků, sedmdesáti exotů a dvou zakrslých koz. Po dohodě s vystavovateli byla možnost některá
zvířata si i zakoupit. Výstavě přálo počasí, i proto byla velice hojně navštívena šesti sty sedmi návštěvníky, za což jim patří
poděkování. Přímo v areálu bylo pro ně připraveno i občerstvení s příjemným posezením, též bohatá tombola s třista dvaceti
cenami, o kterou byl velký zájem, že až tombolových lístků se nedostávalo.Touto cestou bychom rádi poděkovali sponzorům
za finanční podporu i za dary do tomboly. Též bychom Vás rádi pozvali mezi nás. Vás, kteří se zajímáte o chov zvířat. Tím
byste nám tak pomohli rozvíjet činnost našeho spolku, který v letošním roce slaví 35 let od jeho založení.
Děkujeme všem příznivcům. Jan Pavlík st.

Pouť plná fotbalu.
Od dávných dob k ní neodmyslitelně patří. Fotbalová pouťová nabídka probíhala o sobotě i neděli.
V sobotu 28.7. již s 19.ročníkem Memoriálu Vojtěcha Marka a Milana Kvěcha – za účasti tří týmů: 1.FC Netolice, Sokola
Chvalšiny, domácího SK Lhenice a za vítězství týmu lhenického SK počtvrté v řadě a celkově podeváté.
Průběh turnaje
(zápasy hrány na 2x30 minut)
1.zápas – SK Lhenice – Sokol Chvalšiny 3:0 (1:0) – sled branek: 11.´ M.Mahák 1:0, 31.´ P.Prenner 2:0, 52.´J.Mrkvička 3:0
2.zápas – 1.FC Netolice – Sokol Chvalšiny 3:2 (1:1) – sled branek: 6.´ F.Rokůsek 1:0, 27,´J.Fic 1:1, 50.´ Z.Gynzel 1:2,
56.´R.Varyš 2:2, 57.´ F.Rokůsek 3:2
3.zápas – SK Lhenice – 1.FC Netolice 3:1 (0:0) – sled branek: 31.´ R.Pořádek 1:0, 38.´T.Balica 2:0, 50.´J.Beran 3:0,
56.´J.Pivoňka 3:1
Všechna turnajová utkání odřídil, i za další dva nedostavivší se delegované rozhodčí, sudí Roman Mráz z Vodňan.
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Celkové pořadí týmů vzešlé z turnajového klání
1.místo – SK Lhenice – 2 zápasy – 6 bodů – skóre 6:1
2.místo – 1.FC Netolice – 2 zápasy – 3 body – skóre 4:5
3.místo – Sokol Chvalšiny – 2 zápasy – 0 bodů – skóre 2:6
Nejlepší jednotlivci na turnaji
nejlepší hráč – Lukáš Fučík – Sokol Chvalšiny
nejlepší střelec (s dvěma brankami) – Filip Rokůsek – 1.FC Netolice
nejlepší gólman – Jindřich Dvořák – SK Lhenice
Poháry a ceny účastenským týmům a nejlepším jednotlivcům předali paní starostka městyse Lhenice Ing.Marie Kabátová,
manželka zesnulého Milana Kvěcha paní Jana Kvěchová a prezident lhenického SK Pavel Boška.
Ze soupisek účastníků turnaje:
SK Lhenice
J.Dvořák, P.Dušek – L.Kopf, T.Tůma, Dom.Kiš, Dav.Kiš, D.Kolář, M.Mahák, J.Mrkvička, P.Prenner, J.Beran, T.Balica,
D.Lukač, R.Pořádek, R.Iliev, D.Trojan, J.Málek, J.Prenner
1.FC Netolice
T.Plojhar, T.Kabelka – S.Šulc, J.Urban, J.Pivoňka, F.Rokůsek, J.Lukáš, J.Skála, P.Fux, Dan.Andres, D.Reindl, R.Varyš,
D.Hlavatý, M.Baloušek, V.Vlášek, T.Konvička, J.Varyš, M.Račák, P.Jirkovský, Dav.Andres
Sokol Chvalšiny
L.Schwarz – M.Kamenský, P.Sluka, P.Cába, R.Kaprál, M.Postl, P.Postl, Z.Ginzel, J.Fic, P.Zwifelhofer, J.Friš, L.Fučík,
J.Hundsnurscher, J.Podhora

Fota: vlevo – z předávání pohárů vítězi memoriálu, domácímu týmu – kapitánovi T.Tůmovi a L.Kopfovi. Vpravo – dres
zesnulého Milana Kvěcha (+ 14.8.2017) s číslem 9, dlouholetého vynikajícího hráče a kapitána týmu, bude vyvěšen mezi
památné dresy našeho lhenického SK.
V neděli 29.července s fotbalovou nabídkou „pouťáku“ OLD BOYS – hráčů nad 35 let

SK Lhenice versus FC Vlachovo Březí 7:4 (4:4)
Již 15 let se oba týmy poměřují o svých poutích a dokazují, že v nohách i srdcích to stále ještě je…
Tak tomu bylo tentokráte také na té lhenické „Svatojakubské“.
Průběh mače
- sled branek: 1.´ P.Hůrský 1:0, 3.´J.Růžička 2:0,7.´ Vl.Burda 3:0, 10.´ Vl.Burda 4:0,15.´ R.Lukeš 4:1 (z 11), 16.´ L.Řezník
4:2, 25.´ P.Rapčani 4:3, 29.´ P.Rapčani 4:4, 36.´ J.Růžička 5:4, 40.´ Vl.Burda 6:4, 58.´ P.Maxa 7:4
Zápas odřídil prezident lhenického SK Pavel Boška.

Společné foto „Old Boys“ – lhenická „Svatojakubská pouť 2018“ (Lheničtí v červenobílém, Vlachovobřežští v modrém)

„Chrastovna cup 2018“ – turnaj v malé kopané
Také již po nějaká léta je pořádán o naší pouti. Sice se odehrává na hřišti v Jámě (ta patří
rovněž ke lhenické farnosti a pouť se tam drží) a tady si to pouťově rozdávají ryzí fotbaloví
amatéři, tentokrát v sobotu 28.7. za účasti šesti týmů seřazených podle konečného pořadí:
1. Kardaška, 2. Božolé z ČB, 3. Chrastovna, 4. Dubáci, 5. Peky boys, 6. Nová Ves.
Letošním vítězem se stala „Kardaška“ (tým kamarádů z Kardašovy Řečice), která
tentokrát domácím týmům v litém, ale fayr play vedeném boji „vyfoukla“ prvenství.
Nejlépe z domácích týmů se na 3.místě umístila „Chrastovna“ (viz foto vlevo) – horní řada
zleva: Kolář, Růžička st., Žofka, Pořádek. Klečící zleva: Růžička ml., Břicháček ml.,
Kysela. Turnaj byl zakončen, jak tradice káže, bujarou párty. Tak snad o příští pouti pohár
pro vítěze zůstane doma!
JB, JM
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O jednom obrazu z radnice
Visí v pracovně naší paní starostky, která jej pro městys
před časem získala na aukci v Českých Budějovicích.
Autorem obrazu je malíř Jiří Probošt (1880 – 1953). Žel,
datum, kdy byl vytvořen, není na něm uveden. Lze usuzovat,
že pochází z období první republiky, z jejích rannějších let.
Vyobrazení našeho lhenického náměstí nás navrací do
starých časů. Do doby ještě neupraveného – bez náměstní
vyrovnávací kamenné zídky, bez sloupů veřejného
elektrického osvětlení, ale již z ochozem před vchodem do
staré radnice v jejím průčelí, před ní se sochou sv.Vojtěcha
a budkou obecní váhy, v blízkosti obého s hostincem „U
Šturmů“ i s krámkem v témže stavení, naproti již v patrovém
domě u „Trčků“ s obchůdkem obuvi „Baťa“. Náměstím právě
projíždí potah s kravkami s vozem s trávou – tak typické to
pro místní chalupníky, drobné hospodáře – peckáře za
starodávna, což dříve narození našinci ještě pamatují.
Obraz zajisté nabízí srovnání se současnou podobou
našeho náměstí.
JB, JM

Příměstské tábory i u nás
Prázdniny – pro děti báječný čas, pro rodiče, mimo dovolené, mnohdy s nastávajícími
starostmi, kam s nimi. K rodičovskému vyřešení tohoto problému napomáhají již i u nás
příměstské tábory, pro děti s naskýtající se příležitostí, jak prázdninový čas smysluplně a
zábavně vyplnit. A tak palec nahoru!
V rámci projektu Sokol Lhenice rodinám financovaného z Operačního programu Zaměstnanost proběhl v období 2. – 13. 7.
2018 první letošní příměstský tábor - ELITE GYM LHENICE a celkem se ho zúčastnilo 26 dětí. Svým obsahem a celkovou
strukturou byl koncipován jako polovojenský příměstský tábor. Měl za úkol předat dětem základní vědomosti a dovednosti z
oblasti sebeobrany a první pomoci, nasměrovat děti cestou zdravého fyzického rozvoje a zvýšení fyzické kondice, spolu se
zaměřením na předání základních morálních zásad v rámci fungování jednotlivce a rozvoj vlastenectví. Tímto bych chtěl
lektorům příměstského tábora poděkovat za skvělou a s profesionálním přístupem odvedenou práci s dětmi.
Václav Hůrský (starosta TJ Sokol Lhenice)

Průběh tábora s Elite gym
„Po celou dobu jsme se zaměřovali
nejen na práci v týmu (děti byly
rozděleny do čtyř až pětičlenných
týmů, majících vždy svého veliteleodpovědnou osobu), ale i na roli
jednotlivce a dopad fungování
jednotlivce na skupinu. Struktura
každého dne našeho příměstského
tábora byla pevně daná denním
řádem a časy sladěny tak, aby měly
děti časový fond naplněný aktivitami z
oblasti
sportu,
sebeobrany,
vševojskové přípravy a první pomoci
na
maximální
možnou
míru,
přerušené pouze nezbytnými pauzami
na občerstvení a toaletu, což činilo
příměstský tábor poměrně náročným
nejen po psychické (soustředění) ale
zejména fyzické stránce.
Den začínal vždy nástupem, spolu se
vzdáním pocty české vlajce, za znění
státní hymny. Následovalo seznámení
s denními aktivitami (dopoledním
blokem a blokem odpoledním),
techniky správné přípravy na trénink
(mobilita, fasciální trénink, atletická
rozcvička) a intervalové Tabata
tréninky, kterým vždy předcházela
dopodrobna
vysvětlená
technika
konkrétního cviku nebo pohybu.
Intervalové tréninky byly každým
dnem posouvány ze stran obtížnosti
cviků, délky a počtu intervalů tak, aby
se tělo nebylo schopno adaptovat a
tudíž mohla být rozvíjena vytrvalostní
a koordinační složka dítěte.

Následovala
pořadová
příprava,
obsahující základní postoje ve tvaru,
obraty na místě, vzdávání pocty ve
stoje, pochodové tvary, pořadový krok
a další. Tyto techniky zkvalitnily a
urychlily jakoukoli další následující
aktivitu, spojenou s bezpečným
přemístěním dětí na konkrétní činnost
nebo stravu. Jedním ze stěžejních
prvků byla sebeobrana, které jsme
věnovali majoritní část našeho
programu.
Vedena
byla
českobudějovickým instruktorem Krav
- Maga, Petrem Kabourkem, který se
zaměřoval zejména na základní
problematiku taktiky jednotlivce a
týmu, při napadení osoby/osob,
spojenou s vyhnutím se samotnému
konfliktu (psychologie komunikace a
chování vůči agresorovi) a odpoutání
se od hrozby, za pomoci měkkých a
tvrdých sebeobranných technik. Toto
vše probíhalo jak cestou drilu, tak i
kolektivních her.
Pauza na oběd byla vždy spojena se
samotným přesunem, trvajícím 15-20
minut, do místní restaurace „Na
verpánku“. I ve stravování dětí jsme
se snažili přihlédnout na nutriční
požadavky malých dětí, a to s
ohledem na fyzickou náročnost
našeho příměstského tábora. Nutriční
skladba jídel na celých 14 dní byla
pečlivě konzultována již 3 týdny před
samotným zahájením tábora s
personálem
výše
jmenované
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restaurace. Děti tak získaly nutričně
vyváženou a zdravou stravu v
objemu, který byl schopen kaloricky
pokrýt výdej, způsobený jejich
celodenními fyzickými aktivitami.
Odpolední blok dal dětem šanci na
kvalitní trávení, a to vždy po dobu
minimálně jedné hodiny, kterou jsme
zprvu věnovali teorii a poté i praxi
zdravotnické přípravy pod vedením
vojenského zdravotního záchranáře
(prapor. Jaroslava Duchoně). Ten se
zaměřil na základní a život-ohrožující
stavy, které jsou i malé děti schopny
včasným a adekvátním zásahem
bezpečně zvládnout a stabilizovat tím
pacientovy základní životní funkce.
Vše probíhalo opět formou drilu a
soutěží mezi jednotlivými týmy.
Na přání dětí jsme zařadili do
programu i ryze vojenské prvky,
jakými byla například manipulace a
střelba z útočných pušek (airsoft) a
prvky
přežití
(improvizované
rozdělávání ohně a překonávání
vodních
toků)
pod
dozorem
vojenských instruktorů.
Poslední části bloku vždy vyplňoval
týmový workout / soutěž s prvky
atletiky, vytrvalosti a gymnastiky. Po
svačině byl den ukončen nástupem a
seznámením s programem dalšího
dne“.
Za Elite Gym Lhenice a Elite Lhenice,
z.s. Jaroslav Duchoň

Reportáž o tomto jedinečném táboře vysílala Česká televize v pořadu Studio 6
a následně v Událostech v regionech na ČT dne 11.července 2018.
Zhlédnout možno v archivu pořadů na web.stránkách televize – odkaz:
//www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140711-udalosti-v-regionech/

Další příměstský tábor LETEM SVĚTEM byl také realizován z projektu „Sokol Lhenice rodinám“,
podpořeného z výzvy MAS Rozkvět z OPZ: prorodinná opatření a mimoškolní aktivity.
Tento tábor měl svou základnu v Rodinném centru a výtvarné dílně v budově lhenického kina
v termínu od 23.7. do 28.7.2018, vždy v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Program tábora byl velmi pestrý, dopoledne se věnovaly děti tvoření (odnesly si domů 5 vlastních
výrobků) a odpoledne se zabývaly pohybovými aktivitami v přírodě.
Byl rozdělený do tématických celků: pondělí – Indiánský den, výroba lapačů snů; úterý – Umění
staré Asie, batikování textilu; středa – Zpět do pravěku, práce s keramickou hlínou; čtvrtek –
Malujeme po francouzsku, malování v přírodě; pátek – Den divadla, vernisáž výstavy výrobků a
představení pro rodiče.
Stravování měly děti zajištěné v Penzionu Ingrid, kde jim moc chutnalo a za dobrou stravu děkují
jeho zaměstnancům. Účastníkům tohoto příměstského tábora se věnovaly lektorky Klára
Vanková, Lucka Trnková a Magdalena Nejedlá.

Fota z činností na táboře – vlevo v batikovaných trikách vlastní výroby.
V měsíci srpnu budou probíhat ještě dva příměstské tábory, a to ZELENÝ OSTROV v termínu 6.-10.8.
a probíhat bude v Dolních Chrášťanech a tábor POHYBOVÉ HRY na samý závěr prázdnin 27.- 31.8.
ve lhenické sokolovně a okolí.
JB, JM

Příměstský myslivecký tábor
DĚTEM SE JIŽ DRUHÝM ROKEM ÚSPĚŠNĚ O PRÁZDNINÁCH VĚNUJE TAKÉ MS LHENICE
Po loňské premiéře jsem dětem i rodičům slíbil pokračování, a to se nám letos opět vydařilo. Velmi mě těší
velký zájem dětí a doufám, že si odnesly hodně krásných zážitků. V celém týdnu nám oproti loňsku přálo
počasí, tak jsme toho v plné míře využili a pustili se i do větších výletů. I přes téměř čtyři desítky dětí, z toho
jedna třetina byla mladších šesti let, jsme podnikli výpravu do Zbytin. Děti si cestu vláčkem úžasně užily.
V průběhu týdne jsme se věnovali poznávání přírody, znalostem z myslivosti, kynologii, sportu a připravili
jsme pro děti i nocování ve stanech, což pro mnohé z nich byl velký zážitek. Jejich radost a úsměvy pro nás
v průběhu týdne byly tou největší odměnou.
Největší můj dík tedy patří Šárce Amortové a Zdeňku Švarcovi, kteří se o děti celý týden úžasně a nezištně starali. Bez jejich
nápadů, trpělivosti a citu pro práci s dětmi by se mnohé z toho, co jsme v průběhu týdne zažili, nepodařilo.Velice děkuji paní
Trnkové, ředitelce základní školy, za poskytnutí zázemí pro náš tábor v prostorách školy. Dík patří opět Jindřichu Grillovi za
pojištění dětí i jeho příspěvek na něj a stejně jako vloni, musím zaklepat, opět jsme ho nepotřebovali. Za věcné dary, které
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každý účastník dostal, děkuji České pojišťovně a Petru Štenglovi. Veliký dík je potřeba dát Jihočeské záchranné brigádě
kynologů za ukázku výcviku záchranářských psů i Olče Amchové za krásně pomalované tvářičky dětí.
Počasí nám letos opravdu přálo, proto jsme prostor myslivny Mysliveckého spolku Lhenice využili jen minimálně. Prostory
SDH Vadkov jsme opět měli připraveny pro případ deštivého počasí i za to upřímně děkuji. Úžasné bylo i kuchařské umění
maminek a babiček, které nás zásobovaly dobrotami. Děkuji Janě Motzové a kolektivu za zajištění stravování. I mnoho
z rodičů nám pomohlo v dopravě i svou účastí a pomocí, bez toho všeho bychom určitě neměli tak krásné zážitky. Za to vše
se slzou radosti v oku, jak se nám tábor vydařil, děkuji a opět slibuji, že příští rok znovu.
Richard Štengl

O tomto příměstském táboře vyšel článek 25.7. v Pt.Deníku

Foto - hojně navštívený myslivecký příměstský tábor si děti perfektně užily.

Děti z výuky náboženství pospolu i „o vagacích“
Za celoroční společné snažení byl jim v počátku
prázdnin (6.-7.7.) odměnou dvoudenní pěší výlet do
blízkého okolí s přespáním ve Vadkově, připravený pro
ně jejich katechetkou, Mgr.Markétou Grillovou. Při cestě
absolvovaly různé hry, třeba „hledání pokladu“. Místem
jejich nocování ve stanech stala se vadkovská lesní
zahrada u „Štěrbů“, kde zhlédly i pro ně pozvané
divadlo jednoho herce s pohádkou „O hodinách“. Po
cestě domů výlet zakončily společným obědem na
lhenické faře s krásnou vidinou ještě mnoha obdobně
vydařeně prožitých prázdninových dnů před sebou.
Foto vlevo – parta výletníků se svou učitelkou před
velkou kaplí v Brabcích, vpravo z divadélka „O
hodinách“.
MG, JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ

– v pátek 31.8. a v sobotu 1.9.2018
pořádané k oficiálnímu otevření zrevitalizovaného lhenického náměstí,
ke 100.výročí České státnosti a 735 let od první písemné zmínky o Lhenicích.

Varhanní koncert a hudební večer – jako součást slavností
Farnost Lhenice a městys Lhenice Vás zvou na
VARHANNÍ KONCERT A HUDEBNÍ VEČER
v pátek 31.8.2018 od 18.30 hod.v kostele sv.Jakuba ve Lhenicích na varhany po generální opravě
v podání MARTINA KUBÁTA (bývalého varhaníka v Č.Budějovicích, dnes profesionálního varhaníka působícího
v Dolním Újezdu u Litomyšle a na konzervatoři v Opavě) a TOMÁŠE KREJČÍHO a jeho rodiny z Brna. Na
programu budou skladby od J.S.Bacha, W.A.Mozarta, A.V.Michny z Otradovic, improvizace M.Kubáta a další.
Vstupné dobrovolné – věnováno na náklady koncertu a další opravy kostela.
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Největší hudební nástroj ve Lhenicích je připraven „promluvit“ ve své kráse po dlouhé generální opravě,
a proto si dovoluji pozvat Vás všechny na tento určitě krásný hudební večer ….Ing.J.Jelínek

Celodenní sobotní program „Jarmarku na sv.Jiljí“ nabízí:
9.00 hod. - MŠE SVATÁ – kostel sv. Jakuba
10.00 hod. - DOUBRAVANKA – tradiční repertoár dechové hudby i moderní skladby nejrůznějších žánrů
12.15 hod. - PROSLOV – UVÍTÁNÍ
12.45 hod. - MÓDNÍ „PRVOREPUBLIKOVÁ“ PŘEHLÍDKA - dobová móda z let 1914-1940
13.30 hod. - MUSIQUÁRIUM- hudba, která se dotýká hvězd. Ponořte se s námi do hudby těch nejlepších:
Stevie Wonder, Michael Jackson, Earth, Wind & Fire, Incognito, George Benson, Sting
16.00 hod. - BELLÁRIA - pěvecký sbor z Českého Krumlova
17.00 hod. - ELIŠKA A VOTVÍRÁCI - Eliška Kotlínová, začínající zpěvačka jihočeské hudební scény. Hraje na
ukulele, kytaru a klavír. V současné době vystupuje převážně s autorskou tvorbou za doprovodu
členů kapely Votvíráci
18.30 hod. - UKULELE ORCHESTRA jako BRNO - koncert známé skupiny složené z českých i zahraničních
hudebníků. V rámci širokého repertoáru skupiny uslyšíte světové rockové hity ve skutečně
netradičním podání – zahrané na plné ukulele!
20.30 hod. - INFLAGRANTI - dívčí elektrické smyčcové trio. Sexy virtuosky balancují na jehlách v divokém
rytmu smyčců. Music styl = vlastní aranže zajímavých hitů z klasiky, rocku i popu v originálních
moderních úpravách pro elektrické smyčce.
+ HOST MARIAN VOJTKO - slovenský tenorový operní a muzikálový zpěvák dlouhodobě působí
v České republice, je v angažmá pražských divadel Broadway, Hybernia a Hudebního divadla
Karlín. V roce 2011 byl oceněn prestižní Cenou Thálie
PO CELÝ DEN BUDE PROBÍHAT NA NÁMĚSTÍ TRADIČNÍ JARMARK S PRODUKTY Z NAŠEHO REGIONU
A VE FOYERU LHENICKÉHO KINA VÝSTAVKA FOTOGRAFIÍ A OBRÁZKŮ
„LHENICKÉ NÁMĚSTÍ V PROMĚNÁCH ČASU“
IR

Foto - ochutnávka z chystaného programu: horní řada zleva – pěvecký sbor Bellaria, Ukulele orchestra jako
Brno, dolní řada zleva – Eliška a Votvíráci, kapela Musiquarium,
na str.10 zleva – hlavní večerní program - houslové trio Inflagranti a host, zpěvák Marián Vojtko.
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VADKOVSKÉ LET/S/NÍ HRANÍ
Divadelní víkend s netolickými Tyláky si mohli prožít návštěvníci tradičního Vadkovského letního hraní ve Štěrbů zahradě v
pátek 20. a v sobotu 21. července. A také, že se tak stalo - v zrekonstruovaném přírodním divadle si před plným hledištěm
Tyláci s chutí "střihli" rozvernou komedii "Darmošlapky aneb repete hoši" v režii Ivety Uhlíkové. Pro další dávku návštěvníků
(někteří přišli na obě představení, což nás nesmírně těší) na sobotu večer Tyláci připravili komedii v režii Míry Mikeše
"Silvestrovská překvapení". Nechyběly ani jednohubky a bublinky pro dokreslení dokonalé silvestrovské atmosféry. Moc
děkujeme všem organizátorům této skvělé akce za pozvání a hlavně za možnost si zahrát v nádherném prostředí před
publikem, které, jak se říká, „šlo s námi". Pobavili jsme se zkrátka všichni výborně!
Za netolické Tyláky Zuzana Leherová-principálka

Do Vadkova jste srdečně zváni v sobotu 8.9. na „LOUČENÍ S LÉTEM“ s country kapelou VODÁCI!

18.8. LETNÍ KINO
NA LHENICKÉM NÁMĚSTÍ

„TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH“
Začátek ve 21.30 hod.

Poslední Rockové Vepřové Hody v Jámě – 27.10.2018 od 20.00 hod.
Hrají: IRON MAIDEN revival, METALLICA revival, KRYPTON

Z REDAKČNÍ POŠTY
REKLAMACE !
Vážení, přišla mi reklamace na článek v minulém čísle ML, v němž jsem oznámila návštěvu hokejového
reprezentanta ČR pana Gudase ve Lhenicích. Rodiny mi ale vzkazují, že jsem neoznámila, že se návštěva
uskutečnila v aleji u „tetičky Švábů“, paní Marie Fenclové, což tímto napravuji. Paní Fenclová a paní
Šamanová jsou sestřenice. Krom nich a již minule zmíněných, byla setkání účastna i téměř celá rodina
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Fenclova a Suchých, včetně maličké peckářky Adélky Suché. Její foto vyšlo v minulém čísle. A všichni dohromady jsou ve
Lhenicích pojmenováni jako Dominů a Švábů.
Tak můj úkol je splněn. A proč jsem alej neidentifikovala hned? Chtěla jsem ji ušetřit od případného zájmu hokejových
fanoušků v budoucnu.
Nechť se sportu i fanouškům daří. A lednímu hokeji a našim reprezentantům zvlášť!
Bylo mi potěšením vyřídit tuto reklamaci. Díky i za ostatní zpětnou vazbu. Moc díky.
Jana Vaněčková
Otištěno, redakčně neupraveno.

NAPSALI O NÁS
Věnováno 735.výročí od zaznamenání první písemné zmínky o Lhenicích, jak všeobecně známo,
byla vepsána LP 1283 ve zlatokorunském klášteře, kdy se Lhenice stávají součástí jeho majetku
a kdy tamní řád cisterciáců klade základy ovocnictví na Lhenicku.

Pověst o lhenickém městském znaku
(ve dvojím podání)

Znak udělen LP 1544

O LHENICKÉM ZNAKU 1
Stejně jako jiná evropská města byly i České Budějovice během celého středověku až do
19. století sužovány různými epidemiemi, ať již to byl mor čili černá smrt, tyfus, nebo
cholera.
A stalo se, že počátkem 16. věku je jedna z těchto hrozných chorob opět napadla. Říká
se, že to byl právě mor, lidé umírali na ulicích, kudy neustále projížděly umrlčí káry
odvážející nebožtíky. Nepomáhaly modlitby kněží ani léky bylinkářek, až postupně černá
smrt vyhubila i celý klášter dominikánů. Den po dni přibývalo označení domů, kde už
hrozná nemoc zasáhla… a snad ještě nejhorší bylo, že ve městě brzy nastal i hlad. Kdo
by se tam teď vůbec odvážil přijet s nějakými zásobami potravin, aby se snad sám
nenakazil? A tak jen někteří boháči odtud mohli utéci třeba až do Němec ke svým
vzdáleným příbuzným. Ostatní museli zůstat za hradbami a jenom čekat, jak se k nim
osud zachová.
A přece jen se v té zlé době našli lidé, kteří trpícím pomohli. Jak pověst praví, byli to
právě Lheničtí. Odjakživa se tam totiž rodily spousty jablek i jiného ovoce, a tak se jednoho dne jakýsi sedlák Jíra z lásky k
bližnímu rozhodl, za pomoci sousedů naložil celý povoz těchto nádherných plodů a Budějovickým je přivezl. Potom prý
následovali po jeho příkladu i ostatní až do té doby, než černá smrt stejně nenápadně jak přišla, tak i město opustila.
Aby se však na tento zmužilý čin nezapomnělo, dostali podle pověsti Lhenice od císaře Ferdinanda městský znak, na který
mohou být hrdí dodnes.
HULPACH Vladimír, Báje a pověsti z Čech a Moravy, Jižní Čechy, Praha 2007, s. 56 – 57.
O ZNAKU LHENIC 2
Roku 1521 vplížil se do jižních Čech mor a rdousil lidi na
potkání. Bohatí z Budějovic prchali před ním až do Řezna,
nuzní vyháněli v lesích zvěř z doupat, že tam za nimi mor
nenajde cestu.
V Budějovicích uhynulo přes tři tisíce lidí a nic nepomohlo
volání Boha ku pomoci, ze stovky dominikánů, kteří se
modlili dnem i nocí, jich zůstalo naživu jen čtrnáct. A nikdy
už se z té morové rány nevzpamatovali, léta 1548 dokonal
život dominikán Bernard Bursa jako poslední a klášter
zůstal prázdný.
V těchto dobách moru obcházel Budějovicemi strach. Mělo
se za to, že venku je povětří zdravější. I báli se venkované
vstoupit do města, aby je tu mor neofoukl, a přišel-li měšťan
do vsi, sahali na něho vidlemi.
Kdo ví, zda se předtím nedotkl šatu nebo těla umrlého mor?

Nedostávalo se i kořalky – mínilo se, že je proti morovým
boulím bezpečným lékem – a sousto chleba bylo tak
vzácné, že měštky za ně dávaly šperky z hrdla i z prstů.
V těchto dobách – praví pověst – jediné Lhenice zachovaly
zmužilou mysl a z lásky k bližnímu Lheničtí vozili do
Budějovic ovoce. Ve Lhenicích se povždy rodilo ovoce na
nůše, na opálky a na fůry.
Mor posléze skončil a Budějovičtí na Lhenice nezapomněli.
Postarali se prý, aby znak městečka – jež bylo majetkem
města Tábora – připomínal dobrodiní prokázané v dobách
nejhorších, a od těch časů prý mají Lhenice ve znaku jabloň
s jedenácti plody a budějovické hradby.
KRÁTKÝ Radovan, Jihočeské pověsti, Vimperk 1972,
s. 387.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem

K osudovým osmičkovým letopočtům
tentokrát

Rok „osmašedesátý“
K 50.výročí potlačení „Pražského jara“ okupací „bratrskými armádami“
Ze lhenických kronikových záznamů možno nabýt dojmu (alespoň z těch, které jsme měli k dispozici), že se jednalo o rok
běžný, v ničem nijak výjimečný. Že by se tehdy jejich zapisovatelé po krátkém svobodném nadechnutí již opět z obav
uchylovali k autocenzuře?
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Posuďte sami:
ROK 1968 – v únoru – oslava „Vítězného února“ s kulturním programem ZDŠ, projevem a předáním čestného uznání MNV
od JčKNV – květen (14.5.) průjezd „Štafety míru a přátelství“ Lhenicemi – ustanovena v obci MO ČSŽ (Československého
svazu žen) - zaslán žactvem ZDŠ blahopřejný telegram k narozeninám prezidentu Ludvíku Svobodovi a též PO věnována
částka 1.400,-Kč na fond SOS vesničky z peněz získaných za brigádu na sběru brambor v JZD, vyhodnocena soutěž
národních výborů vyhlášená k 50.výročí VŘSR, funkcionářům a občanům naší obce uděleno čestné uznání s peněžitou
odměnou 30.000,-Kč – v říjnu na náměstí a v sokolovně oslava 50.výročí vzniku ČSR – Sbor pro občanské záležitosti
přivítal v obřadní síni MNV nové občánky, sportovci pokračují v budování nového hřiště za sokolovnou, za pomoci MNV
zahájena výstavba kabin – dokončeno přičiněním MNV vyasfaltování Prachatické ulice (budováno v roce 1967), voda
z potůčku za Vadkovem přivedena do zbudované úpravny, čímž jest zajištěn její dostatek (provedeno v roce 1967) –
započato s přípravou výstavby autobusového nádraží (v roce 1969).

A tak na rok 1968 vzpomíná tehdejší lhenická omladina pohledem z jejich období nezralých malin.
Tehdejší lheničtí teenageři si vybavují
příchod roku 1968, kdy se v lednových
novinách na titulních stranách objevila
velká fotografie Alexandra Dubčeka –
nového prvního tajemníka ÚV KSČ,
kdy ti starší a zkušenější to suše
okomentovali slovy: „Tak máme
novýho generálního, je študovanej, ale
v Moskvě“… Zakrátko se však počaly
dít věci. I do poklidného Lhenicka
pronikaly vlivy obrodného procesu.
V rádiu a v televizi se vráz objevovaly
přímé přenosy z pražských mýtinků,
z diskusních
pořadů,
různých
shromáždění atd., noviny a časopisy
přinášely články o tématech, která ještě
před
nedávnem
byla
naprosto
tabuizována, kdy těm již vzpomínaným,
zkušenějším, prošlým léty „budování
šťastných zítřků“ , přitom jezdil mráz po
zádech, co si to v té Praze, proboha,
dovolují, neboť tak „odvážná“ slova
zaznívala doposud tak na „Hlasu

Ameriky“ či „Svobodné Evropě“ –
cenzura padla! Nabytou svobodu
vnímala
omladina
po
svém.
Omezovanou
„beatles-mánii“
a
tzv.“zápaďácké
vlivy“
(tehdy
např.hippies) mohla najednou přijímat
bez větších problémů. Na rádiích „v šíři
nebývalé“ zněla i zahraniční muzika,
jako houby po dešti vypučely
bigbeatové kapely a tak tehdy mladí
vzpomínají na jejich koncerty, na
báječnou atmosféru při nich, na větší
toleranci
k delším
vlasům
a
výstřednějšímu oblékání a to i ve škole,
na
diskuse
s progresivnějšími
profesory i ve vyučovacích hodinách na
témata, co přinášelo „Pražské jaro“, na
vzkříšení některých zapovězených
spolků a organizací (Sokola, Skautu,
Svazu studentstva, atd.), na vznik
občanských aktivit (jako např.KAN –
Klub angažovaných nestraníků či K231
– Klub bývalých politických vězňů),

které odpůrci obrodného procesu byly
označovány za centra kontrarevoluce,
na obnovu veřejných církevních
slavností (Božího těla, biřmování atd.),
drobného podnikání, na „študácký
budějcký majáles“, kterým žilo celé
město, na svobodný prvomájový
průvod, do kterého nemusel být nikdo
hnán a mohl ho každý pojmout po
svém (v němž šli pionýři vedle skautů,
Sokolové vedle sportovců a svazáků,
válečných veteránů či legionářů atd.),
na setkání mládeže Šumavy, které se
neslo v jiném duchu – bez svazáckých
košil a nařízených akcí, na uvolněné
cestování do zahraničí, několik z nich
nahlédlo se lhenickým fotbalem do
Rakouska a mohli porovnávat, na
prázdniny „68“, které pro některé byly
navíc pomaturitní,a proto i mimořádně
nádherné.
„Zlatá „šedesátá“ nakrásně svobodně
vrcholila.....

A do toho přišel jako blesk z čistého nebe 21.srpen! Na mysl jim přicházejí vzpomínky na tu noc a ráno, kdy rádio a televize
vzrušeně oznamovaly zprávu o okupaci Československa „bratrskými armádami“ a jejich postupu do měst a míst naší země,
na jejich výzvy k jednotě a odporu k okupantům, na informace o dění v pražských ulicích s tanky, střelbou, raněnými i
mrtvými a i jinde, na apel k pasivní rezistenci k okupačním vojskům, na ohrožované svobodné vysílání okupanty, než bylo
jimi zcela utlumeno (blízká Kleť byla jedním z posledních vysílacích míst – bez rádia a venku bez „tranďáku“ nedali tehdy
ani ránu, z něho a z Tv zněly i protiokupační písně jako „Modlitba pro Martu“, „Běž domů,Ivane“ a jiné), na tvořící se fronty
u obchodů i u nás a to zejména těmi, co zažili válku (skupovali hlavně cukr, mouku, rýži, chleba, máslo atd.) s neblahou
vidinou, že „vypukne“. Též vzpomínají na vápnem zamalovávání ukazatelů u cest, na malování nápisů v azbuce na silnice
(jako „vragi, iditě damoj“ atd), což se setkalo u některých našich s nelibostí, neboť na to reagovali výkřiky: „Běžte si to
čmárat před vaše baráky!“ Ne snad proto, že by nebyli proti okupaci, ale spíše je varovaly pražské tragické události,
předkládané rádiem a televizí. Vybavují si líčení tehdy nejčerstvějších zážitků účastníky zájezdu zaměstnanců školy do
Maďarska po jejich náhlém předčasném návratu do Lhenic, neboť okupace je tu noc z 20. na 21.srpna zastihla v Bratislavě
v jednom z hotelů a z již okupované Bratislavy ujížděli po silnicích plných vojenské techniky tehdy domů. Vzpomínají, jak i
Lhenicemi posléze projížděly kolony okupačních vojsk, na rozpravy s vojáky a na vysvětlování nesmyslnosti a zbytečnosti
jejich vstupu k nám, na dva ruské regulovčíky na vadkovské křižovatce, kteří směrovali kolony na Prachatice či Krumlov
k boletickému vojenskému pásmu, s nimiž vysvětlovací rozhovor skončil vsunutím kytky do hlavně Kalašnikova jednoho
z nich, což přijali klidně, ale vyděšeně, s viditelnými rozpaky. Uvědomují si i to, jak velení projíždějící kolony nebylo
vpuštěno do lhenické Fruty, když zaměstnanci byla odmítnuta jejich žádost o vodu, na šíření protiokupačních letáků a novin
a naopak na ničení tiskovin, co rozšiřovali okupační vojáci, na shromažďování podpisů proti vstupu vojsk pěti armád před
starou radnicí na náměstí, ale i na nástup podzimní normalizace s „dočasně“ umístěnými okupačními vojáky např. v
leženích v lesích před Čtyřmi Dvory či u Prachatic pod Zdenicemi, kolem kterých jezdili autobusem do škol, než se ti stáhli
do předem určených pozic - „dočasně“ na třiadvacet let…. (Odsun úplně těch nejposlednějších proběhl 21.6.1991)

„Když na Václaváku hořely tanky“ – z fotogalerie Jiřího Chrastila z vpádu vojsk „Varšavské smlouvy“
do Československa 21.srpna 1968
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Také tehdejší lheničtí mladí vzpomínají i na studentské stávky a protestní akce v ČB, především na vysokých školách, na
které později studentští předáci a někteří profesoři doplatili „vyhazovem“ či jinými represemi, na říjnovou lhenickou oslavu
50.výročí vzniku ČSR, v níž jich několik i vystupovalo a jež se u nás stala „labutí písní“ veřejně vyjádřeného poklidného
vzdoru proti okupaci a obhajoby nabytých svobod, ale i zklamání a zrady tehdy ještě většinové jednoty lidu. Plíživá
normalizace již započínala…
Fota z oslavy 50.výročí vzniku ČSR na náměstí v říjnu r.1968 – vlevo před pomníkem padlých z 1.světové války; vpravo
sázení lípy „republiky“, poté oslava pokračovala v sokolovně.

Volně podle článku z ML, ročníku 2008, ze zářijového čísla 8.

JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Byť nový soutěžní ročník 2018/19 odstartuje až na přelomu září a října, již je známo zařazení pěti družstev lhenického
Sokola do mistrovských soutěží ve stolním tenisu. A tým bude opět účastníkem krajské soutěže, tentokrát se zařazením do
B skupiny za osmi startujících (Šumavanu Vimperk A, Sokola Milevsko A, Třebohostic A, Sokola Mirotice A, Sokola
Strakonice A, Sokola Lhenice A, Blatné C, Svaté Maří), B,C,D a E týmy Sokola pak budou opět účastníky výkonnostně
rozdělených třech skupin regionálního přeboru Prachaticka – B tým v RP-I (za 9 startujících), D a C tým v RP-II (za 7
startujících), E tým v RP-III (za 6 účastníků).
JB, JM

Co nového ve lhenickém SK
Statistické ohlédnutí za úspěšným sout.roč.2017/18
A týmu lhenického SK v I.B třídě ve skupině B
"Statistika nuda je, má však cenné údaje"...
Trenér Václav Mareš, vedoucí družstva Pavel Boška, kapitán týmu Tomáš Tůma
Konečné umístění v tabulce I.B tř.sk.B (za 14 účastníků)
2.místo - 26 zápasů - 18 výher, 2 remízy, 6 proher - skóre 83:23 - 56 bodů - s postupem do I.A třídy skupiny A
Konečné umístění v mistr.podzimu (s jarní předehrávkou)
4.místo - 14 zápasů - 8 výher, 2 remízy, 4 prohry - skóre 38:15 - 26 bodů
Konečné umístění v mistr.jaře
1.místo - 12 zápasů - 10 výher, 0 remíz, 2 prohry - skóre 45:8 - 30 bodů
Konečné umístění ze zápasů odehraných doma
3.místo - 13 zápasů - 10 výher, 0 remíz, 3 prohry - skóre 43:11 - 30 bodů
- na mistrovském podzimu doma
8 zápasů - 6 výher, 0 remíz, 2 prohry - skóre 26:7 - 18 bodů - se Zdíkovem 3:0, s Chelčicemi 3:1, s Dřítní 1:3,
se Stachami 7:1, se Čkyní 5:0, s Cehnicemi 2:0, s Lažištěmi 0:1, s Vacovem B 5:1
- na mistrovském jaře doma
5 zápasů - 4 výhry, 0 remíz, 1 prohra - skóre17:4 - 12 bodů - s Netolicemi 2:1, s Volyní 2:3, se Sousedovicemi 4:0,
se Strunkovicemi 6:0, s Vl.Březím 3:0
Konečné umístění ze zápasů odehraných venku
3.místo - 13 zápasů - 8 výher, 2 remízy, 3 prohry - skóre 40:12 - 26 bodů
- na mistrovském podzimu venku
6 zápasů - 2 výhry, 2 remízy, 2 prohry - skóre 12:8 - 8 bodů - v Netolicích 1:0, ve Volyni 1:1, ve Strunkovicích 0:8,
v Sousedovicích 1:2, ve Vl.Březí 1:1, v Lažišti 4:0
- na mistrovském jaře venku
7 zápasů - 6 výher, 0 remíz, 1 prohra - skóre 28:4 - 18 bodů - ve Zdíkově 1:6, v Chelčicích 0:2, v Dřítni 2:3, ve Stachách 0:4,
ve Čkyni 1:0, v Cehnicích 0:2, ve Vacově s B 0:11
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Průměr získaných bodů na zápas ze všech 26 utkání - 2,15 bodu
ze 14 podzimních zápasů - 1,86 bodu - ze 12 jarních zápasů - 2,50 bodu.
Průměr vstřelených branek na zápas ve všech 26 utkáních - 3,19 branky
na podzim ve 14 utkáních - 2,71 branky - na jaře ve 12 utkáních - 3,75 branky.
Průměr obdržených branek na zápas ve všech 26 utkáních - 0,88 branky
na podzim ve 14 utkáních – 1,07 branky – na jaře ve 12 utkáních – 0,66 branky
Vítězné zápasy bez obdržené branky - celkem 11 při skóre 50:0
- na podzim 4- při skóre 18:0 / doma 3 - se Zdíkovem 3:0, se Čkyní 5:0, s Cehnicemi 2:0 / venku 1 - se Strunkovicemi 0:8
- na jaře 7 - při skóre 32:0 / doma 3- se Sousedovicemi 4:0, se Strunkovicemi 6:0, s Vl.Březím 3:0 /
venku 4 - s Chelčicemi 0:2, se Stachami 0:4, s Cehnicemi 0:2, s Vacovem 0:11.
Nejpřesvědčivější vítězství v celé soutěži
Doma - se Stachami 7:1, se Strunkovicemi 6:0, se Čkyní 5:0, s Vacovem 5:1
Venku - s Vacovem 0:11, se Strunkovicemi 0:8, se Zdíkovem 1:6
Největší prohry v celé soutěži - celkem 2
Obě na podzim - v jarní předehrávce v Lažišti 4:0, doma s Dřítní 1:3
Nejtěsnější prohry v celé soutěži bez vstřelené branky - celkem 3
Na podzim - v Netolicích 1:0 (z 11), doma s Lažištěm 0:1 (z 11)
Na jaře - ve Čkyni 1:0
Vzájemné zápasy se Sousedovicemi v souboji o 2.místo pro Lhenické - při shodném 56 bodovém zisku při lepším skóre
(83:23 oproti 81:28) se dvěma výhrami v obou utkáních - za 6 bodů při skóre 6:1 (v Sousedovicích 1:2, doma 4:0).
Střelci celkem 83 branek ve všech 26 utkáních (v závorce z toho na podzim, na jaře).
"Král střelců" A týmu lhenického SK sout.roč.2017/18 Tomáš BALICA- 15 branek (7,8)-4.nejlepší střelec v I.B tř.sk.B
T.Balica 15 (7,8), R.Iliev 13 ( 6,7), R.Pořádek 9 (6,3), T.Tůma 9 (5,4), M.Mahák 8 (3,5), J.Beran 7 (3,4), P.Prenner 6 (3,3),
J.Mrkvička 5 (0,5), D.Trojan 3 (1,2), Dav.Kiš 2 (1,1), D.Lukač 2 (2,0), V.Mareš 1 (0,1), D.Kolář 1 (0,1), P.Starý 1 (1,0),
R.Sura 1 (0,1) - celkem 15 střelců.
Počet startů jednotlivých hráčů ve 26 utkáních sout.roč.2017/18 (v závorce z toho na podzim, na jaře).
Ve všech 26 zápasech nastoupil (vždy v základní sestavě) Jakub BERAN.
Gólmani: J.Dvořák 21 (12,9), R.Suchý 7 (3,4), P.Boška 1 (1,0)
Hráči do pole: J.Beran 26 (14,12), M.Mahák 25 (13,12), T.Balica 24 (12,12), Dav.Kiš 24 (14,10), R.Iliev 23 (14,9), P.Prenner
23 (14,9), T.Tůma 23 (13,10), Dom.Kiš 22 (13,9), D.Kolář 22 (13,9), D.Trojan 22 (11,11), L.Kopf 19 (9,10), R.Pořádek 17
(12,5), R.Sura 14 (4, 10), D.Lukač 12 (6,6), J.Mrkvička 8 (2,6), P.Starý 7 (7,0), J.Exner 6 (1,5), J.Abelovszki 3 (3,0),
V.Mareš 3 (0,3), P.Sýkora 3 (3:0), Vl.Burda 2 (1,1), P.Vincik 2 (2,0) - celkem 25 hráčů - na podzim 24, na jaře 20.
Sestava mistrovské sezóny 2017/18 - podzim, jaro (z 26 zápasů)
- poskládána na základě počtu nastoupení do zápasů v jejich základních sestavách - v rozestavení 4-4-2
(v závorce na podzim, na jaře):
J.Dvořák 21x (12,9)
Dav.Kiš 24x (14,10) - T.Tůma 23x (13,10) - L.Kopf 19x (9,10) - D.Trojan 21x (10,11)
T.Balica 23x (11,12) - J.Beran 26x (14,12) - P.Prenner 23x (14,9) - M.Mahák 24x (13,11)
R.Iliev 23x (14,9) - R.Pořádek 16x (12,4)
Další hráči z kádru nastoupivší do utkání v jejich základních sestavách: Dom.Kiš 14x (9,5), R.Sura 10x (2,8), J.Mrkvička 5x
(2,3), D.Kolář 4x (2,2), J.Exner 2x (0,2), P.Boška 1x (1,0), D.Lukač 1x (0,1), V.Mareš 1x (0,1)
Sestava mistrovského podzimu (ze 14 zápasů):
J.Dvořák 12x
Dav.Kiš 14x - T.Tůma 13x - L.Kopf 9x - D.Trojan 10x
T.Balica 11x - J.Beran 14x - P.Prenner 14x - M.Mahák 13x
R.Iliev 14x - R.Pořádek 12x
Sestava mistrovského jara (ze 12 zápasů):
J.Dvořák 9x
R.Sura 8x - T.Tůma 10x - L.Kopf 10x - Dav.Kiš 10x
T.Balica 12x - P.Prenner 9x - J.Beran 12x - D.Trojan 11x
R.Iliev 9x - M.Mahák 11x
Sestava mistr.sezóny 2017/18 I.B třídy sk.B
Vybraná webem "Fotbal u nás" v rozestavení 4-4-2 a v ní zařazeni dva hráči lhenického SK:
J.Dvořák - Lhenice
J.Hrach - Sousedovice / T.Tůma - Lhenice / P.Hovorka - Cehnice / M.Strapáč - Dříteň
I.Šimčík - Strunkovice / J.Král - Čkyně / P.Jirkovský - Netolice / J.Makoš - Lažiště
M.Glazunov - Sousedovice / M.Sedláček - Lažiště

S trenérem Václavem Marešem o ukončené mistrovské sezóně a o postupu do I.A třídy
Václave, jak celkově hodnotíš uplynulou sezónu v I.B třídě ve skupině B?
„Před vstupem do mistrovské sezóny, kdy jsem tým převzal, dali jsme si za cíl umístit se do
6.místa. V předcházejícím soutěžním ročníku hrál mančaft o udržení, a tak jsme chtěli, aby se to
již neopakovalo. Šli jsme tak trochu do neznáma. Přišlo několik nových hráčů (T.Balica, bratři
Kišové, navrátili se R.Pořádek, R.Iliev). Bylo otázkou, jak si tým sedne. Pořádně jsme potrénovali,
podařilo se vytvořit dobrou partu, což je důležité. Již podzim prokázal, že hráčský kádr má kvalitu
a jaro to potvrdilo. Soutěž se pro nás vyvíjela příznivě. Především v druhé polovině mistrovského
jara jsme se se Sousedovicemi a Čkyní prali o druhé a třetí místo. Mančaft šlapal naplno až do
posledního kola, a to se vyplatilo. Za to musím hráče pochválit. Vybojované druhé místo nakonec
znamenalo postup. Takže s nadočekáváním vydařenou sezónou spokojenost moje, hráčů, vedení
klubu a snad i příznivců, kteří si zaslouží poděkování za naši podporu.“
Foto – trenér V.Mareš
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Co defenziva a ofenziva týmu?
Obě v minulém ročníku, podle statistických údajů (obdržených a nastřílených branek) patřily mezi nejkvalitnější
mezi týmy ve všech čtyřech skupinách I.B
„Z naší defenzivy jsem měl, přiznávám, zprvu obavy. Jak se ukázalo, vcelku zbytečné. Celá obrana fungovala velice
spolehlivě, organizovaná zkušenými – stoperem Lukášem Kopfem a předstopérem, kapitánem Tomášem Tůmou za
součinnosti s pracovitými a běhavými Davidem Trojanem, Davidem Kišem či Dominikem Kišem. Tomáš Tůma, za podpory
halvů Pavla Prennera a Kuby Berana, ze svého postu dirigoval naši hru. Na jaře mě svými výkony překvapil Ríša Sura,
kterému jsem na podzim dával málo příležitostí. Spolehlivostí si místo krajního beka stabilně uhájil. Pilířem zadní řady byl
bezesporu gólman Jindra Dvořák, který výkonnostně jasně převyšoval tuto soutěž. A ofenziva týmu? Chceme hrát ofenzivní
fotbal, dávat branky, a to se nám v řadě zápasů dařilo (viz statistika). Především s kvalitními soupeři to oceňuji – doma na
podzim se Čkyní 5:0, na jaře se Sousedovicemi 4:0. Nebojím se tvrdit, že máme ofenzivní hráče jedny z nejlepších v I.B Romany Pořádka a Ilieva, kteří toho ale pro zranění odehráli méně. Škoda. Ale máme další, kteří je střelecky zastoupili –
Tomáše Balicu (nejlepšího našeho střelce sezóny) a Michala Maháka. Chtěl bych dodat, že i ostatní hráči z kádru, pokud
dostali šanci, určitě nezklamali.“
Jak jsi byl spokojen s přístupem hráčů k utkáním a k tréninkům?
„Ve většině zápasů hráli zodpovědně, s patřičným nasazením, bojovností, že jim z mé strany v tomto směru nebylo co
vytknout. Vyzdvihl bych jejich přístup a výkon především na podzim doma proti Lažišti. Sice jsme prohráli nejtěsněji 0:1
gólem z penalty za ruku, ale se suverénním lídrem soutěže jsme sehráli naprosto vyrovnanou partii. Naopak mám výhrady
k přístupu k podzimním zápasům s prohrami v Lažišti 4:0 (s největší prohrou sezóny), doma s Dřítní 1:3 a na jaře ve Čkyni,
kdy jsme již hráli o druhé místo s porážkou jen 1:0, ale mohli jsme klidně dostat nářez. Vypadalo to tak, že jsme přijeli na
pouťák, ne k mistráku. S přístupem hráčů k tréninkům, k plnění jejich náplně, nemám žádné výhrady, k účasti na nich,
především těch úterních již ano, kdy absence oproti podzimu se zvýšila. Jsem si vědom, že hráči jsou v týdnu pracovně
vytíženi, že mají i povinnosti doma, přesto by se tréninková účast měla zlepšit. Pro vyšší soutěž to bude třeba.“
Co Tebe konkrétně vedlo k rozhodnutí přijmout nabídku k postupu z 2.místa do I.A třídy?
„Byl jsem okamžitě pro. Máme mladý, perspektivní tým, i když ještě méně zkušený. Vyšší soutěž více dá našim hráčům
v dalším jejich fotbalovém růstu po všech stránkách. Budou také mít novou motivaci, možnost hrát s kvalitnějšími,
věhlasnějšími soupeři, na jiných hřištích, i s šancí dát fotbalově více o sobě vědět. K utkáním v silné A skupině budeme
přistupovat s pokorou, ale s týmovým bojovým duchem prát se o body, a to především doma. Hráčský kádr zůstal
pohromadě, což je dobře, přesto se snažíme o něco jej posílit (zatím přišel Josef Málek). Mrzí odchod druhého gólmana
Radka Suchého, a tak je nyní velká snaha nahradit jej. Rádi bychom se umístili do 10.místa, a tím se tak zbavili případných
sestupových starostí. Uvidíme. Jdeme na zkušenou.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení klubu, vedoucímu družstva Pavlu Boškovi a správci hříště panu Václavu Svatkovi za
vytváření výborných podmínek k zápasům i tréninkům.“
Díky za rozhovor a s naší přízní budeme s vámi. V I.A zlomte vaz!

Foto – A tým, vedle postupu do I.A třídy, přinesl svému lhenickému SK k „pětaosmdesátinám“ další dárek – vítězství
v Memoriálu V.Marka a M.Kvěcha – na fotu s trenérem V.Marešem (zcela vlevo) a zcela vpravo s prezidentem SK
P.Boškou, před ním zprava s hosty – starostkou Lhenic Ing.Marií Kabátovou a paní Janou Kvěchovou.

Z přípravy na novou mistrovskou sezónu
Středa 25.7. – s exdivizním týmem – SK Lhenice (kombinovaně) – SK Jankov (KP) 1:4 (1:3) – branka za Lh.: R.Pořádek
Sobota 28.7. – v rámci Memoriálu V.Marka a M.Kvěcha – SK Lhenice (I.Atř.) – Sokol Chvalšiny (OP) 3:0 (1:0) – branky za
Lh.: M.Mahák, P.Prenner, J.Mrkvička; SK Lhenice (I.A tř.) – 1.FC Netolice (I.B tř.) 3:1 (0:0) – branky za Lh.:
R.Pořádek, T.Balica, J.Beran.

Mistrovská utkání lhenického SK v srpnu a v samém počátku září
A týmu v I.A třídě ve sk.A
2.kolo – so 18.8. ve 13.30 – SK Lhenice A – SK Větřní – premiéra
3.kolo – so 25.8. v 17.00 – Slavia ČB – SK Lhenice A
4.kolo – so 1.9. ve 13.30 – SK Lhenice A – Loko ČB
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B týmu v OP Prachaticka
1.kolo – ne 12.8. ve 14.30 – SK Lhenice B – TJ Dub – premiéra
2.kolo – ne 19.8. v 17.00 – SK Čkyně B – SK Lhenice B
3.kolo – ne 26.8. ve 14.30 – SK Lhenice A – Slavoj Husinec
4.kolo – so 1.9. v 17.00 – SK Svatá Maří – SK Lhenice B
Většina utkání B týmu se v této mistr.sezóně bude hrát na hřišti ve Lhenicích !
Mini přípravky v OP Prachaticka (soutěž se již nebude hrát formou turnajů)
1.kolo – st 5.9. v 17.00 – SK Lhenice – Šumavan Vimperk C – premiéra

Proč A tým má doma tak nezvykle brzké začátky utkání?
Hracím dnem je v soutěžích Jč.kraje neděle. Oddíly však mohly před zahájením soutěží požádat o jeho trvalou výjimku
s přesunutím na sobotu. Toho využil i náš lhenický SK, a to z důvodu vyhrazení neděle jako hracího dne pro B tým po
odehrání sobotních utkání „áčka“. Vzhledem ke kumulaci zápasů mužů na sobotní odpoledne bylo VV KFS opět schváleno,
že zápasy nováčků v I.B a v I.A třídách (postoupivších i sestoupivších), a tím náš A tým je, lze v sobotu pouze sehrát
nejpozději tři a půl hodiny před stanoveným úředním začátkem utkání (út). Děkujeme za pochopení.
Více na webových klubových stránkách – např.fotogalerie ze zápasů od Jana Kleina – na adrese www.sklhenice.cz.
JB, JM

INZERCE
● Sháním staré profilované hoblíky a nebozezy pro mou truhlářsko-tesařskou dílnu.
Za nabídku předem děkuji. Robert Malý, tel. 777982638
• Provádím klempířské, pokrývačské a tesařské práce, opravy střech - Miloslav Špán č.tel. 607242463
● Oblečení pro celou rodinu za super ceny – originál Prestige, originál prostěradla, povlečení od Staňka,
krycí plachty a drogerie za super ceny – naproti prodejně Coop (tzv.u Kloboučníků) - 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. 775449723
● 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
● MALÍŘSTVÍ-NATĚRAČSTVÍ - Miloslav Pavel – 603 924 473 - MENŠÍ ZEDNICKÉ PRÁCE
- NÁTĚRY fasád,okapů,oken,dveří..... RESTAUROVÁNÍ DŘEV. NÁBYTKU
REALITNÍ SLUŽBY JAKÉ SI PŘEJETE
Nabízíme Vám kvalitní služby při prodeji, pronájmu či koupi bytů, rodinných domů a pozemků.
Zaručujeme Vám masivní inzerci, právní ošetření obchodních případů, příjemné jednání a snahu
vyjít Vám vstříc. Postaráme se o Vaši nemovitost , stanovíme správnou prodejní
cenu. Poskytujeme finanční poradenství
pro financování nemovitostí, oceňování nemovitostí a pozemků, vyhotovení průkazů
energetické náročnosti budov a mnoho dalšího.
RE/MAX Profil, Eva VESELÁ - mobil 724 719 444,
e-mail: eva.vesela@re-max.cz, www.re-max.cz/profil

„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba. Fota – není-li
uvedeno jinak – J.Bumba, M.Jarošová, I.Ragačová, J.Klein. 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.
Webové stránky: www.lhenice.cz . Povoleno MK ČR E 12493. Cena 9,- Kč; náklad 250 ks
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