MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVI, číslo 7 cena 9,- Kč

ČERVENEC 2018

Ta letošní proběhne na již zrekonstruovaném
našem náměstí o letním víkendu od 27.7. do 29.7.
(ilustrační fota z minulých poutí)

„PŘIJEDE POUŤ A LIDÍ PROUD
ZAPLNÍ V NÁMĚSTÍ KDEJAKÝ KOUT…
JESTLI JSEŠ SÁM, TAK PŘIJEĎ HNED K NÁM,
PROTOŽE POUŤ U NÁS UŽ BRZY ZAČÍNÁ…“
(Volně podle písně Karla Gotta)

ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
Dál se buduje taky ve vnitřních prostorách radnice konkrétně v přízemí. Chtěla bych se omluvit za
komplikovanější vstup do úřadu městyse zadním vchodem,
ale bohužel je to nezbytné, rekonstrukce probíhá za plného
provozu a to s sebou určité komplikace přináší. Jakmile
bude přízemí hotové, přestěhuje se sem provizorně úřad,
aby mohlo dojít na rekonstrukci 2. nadzemního podlaží
(prostor úřadu). No a pak se vše přestěhuje ještě jednou
zase zpět. Věřím, že vše proběhne hladce bez větších
komplikací. Po dokončení bude úřad městyse plně
bezbariérový, dostupný výtahem.
Přibližuje se také pouť na sv. Jakuba a mnoho lidí se mě již
ptalo, jak to bude s poutí a zda se nezruší. Tyto otázky mě
opravdu překvapily a tak Vás chci ubezpečit, že se pouť
nezruší, jen možná své oblíbené atrakce najdete
rozmístěné po náměstí trochu jinak. To vše budeme s
jejich majiteli řešit poprvé po revitalizaci náměstí. Tak
uvidíme, jak se nám to podaří. Věřím, že pouť proběhne
v dobré náladě a hlavně nám všem přeji nejen během
ní krásné počasí. Přeji Vám krásné zážitky po celé léto
a dětem ať prázdniny utíkají co nejpomaleji ☺
Marie Kabátová, starostka

letní sezona je v plném proudu, dovolená
se blíží a dětem začaly letní prázdniny.
Už se stalo téměř pravidlem, že se o
prázdninách buduje v naší základní či
mateřské škole. Nebude tomu jinak ani o letošních
prázdninách. Sotva děti opustily své třídy, začalo velké
stěhování. Tentokrát dojde na vestibul školy. Konečně se
odstraní staré klecové šatny a nahradí se vzdušnějším
prostorem a uzamykatelnými skříňkami. Vznikne také nová
moderní jazyková učebna s IT technologiemi a učebna
řemesel, které budou také vybaveny novým nábytkem.
Projekt se realizuje na základě získané dotace s názvem
„ZŠ LHENICE - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání“, kdy dotace pokryje 95% uznatelných
nákladů. Také dokončujeme projekt MŠ Lhenice detašované pracoviště Mičovice. Třída v Mičovicích je již
hotová, vybavená téměř vším potřebným (chybí jen
drobnosti) a uvítá první dětičky v září.
Brzy budeme pokračovat taky s 2. etapou sanace areálu
bývalého chemického střediska. Hotovo by mělo být do
konce roku 2019. Tím bychom měli mít areál kompletně
vyčištěný od nebezpečných odpadů.
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Ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 28.6.2018
Výpis ze zápisu č. 43
Přítomni : MUDr. Č. Adamec, Mgr. K. Bican, P. Boška, Ing. M. Eis, Ing. M. Hölcl, Ing. M. Kabátová,
J.Krtek, Ing. P. Leber, I.Pavličová, P. Pořádek.
Omluveni: Ing. I. Gregorová
Ad 3c) Usnesení č. 470/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodej pozemků parc.č. 885/103 o výměře
11 m2, parc.č. 467/2 o výměře 80 m2 a části pozemku parc.č. 885/104 o výměře cca 152 m2, k.ú. Lhenice z důvodu, že
manž. V. a L. H., Skříněřov nejsou majiteli stavby stojící částečně na těchto pozemcích.
10 PRO
Ad 3d) Usnesení č. 471/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.č. st. 2
o výměře 46 m2, k.ú. Lhenice a stavby na něm umístěné od Římskokatolické farnosti Lhenice do vlastnictví městyse
Lhenice.
10 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 472/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
realizaci stavby s názvem „Lhenice-Vodice – kNN, p. Novák“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení)
na pozemku parc. č. 770/1 v k.ú. Vodice u Lhenic. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 196-20/2018
zhotovený firmou GEFOS inženýring, s.r.o., České Budějovice. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a
zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč
bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Adamec)
Ad 4b) Usnesení č. 473/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Hoříkovice – kabel NN, naproti čp. 12“. Jedná se o síť technického vybavení (kabely
NN s uzemněním, kabelové spojky a kabelová skříň v pilíři) na pozemku parc.č. 283/1, k.ú. Hoříkovice. Průběh a rozsah
věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká
pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,--Kč
bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
10 PRO
Ad 4c) Usnesení č. 474/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice – kabel NN, p. Kindlman“. Jedná se o síť technického vybavení (uložení
kabelu NN) na pozemku parc.č. 817/2, k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém
plánu. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, který vypracuje
oprávněný soudní znalec, zajistí a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný. Částka za věcné břemeno bude činit
minimálně 1.000,--Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
10 PRO
Ad 4d) Usnesení č. 475/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s Jihočeským krajem – Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje. Právo služebnosti spočívá v
umístění stavby VO na silnici II/122 na pozemku parc.č. 765/11, k.ú. Vadkov, právo přístupu k nim a právo jejich opravy a
údržby. Přesná výměra části pozemku zatíženého služebností bude určena dodatečně po dokončení stavby a jejím
zaměření. Průběh služebnosti bude po dokončení stavby zobrazen geometrickým plánem, který svým nákladem opatří
Městys Lhenice. Právo služebnosti se zřizuje za jednorázovou úplatu v souladu s aktuálním Pracovním postupem pro
nakládání s majetkem kraje č. PP/116/RK ze dne 01.04.2015.
10 PRO
Ad 4e) Usnesení č. 476/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na akci „ČOV,
kanalizace a vodovod Horní Chrášťany“ s firmou ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o., Třeboň.
10 PRO
Ad 4f) Usnesení č. 477/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci
„Revitalizace náměstí městyse Lhenice“ s firmou STRABAG a.s., Praha, který upravuje termíny provedení prací. 10 PRO
Ad 4g) Usnesení č. 478/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 2 ks
cvičebních strojů včetně dopadových ploch od MAS Rozkvět, z.s., Lhenice.
10 PRO
Ad 5) Usnesení č. 479/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice stanovuje pro volební období 2018 – 2022 počet členů
Zastupitelstva městyse Lhenice na 11 členů.
10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 480/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) zřízení detašovaného pracoviště příspěvkové organizace MŠ Lhenice na adrese Mičovice 23, 383 01 Prachatice s
maximální kapacitou 20 dětí a tím navýšení maximální kapacity MŠ Lhenice na celkovou kapacitu 97 dětí od 1.9.2018
b) zřízení školní jídelny – výdejny na adrese detašovaného pracoviště MŠ Lhenice, tj. Mičovice 23, 383 01 Prachatice od
1.9.2018
c) Dodatek č. 4 Zřizovací listiny čj.: 803/2002 ze dne 23.10.2002 příspěvkové organizace Mateřská škola Lhenice, okres
Prachatice, kterým se doplňuje článek 1 o ustanovení II. Název, sídlo příspěvkové
organizace a její identifikační číslo, kdy se ke stávající adrese sídla doplňuje sídlo zřízeného detašovaného pracoviště
Mičovice od 1.9.2018 a dále se doplňuje ustanovení III b) o zřízení školní jídelny-výdejny na adrese detašovaného
pracoviště Mičovice 23, 383 01 Prachatice od 1.9.2018
10 PRO
Ad 7) Usnesení č. 481/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na VZMR na akci „Vybavení učeben 1. a 2. NP pavilonu U8 Základní školy
Lhenice“, kdy se na 1. místě umístila firma AV MEDIA, a.s., Praha s nabídkovou cenou 1.973.910,--Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou AV MEDIA, a.s., Praha.
10 PRO
Ad 8) Usnesení č. 482/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Plán rozvoje sportu Městys Lhenice na rok 2018
– 2025.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Adamec)
Ad 9a) Usnesení č. 483/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice pověřuje starostku účastí na elektronické dražbě konané
dne 31.07.2018, kde bude dražena 1/10 podílu na nemovitostech uvedených v dražební vyhlášce č. j. 159 EX 01565/16144.
10 PRO
Ad 9b) Usnesení č. 484/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje osazení městyse Lhenice na všech
výjezdových a příjezdových komunikacích dopravními značkami Zóna s dopravním omezením zákazu stání vozidel s
hmotností nad 3,5 t na dobu 24 hod.
8 PRO 2 ZDRŽEL SE (Pořádek, Pavličová)
Ad 9c) Usnesení č. 485/43/2018: Zastupitelstvo městyse Lhenice vyjadřuje uznání SK Lhenice za postup do 1. A fotbalové
třídy a za vzornou reprezentaci.
9 PRO 1 ZDRŽEL SE (Boška)
O.Ambrožová
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INFORMACE OBČANŮM
Oznamujeme, že po dobu rekonstrukce vnitřních prostor Úřadu městyse Lhenice bude
uzavřena obřadní síň. Děkujeme za pochopení.

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.
16.7. – v době od 8.00 do 15.00 hodin – LHENICE, Krumlovská ulice – odběrná místa po obou stranách ulice od čp.273 až
po náměstí, s výjimkou čp.113, 120, 183 a 121.
19.7. – v době od 8.00 do 16.00 hodin – HORNÍ CHRÁŠŤANY – celá obec
24.7. – v době od 8.00 do 13.00 hodin – LHENICE – ulice Prachatická – odběrná místa od čp.4 po čp.23 napájená
z venkovního vedení.

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Červen v naší mateřince
Měsíc červen jsme zahájili oslavou svátku dětí - tradičním koloběhem připravených aktivit ve třídách
a hledáním sladkého pokladu na zahradě. Přivítali jsme také návštěvu kolegyň z Olomouce, paní
ředitelky a dvou paní učitelek, které v programu Začít spolu pracují již 10 let.
V úterý 12. 6. si předškoláci při akci Škola nanečisto společně s rodiči prohlédli, kam po prázdninách
zamíří. O týden později nám v rámci dopravního tématu policisté z Netolic předvedli jejich služební
auto, pomůcky a přístroje a poradili, jaké je bezpečné chování v dopravním provozu. Ve čtvrtek jsme
si vyzkoušeli být jako auta, chodci, vlaky…s naším pohyblivým dopravním hřištěm.
V pátek 22. 6. vyjela celá školka na dopolední výlet na Kratochvíli, kde jsme střídavě ve dvou
skupinách navštívili zámek a absolvovali pestrý program sdružení Cassiopea.
V pondělí 25. 6. jsme se v kině rozloučili s našimi předškoláky, kteří byli slavnostně pasováni na
školáky roku 2018. Blahopřát přišli rodiče, prarodiče a také paní starostka Kabátová s paní matrikářkou. V úterý za našimi
skoroškoláky přišli starší kamarádi z osmé třídy a tentokrát nás pozvali do družiny. Ve čtvrtek si děti zařádily v tělocvičně na
Sportovním dni, vyzkoušely opičí dráhu včetně kruhů. Pátek jsme v obou starších třídách pojali jako párty na rozloučenou,
připravili jsme si jednohubky, ovocné šampaňské, nechyběly hry a tanec. Motýlci oslavili poslední den skotačením v
tělocvičně.
Jak vidno, červen byl velice pestrý, ostatně jako celý školní rok…
Děkuji všem zaměstnancům naší školky za obětavou práci, kterou dělají celým srdcem.
Děkujeme kolegyni Hance Kubínové za všechny úsměvy, pohlazení, rady a užitečné aktivity, které za svou dlouhou
profesní dráhu ve školce dětem poskytovala. Přejeme spokojený odpočinek!
Děkujeme rodičům za spolupráci při snaze dělat naší školku stále lepší a přejeme všem rodinám příjemné
prázdniny!
Za MŠ ředitelka Mgr.Kateřina Vanková

Foto vlevo – setkání s policisty OO PČR Netolice 19.6. – vpravo pasování na školáky“ – kino Lhenice 25.6.

Základní škola
Červnové kalendárium:
1.6. - "Den dětí"- pro děti z 1.stupně ZŠ připravili na hřišti SK " deváťáci"
5.6.- "Pojď si vybrat, co tě baví"- den sportovních aktivit se známými sportovci v Prachaticích- pro žáky
3.třídy
5.6.- školní výlet do Netolic - s návštěvou " Archeoparku" a tamního muzea - pro žáky 1.a 2.třídy
6.6.- školní výlet na hrad "Kašperk" a do Kašperských Hor s návštěvou muzea - pro žáky 3.a 4.třídy
6.6.- účast na "Atletické olympiádě" žáků 2.stupně škol Prachaticka na stadionu prachatického Tatranu –
viz článek níže
7.6.- "Školní akademie" - v sále lhenického kina - dopoledne pro žáky školy
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7.6.- setkání škol v rámci pokračující příhraniční spolupráce - naší a německých z Lallingu a Hengersbergu zaměřených na
výuku českému jazyku - s dopoledním připraveným programem ve škole, s odpolední návštěvou ZOO na Hluboké –
pro žáky 5.třídy zapojených do akce
8.6.- navštívení lhenického kostela sv.Jakuba s jeho prohlídkou, a to i se zde umístěnou zrenovovanou sochou Karla IV. z
kašny na náměstí – pro žáky 1.třídy
8.6.- "Školní akademie" pro veřejnost - vpodvečer v sále lhenického kina - viz článek níže
12.6.- "Škola nanečisto" - pro předškoláky a jejich rodiče ve škole
14.6.- dopravní výchova na "Dopravním hřišti" v Prachaticích - pro žáky 5.třídy
15.6.- "Poskytování první pomoci" se záchranáři ze lhenické základny ZZS - pro žáky 1.třídy
15.6.- "Řemeslo má zlaté dno"- program k volbě povolání v Prachaticích - pro žáky 8.třídy
20.6.- vycházka do okolí Lhenic na " Kozí kámen"- pro žáky 4.třídy
21.6.- exkurze do Holašovic - vesnice zapsané na seznamu svět.kulturního dědictví UNESCO - pro žáky 5.třídy
21.6.- chatování po internetu s žáky z francouzské školy z Nouzonville v angličtině - pro žáky 7.třídy
21.6.- "Pedagogická rada"- k hodnocení chování a prospěchu žáků za 2.pololetí školního roku 2017/18
22.6.- vycházka do okolí Lhenic na " Kozí kámen"- pro žáky 2.třídy
22.6.- "Letní noc ve škole"- společně s rodiči s připraveným programem - pro žáky 5.třídy
22.6.- návštěva lhenické základny ZZS - s ukázkou techniky a vybavení - pro žáky 1.třídy
25.6.- " Letní cvičení v přírodě" - s nácvikem chování při mimořádných situacích - pro žáky všech tříd
26.6. – pozvání předškoláků z MŠ „osmáky“ do školy – do školní družiny
26.6.- schůzka školního EKOTÝMU - k vyhodnocení sběrové akce
26.6.- zhlédnutí divadelního představení "Ztracený čas" na otáčivém hledišti v Č.Krumlově a tam i navštívení ateliéru
"Seidel" - pro žáky 5.třídy
26.6.- rozloučení se školním rokem za společného posezení s rodiči vpodvečer v přírodě - pro žáky 7.třídy
27.6.- divadelní muzikál "Ty naše osmičky české"- nacvičily a předvedly děti z 5.třídy - dopoledne pro školu, vpodvečer pro
veřejnost - obě představení v sále lhenického kina - viz článek níže
28.6.- rozloučení s vycházejícími žáky - odpoledne v jídelně ZŠ - viz článek níže
29.6.- předání vysvědčení žákům všech tříd (první až deváté) - poslední zvonění pro " deváťáky" na rozloučenou se školou

NAŠI ATLETI NA OLYMPIÁDĚ ŠKOL PRACHATICKA
Proběhla na městském stadionu v Prachaticích - pro žáky 2.stupně ZŠ a gymnázia 6.června 2018
Medaile pro naši školu vybojovali bratři Kuncovi
V kategorii st.žáků
V disciplíně - běh na 60m - 1.místo Radek Kunc (9.tř.) - výkon 7,70 sek. - zlatá medaile
V disciplíně - skok daleký - 3.místo Radek Kunc (9.tř.) - výkon 5,26m - bronzová medaile
V kategorii ml.žáků
V disciplíně - běh na 60m - 3.místo Tomáš Kunc (7.tř.) - výkon 8,64 sek. - bronzová medaile
Blahopřejeme!

ŠKOLNÍ AKADMIE A DIVADLO "TY NAŠE OSMIČKY ČESKÉ"
Obé předvedeno pro veřejnost naší základní školou před zaplněným sálem lhenického kina.
8.června vpodvečer to byla "Školní akademie", na které se představily všechny školní děti ve vystoupeních
nacvičenými všemi třídami pod vedením svých učitelů a asistentů. V jejich pestrých připravených programech,
postupně navazujících po jednotlivých ročnících, zazněly písničky, přednesy básniček, taneční i krátká
dramatická vystoupení. Za ně všichni vystupující sklízeli od diváků zasloužený potlesk.
27.června, rovněž vpodvečer, to zase bylo divadlo či „muzikálek" "Ty naše osmičky české" v provedení
"páťáků", a to ve vlastním jejich scénáři, vytvořeném za pomoci třídní učitelky Mgr.Evy Sosnové a také v její
režii, když na nácviku se podílela i asistentka Jitka Kahudová, a využity na scéně byly i žáky vlastnoručně
namalované obrazy. Při svém vystoupení provedli diváky osudovými "osmičkovými" letopočty pro náš národ
(roky 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968). Množstvím dobových písniček i tancem, výroky tehdejších vladařů,
diktátorů či oblíbených i nenáviděných politiků zábavnou formou přítomným přiblížili a pamětníkům připomněli
ona významná léta "osmičková". Že se jim to povedlo a že se publiku jejich putování osudovým časem pro naši
zem velice líbilo, dokazoval velký závěrečný aplaus pro šikovné „páťáky“.

Fota ze Školní akademie 8.6.- vpravo z rozloučení deváťáků se školou s posledním zvoněním pro ně 29.6.2018.
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ROZLUČKA S "DEVÁŤÁKY"
Proběhla
odpoledne
28.6.
ve
slavnostně upravené školní jídelně za
přítomnosti hostů, rodičů, učitelů a
provozních zaměstnanců školy. Po
slavnostním nástupu abiturientů za
"repro"
hudby
představil
starší
kamarády Tomáš Kunc (7.tř.) a Anička
Šlesingerová (9.tř.) zase přiblížila
jejich společnou devítiletou cestu
všemi ročníky školní docházky i s
třídními učiteli a dalšími vyučujícími v
nich s poděkováním za vynaloženou
péči, kterou jim věnovali. Poté již
došlo na převzetí pamětních listů
vycházejícími žáky od paní starostky

našeho městyse Ing.Marie Kabátové,
ředitelky školy Mgr.Vladimíry Trnkové,
předsedkyně
SRPŠ
Mgr.Miluše
Schwingerové a v neposlední řadě od
té "deváťákům" nejbližší, paní učitelky
třídní Mgr.Marie Zámečníkové, která
při tomto slavnostním aktu o každém z
nich prozradila, na jaké střední školy
se vydají při dalším jejich vzdělávání,
o jejich přednostech ve školní práci,
úspěších, zálibách či volnočasových
aktivitách. Od předávajících se jim
také dostalo přání k naplnění jejich
očekávaných životních cílů. Při této
příležitosti rovněž vedení naší ZŠ a

zmiňovaní hosté poděkovali paní
učitelkám Mgr.Marii Hambergerové a
Mgr.Marii
Zámečníkové
za
dlouholetou záslužnou pedagogickou
práci na naší škole u příležitosti jejich
odchodu do zasloužené výslužby s
koncem tohoto šk.roku. Závěrečné
předání květin všem učitelům a
provozním
zaměstnancům
bylo
vyjádřením
poděkování
od
vycházejících
žáků.
Společnou
zábavou, za připraveného občerstvení
pro přítomné, dále již neoficiálně
rozlučka "deváťáků" pokračovala...

VYNIKAJÍCÍ PEDAGOG PRACHATICKA 2018
Ocenění Vynikající pedagog Prachaticka 2018 převzala i naše paní učitelka Mgr. Marie
Zámečníková.
Již 4.ročník proběhl 13.června na MÚ v Prachaticích. Cílem této ankety je upozornit
na mimořádné aktivity pedagogů, vyzdvihnout jejich přínos pro školu, ocenit jejich
dosavadní pedagogické působení a úspěchy. Pan starosta Martin Malý společně
s panem místostarostou Janem Klimešem poděkovali oceněným pedagogům
za odvedenou práci a předali jim dárky od města Prachatice a Jihočeského kraje.
O hudební doprovod a zpestření slavnostního odpoledne se postaral hudební soubor
Beltina ZUŠ Prachatice.
Foto převzato z www.prachatice.eu – starosta Martin Malý předává ocenění Mgr.Marii Zámečníkové.
JB, JM

LHENICKÉ STŘÍPKY
Vodní zkouška účinnosti náměstní kašny

Foto Štěpán Jaroš – zkušební provoz kašny proběhl dne 2.července 2018
V měsíci červnu a červenci probíhají poslední dokončovací práce na revitalizaci náměstí, jako jsou chodníky,
vydláždění plochy před kostelem, navezení zeminy na záhony, dokončuje se úprava obvodové zídky apod.

Den dětí
Na jejich svátek uspořádal Městys Lhenice na hřišti SK v sobotu, 23.června 2018 odpoledne plné her a zábavy.

5

Letošní třešňová sezóna
Podle článku IDnes – JIŽNÍ ČECHY z 23.6. od autora Radka Štěpánka „Ovocnáři sklízejí třešně. Začali o několik dní dříve“.
Z něho vybráno:
Předseda firmy „Zeas Agro“ v Rábíně, pan Milan Miller v článku mimo jiné uvádí:
„Polovinu úrody třešní nám poničily kroupy, na další její části se podepsalo sucho.“… „U nás, ne Lhenicku neztlouklo. Hora
Stráž poslala mraky s kroupama jinam“, tak by to asi zdůvodnili zdejší peckáři zastara..- redakční doplněk ML.
K třešňové sklizni, a nejenom k ní, se v obsáhlém článku rovněž vyjadřuje pan Pavel Fried, předseda Unie ovocnářů jižních
a západních Čech, který má své sady v okolí Lhenic:
„Letošní sezona se znovu výrazně liší od těch předchozích. Na rozdíl od loňska a předloňska, kdy velkou část úrody zničily
pozdní mrazy a ochlazení, letos nastalo na konci března rovnou velmi
teplé počasí. Na to nejsou pěstitelé zvyklí.
Vysoké teploty se projevily pozitivně třeba tím, že když je teplo a sucho,
nedaří se tolik plísním a různým dalším chorobám, jako je například padlí
nebo strupovitost. Pěstitelé tak mohli začít s pozdější aplikací chemických
postřiků. Naopak to ale vyhovuje škůdcům. Teplo v lednu naštěstí stromy
dokázaly přečkat bez větších problémů, tedy kromě meruněk, které
později v únoru zmrzly a zbyla ani ne čtvrtina květů. Letošní jaro se
vyznačovalo především tím, že scházely typické chladnější noci. Teplota
se i za tmy držela nad deseti stupni, a všechny ovocné stromy tak šly
velmi rychle do květu. Kvůli nedostatku vody byla ale část květů
nekvalitních.
Zajímavé bylo například i to, že i když kvetly višně a třešně a bylo hezky,
na spoustě květů letos chyběly včely. Podle včelařů to je tím velkým
horkem. Nektar v něm příliš zhoustl a včely na to nejsou zvyklé. Nevěděly,
co si s tím počít.
Zatímco loni a předloni byly velké vlny mrazů a na odbyt šly všemožné
systémy, které stromy před mrazy chránily, mám pocit, že letos bude velký
zájem o zavlažování. Je patrné, že sucho z roku 2015 ještě nepominulo, a
naopak se stále prohlubuje. Kdo bude mít do budoucna vodu, vyhraje. Na
Lhenicku před nedávnem napadlo za dva dny 30 milimetrů srážek, což je
stejně, kolik předtím spadlo za dva měsíce. Plody kvůli suchu nerostou tak
dobře, takže i když stromům stabilnější počasí vyhovuje, plody těžko
dorůstají bez závlah do potřebných velikostí. To je problém i u třešní.
Pokud nemají dostatečný průměr, jdou automaticky na zpracování, čímž
samozřejmě klesá jejich cena.“
Foto H.Suchá – nejmladší peckářka v třešňové aleji při sklizni
JB, JM

O brouku kůrovci, co požírá české lesy
S obecním hajným Antonínem Křížem, který se stará o svěřené lesy na výměře 474 ha (v katastrálních územích
krom Lhenic i v nesouvislých lokalitách okolních osad Dolních a Horních Chrášťan, Hrbova, Tř.Újezdce,
Vadkova, Vodice, Třebanic, Hoříkovic a obce Mičovic na západním svahu hory „Stráže“).
1/ Řádění kůrovce v lesích je již považováno za kalamitu. Je situace opravdu tak vážná a co je její
příčinou?
„Situace je opravdu vážná. Je zapříčiněna zejména dlouhotrvajícím suchem, takové dříve nebývalo,
které trvá od roku 2015. Jeho vlivem se stávají snadným terčem k napadání kůrovcem především smrkové
porosty, neboť právě smrkové monokultury s povrchovými kořeny nejsou schopny přijímat vodu z větší hloubi
půdy a usychají. Smrk proto v našich nadmořských výškách vymizí a bude postupně nahrazen odolnějšími
borovicemi a listnatými stromy (duby, buky) – smíšenými lesy.“
2/ Jaký stav je ve lhenických lesích?
„Obdobně kritický, což dokazuje nucená nahodilá těžba v nich, jiná se nyní neprovádí, o čemž také
3
3,
svědčí její nárůst v posledních třech suchých letech. V roce 2015 vytěženo 1.463 m , v roce 2016 1.833 m ,
3
v roce 2017 již 1.931 m kůrovcem napadeného či polomového a i ze souší získaného smrkového méně
kvalitního dřeva, obtížně prodejného. Nejvážnější situace je v lokalitě hory „Stráže“, a to z důvodu kamenitého
půdního podkladu nezadržujícího v období sucha pro stromy ve zdejším, převážně smrkovém zalesnění,
potřebnou vláhu. Žel, to je na celé „Stráži“ k zastavení řádění kůrovce odsouzeno k vykácení s následným
postupným vysázením smíšeného lesa. Ale ani v dalších místech našich obecních lesů není situace o mnoho
příznivější.“
3/ Jaká opatření proti kůrovci jsou v lesích našeho městyse prováděna a jaké jsou vyhlídky k jeho
likvidaci?
„Nejúčinnější ochranou před kůrovcem je včasné vymýcení napadených a suchých dřevin a zavčasný
odvoz z nich vytěženého dřeva z lesů v závislosti i na dostatečném počtu lesních dělníků, kterých je stále málo.
K preventivnímu opatření se využívají „lapače“ a „lapáky“ na kůrovce, které se pravidelně sledují, kontrolují.
Počítáno je k jejich zachycování i s otrávenými sítěmi. „Kůrovcová kalamita“ je velice obtížně zvladatelná.
Pokud by ale současné teplotně abnormální suché období o něco polevilo a nestalo se znakem opravdu
měnícího se klimatu, jak je mu někdy přisuzováno, tak by mohla být, dle mého názoru, při patřičném pracovním
nasazení a při státem přijatých potřebných opatřeních zlikvidována do tří až pěti let.“
Díky za informace.
JB, JM
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Foto vlevo – vykácené stromy postižené kůrovcem v lese nad Pořádků u starého hřiště – vpravo nad kaplí sv.Anny
směrem na „Vyhlídku“

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Český svaz žen Lhenice
Zájezd do Chorvatska
Letos, jako každý rok, jsme my, Lheničtí vyrazili 13.června k moři. Odjížděli jsme večer a pěkně pršelo… Cesta
nám ale ubíhala rychle, řidiči nám postili pohádku „Z pekla štěstí“. Ráno, když jsme dorazili k moři, bylo krásné
slunečné počasí, a to nám vydrželo celý týden. Moře bylo fajn a všem se nám móóóc líbilo. Ve čtvrtek
21.června jsme odjížděli domů. Moc se nám nechtělo, ale zároveň jsme se těšili domů…
Děkujeme paní Novotné a Schacherlové, že pro nás každý rok tento zájezd organizují.
Za děti ze Lhenic – Adélka Mikešová

Kroužek „Půlhasič“ při lhenickém SDH
Dne 26.6.2018 jsme zakončili první ročník našeho kroužku (klubu) Půlhasič, který je
organizován pod TJ Sokol Lhenice. Klub nyní sdružuje 18 dětí ve věkové kategorii 5-11 let.
Rádi bychom poděkovali všem rodičům za projevenou důvěru i za to, že nám každé úterý své
děti svěřují. Bohužel naše kapacita neumožňuje přijmout na další školní rok nové děti a tak
děkujeme rodičům za trpělivost do roku 2019, kdy kroužek bude organizován pod SDH
Lhenice.

Úspěšný “půlhasič” – Tomáš Trnka
V měsíci březnu se naše děti zapojily do soutěže s názvem „Požární ochrana očima dětí – 2018“, vyhlášené
Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje. Soutěž byla vyhlášena pro celý Jihočeský kraj a
obsahovala kategorii literární, výtvarnou a část zpracovanou s pomocí IT technologií. Naši půlhasiči soutěžili ve
výtvarné časti soutěže a všichni se snažili nakreslit ten nejkrásnější obrázek. Vyhlášení okresní části soutěže se
konalo 25.6. 2018 ve Vimperku. Můžeme se pochlubit, že na prvním místě výtvarné části soutěže v kategorii
dětí prvních a druhých tříd se umístil náš půlhasič, Tomáš Trnka (žák druhé třídy ZŠ Lhenice).
Mgr.Jana Peštová (Bukovská)
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Foto vlevo – vítězný
obrázek; vpravo –
z předávání cen
vítězům 25.6.2018
Svatava Matašovská

Tradiční střelecká soutěž MS Lhenice ke Dni dětí
Sobota 9. června 2018 – to byl ten den, kdy se začaly scházet již po osmé hodině děti i s jejich
rodiči či prarodiči na starém hřišti u hřbitova, kam byly pozvány místními myslivci na již tradiční
závody ve střelbě ze vzduchovky pořádané ke Dni dětí.. Při zahájení se zde sešlo na 30 dětí a
20 dospělých. Střílelo se jako obvykle dvakrát deset ran bez rozdílu věku a pohlaví na
standardní terče. Během soutěže stále přicházely další děti, až se jejich konečný počet ustálil
na čísle 42. Po sečtení zásahů byly mezi prvními pěti střelci minimální rozdíly. Na prvním
místě se umístil Adam KUNEŠ, druhé místo obsadil Tomáš JELÍNEK a třetí byl Jára
MAJERČÁK. Vítězové obdrželi medaile, diplomy a hodnotné věcné ceny. Zkrátka ale nepřišli
ani ostatní účastníci soutěže. Díky sponzorům všichni obdrželi tašku plnou dárků. Po ukončení střílení, díky
pěknému počasí, nikdo nespěchal domů a došlo na opékání špekáčků. Vše, co bylo pro děti připraveno, se
rozdalo a snědlo a po druhé hodině po poledni se začalo staré hřiště vylidňovat. V průběhu soutěže byla
v provozu mechanická střelnice s běžícími divočáky, kde si mohli rodiče mimo soutěž vyzkoušet střelbu na
pohyblivý terč. Někteří byli rádi, že je jejich děti nevidí. Jak děti, tak i dospělí si akci pochvalovali s tím, že se
určitě za rok opět zde sejdeme. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se na soutěži a jejím zdárném
Za myslivce Petr Pořádek st.
průběhu podíleli.

Foto vlevo – z předávání cen nejúspěšnějším střelcům – vpravo všichni účastníci střelecké soutěže

Za aktivitami lhenických skautů
Činnost naší party
pokračovala i v roce
2018. Scházeli jsme
se každé pondělní
odpoledne (od března do června) a
každý měsíc jsme měli nejméně
jednu sobotní výpravu. V únoru to
byla ještě zimní výprava do okolí. V
březnu jsme byli přivítat bledule na
Hrádečku.
V dubnu jsme byli pěšky ve
Smědečku a domů se vraceli oklikou
kolem Jaronínské bučiny. Po asi 17
km hlavně mladší děti docela bolely

nohy. V květnu jsme si vyjeli na
kolech do údolí Zlatého potoka.
Navštívili jsme zříceninu hradu Osule
nad Vitějovicemi. V červnu jsme opět
byli na vodě. Na raftech jsme sjeli víc
než 30 km Vltavy. Protože tato akce
byla otevřená i pro rodinné
příslušníky, jelo nás na 5 raftech
dvaatřicet!
Ani krátký déšť nám příliš nevadil.
Tradiční zakončení skautského roku
bylo opět u rybníka na Mastnici.
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Zažili jsme opět hodně hezkých chvil.
Je snad škoda, že letos chodilo na
skauta málo dětí. Doufám, že v září
přijdou nové děti s touhou po
maličkých dobrodružstvích v přírodě
mezi svými kamarády. Budu jim v
tom rád pomáhat.
V letošním roce tradiční bodování
vyhrál Kubík Drahoš. Druhý byl
Prokop Bláha a třetí jeho sestra
Terezka.
Kdo vyhraje příští rok?.....Přeji dětem
krásné prázdniny.
Láďa Čanda

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem

K osudovým osmičkovým letopočtům
pro náš národ
tentokrát

Ke 100.výročí ČSR – 1918-2018
O prvorepublikových oslavách, pořádaných u nás ke vzniku
Československa a i dalších akcích k tomu zaměřených
Průběh událostí ve Lhenicích při vyhlášení republiky 28.10.1918 je popisován v této rubrice v dubnovém vydání
(ML – roč.2018, č.4)
Jak následně byl tento významný den u nás oslavně připomínán, dokládají naše kroniky. Z nich patrno, že v období první
republiky se k jeho výročím konaly okázalé slavnosti pravidelně, povětšinou za ustáleného průběhu, a to průvodem
s hudbou městečkem za účasti místních spolků a korporací (krojovaných Sokolů, hasičů, vojenských vysloužilců), školních
dítek s učitelským sborem a početného občanstva, při zastaveních na náměstí u pomníku padlých v první světové válce
s uctěním jejich památky za projevů a zpěvů s nezbytnou závěrečnou Čs.hymnou. K pořadatelsky nejagilnějším patřila při
nich místní jednota sokolská. Poté, za komunistického režimu, byl 28.říjen především připomínán jako „Den znárodnění“.

V KRONIKOVÝCH ZÁZNAMECH BYLO VYHLEDÁNO
První oslava naší samostatnosti
Konala se v nadšení ve dnech 2.a 3.listopadu (v sobotu a neděli) roku 1918 a její průběh je podrobně líčen v této rubrice
v dubnovém vydání (ML – roč.2018,č.4).
(podle zápisu v Pamětní knize městyse Lhenice)
Na počest nové republiky
Při slavnosti dne 13.dubna 1919 vysázeny na lhenickém náměstí u kašny se sochou Karla IV. čtyři lípy svobody
(podle zápisu v Pamětní knize městyse Lhenice)
Akademie k 28.říjnům
Konávaly se u nás vpodvečer tohoto svátečního dne s programem tělocvičným, hudebním a pěveckým v provedení naší
mládeže.
(podle zápisu z kroniky sokolské)
Divadelní představení pořádána na počest vzniku našeho státu
v roce 1921 (k 3.výročí) – sehrána divadelní hra – Jiráskova „Lucerna“
v roce 1932 (ke 14.výročí) – sehrána Medkova divadelní hra „Plukovník Švec“
v roce 1936 (k 18.výročí) – sehrána Langrova divadelní hra „Jízdní hlídka“ – svým obsahem z epochy legionářské,
z níž vzešel náš nový život – předvedena již v nové sokolovně, která byla tak zasvěcena i svému velkému
kulturnímu účelu
(podle zápisu z kroniky sokolské)
Oslava 15.výročí prohlášení státní samostatnosti ČSR
Dne 28.října 1933 vzpomenuto okázalou slavností významu tohoto jubilea. Po průvodu a programu na náměstí u pomníku
padlých v první světové válce ( odhalen 15.8.1923) v odkazu generacím příštím vložen do základů počínající výstavby
nové sokolovny pamětní spis.
(podle zápisu z Kolářovy kroniky vadkovské)

PŘIPOMÍNÁNÍ TĚCH, CO SE ZASLOUŽILI O STÁT
ZÁSLUH T.G.MASARYKA
Jeho uvítání v nové republice
K posílení 2.pluku „Stráže svobody“ v ČB, utvořeného z řad Sokolů k ochraně proti nepřátelům nově vzniknuvšího státu,
vstoupilo v něj i několik bratří z naší sokolské jednoty. Z něho sestavena čestná setina k uvítání prezidenta – osvoboditele
T.G.Masaryka ve vlasti, a to za všeobecného nadšení lidu všude tam, kudy projížděl a s triumfálním jeho uvítáním v Praze
21.12.1918.
(podle zápisu z kroniky sokolské)
Oslava 85.narozenin prezidenta T.G.Masaryka ( 7.3.1850)
7.března roku 1935 konána po celé ČSR. Hasičské sbory dostaly od ústředí jednoty pokyn, aby shodně v tento den o
19.hodině na vydaný signál zapáleny byly oslavné ohně. Stalo se tomu tak snad všude v obcích naší vlasti.
Ve Lhenicích vpodvečer vyšel z náměstí průvod všech místních spolků nad městečko ke hřbitovu, kde úderem 19.hodiny, za
početného diváctva, zažehli hasiči hranici, což tak učiněno i v celém okolí, jak bylo možno spatřiti. Poté učitel Thorovský
přednesl projev, vydaný k této příležitosti Čs.obcí sokolskou a Zemskou hasičskou jednotou. Sešlost byla ukončena
zahráním a zapěním Čs.státní hymny.
(podle zápisu z Kolářovy kroniky vadkovské)
Seznamování s významem a zásluhami T.G.Masaryka
Bylo tak činěno při vzdělávacích přednáškách a i besedách pro členy naší sokolské jednoty.
Smuteční tryzna k uctění památky T.G.Masaryka.
Po celé naší zemi rozprostřel se toho dne 14.září 1937 velký smutek, neboť naposledy vydechl první prezident Republiky
československé – osvoboditel a duchovní tvůrce Tomáš Garigue Masaryk. (Hluboký zármutek vyjadřují slova básníka
Jaroslava Seiferta: „To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě“). Státní pohřeb se konal 21.září a stal se národní manifestací za
svobodu a demokracii.
Rovněž v naší jednotě sokolské k vyjádření zármutku a veliké úcty k prezidentu – osvoboditeli uspořádána smuteční tryzna.
(volně podle zápisu z kroniky sokolské)
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Foto vlevo – uvítání TGM ve vlasti 21.12.1918 – uprostřed T.G.Masaryk – vpravo tryzna při státním pohřbu TGM 21.9.1937

ZÁSLUH ČS.LEGIONÁŘŮ I Z NAŠEHO LHENICKA
Legionářská slavnost
V neděli odpoledne 28.května 1933 odhalena pamětní deska na podstavci kříže hrobu legionáře Vojtěcha Stehlíka (Máčalů
ze Lhenic), účastníka bitvy u Zborova, zemřelého v roce 1921. Po církevním obřadu, celebrovaném místním farářem
P.F.Kubatou u jeho hrobu, zde následně promluvil a jeho zásluh za Čs.obec legionářskou vyzdvihl v uniformě záložního
nadporučíka čs.armády, legionář Jakub Turek ze Žitné. Tomuto pietnímu aktu na lhenickém hřbitově předcházel ceremoniál
u pomníku padlých na náměstí s průvodem v toto místo. Slavnost byla zakončena zahradním koncertem v hostinci u
Šturmů.
(podle zápisu z Kolařovy kroniky vadkovské)
Redakční doplněk:
V současnosti kříž s podstavcem s pamětní deskou u hrobu na lhenickém hřbitově již není – před léty byl nahrazen
pomníkem. Legionář Vojtěch Stehlík, po strastiplném návratu domů (téměř po dvou létech po ukončení války),
s podlomeným zdravím vbrzku zemřel.
V osmnáctý výroční den československé samostatnosti – co státního svátku
Při té příležitosti, při slavnosti ve Lhenicích 28.10.1936, Čs.obec legionářská udělila „in memoriam“ čs.legionáři Františku
Štiftrovi, jenž v památné bitvě u Zborova byl raněn a poté na Urale v boji s bolševiky padl, diplom uznání za zásluhy o
republiku. Ocenění převzala při dojemném aktu u pomníku padlých ve velké válce pozůstalá vdova.
(podle zápisu z Kolářovy kroniky vadkovské)
JB, JM

Foto vlevo - italský a ruský legionář; foto vpravo – čs.legionáři

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
OPUSTILI NÁS
V pátek 15.června 2018 se konalo poslední rozloučení s rodákem a velkým patriotem
Lhenic, panem Josefem Machartem. Všem, kteří jste se jej zúčastnili,
velmi děkujeme za vyjádření soustrasti, zejména pak
místním hasičům, fotbalistům, spolužákům
a všem kamarádům…… Čest jeho památce!
Bratr Jan a neteř Šárka Turková z Prachatic.
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POZVÁNÍ NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

NA POUŤOVKU

na sobotu 28.července 2018 od 20.00 a cca od 22.00 hodin
Zazní skladby jednoho z největších hlasů české poprockové scény v podání kapely
Jiří Schelinger Memory band.
Jako předkapela vystoupí od 20.00 hodin místní „FLICKERS“ (viz foto vpravo)

NA ROZEHRANÉ LET/S/NÍ HRANÍ

Foto vpravo – z divadelního představení „DARMOŠLAPKY“, které budou netoličtí Tyláci uvádět nejen na festivalu k jejich
135. výročí, ale též i v DIVADLE VADKOV – v pátek 20.7. od 20.00 hodin. Následně v sobotu 21.7. také ve Vadkově
předvedou divadelní komedii „Silvestrovské překvapení“.
Na divadla do Vadkova i na festival do Netolic jste všichni velmi srdečně zváni !!!

NA DIVADELNÍ FESTIVAL „Jihočeský sTyl“ DO NETOLIC
První zářijový týden se mohou příznivci ochotnického divadla těšit na přehlídku toho nejlepšího, co aktuálně nabízejí
regionální „prkna, která znamenají svět“. Všechny lhenické kulturní nadšence zveme do městského divadla v Netolicích na
divadelní festival, který spolupořádá MAS Rozkvět.
Přehlídku slavnostně zahájí již v sobotu 1. září netolický spolek Tyl svou letošní premiérovou komedií „Darmošlapky“ a
následují dvě nedělní pohádková představení Tyláčku.
V průběhu týdne se pak představí ŠOS Prachatice s inscenací „Hotel Blackout“, Strunkovický ochotnický spolek
odehraje černou komedii „Truchlící pozůstalí“, na „Cestu (aneb Jak se poznat)“ vás zve SPOMAL – Spolek ochotníků
Malenice.
Čtvrtek bude patřit dětem a představení „Qvído a strašidelná škola“ v podání Divolodě.
Hit předchozích dvou sezón „Ženské nebe“ sehrají v pátek 7. září úžasné dámy ze Ženského amatérského spolku - ŽAS Homole.
Sobota 8. září bude patřit Spolku divadelních ochotníků TYL Netolice, který letos slaví již 135.let své existence. Výročí
oslaví symbolicky komedií „Silvestrovská překvapení“. Přijďte i Vy popřát našim Tylákům vše dobré do dalších let!
Neděle bude opět patřit dětem, kterým hořický spolek Rolnička zahraje o tom „Jak bylo čertům v pekle zima“. Že by to
bylo to netolické Peklo?
Divadelní festival pořádá destinační společnost Jihočeský venkov,z.s. ve spolupráci s partnery, především MAS Rozkvět,
z.s. a MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s.. Vstupenky budou k dispozici v obvyklých předprodejích a na místě před zahájením
představení (vyprodaná představení budou předem avizována na www.jihoceskyvenkov.cz a facebooku
#JihočeskýVenkovPodKletí).
Pavel Kortus ml.
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14.7. LETNÍ KINO - NA LHENICKÉM NÁMĚSTÍ
UKRADENÁ VZUCHOLOĎ
Český/dobrodružný film z r.1966 - začátek ve 21.30 hod.

Celodenní akce Městyse Lhenice pořádaná u příležitosti
735.výročí od první písemné zmínky o Lhenicích, 100.výročí samostatné ČSR
a slavnostního předání dokončeného revitalizovaného náměstí.
Moderátorka: Petra Pitra
Program:
9.00 - MŠE SVATÁ – kostel sv. Jakuba; 10.00 – DOUBRAVANKA . dechovka; 12.15 – PROSLOV K UVÍTÁNÍ
HOSTŮ; 12.45 - MÓDNÍ PŘEHLÍDKA; 14.00 – MUSIQUARIUM – pop soul kapela;
16.00 - BELLARIA – pěvecký sbor; 17.00 - ELIŠKA a VOTVÍRÁCI - country kapela;
18.30 - UKULELE ORCHESTRA JAKO BRNO - progressive-alternative kapela;
20.30 - INFLAGRANTI + doprovod MARIÁN VOJTKO

Foto vlevo Ukulele orchestra jako Brno – skupina Inflagranti – zcela vpravo Marián Vojtko

Pozvěte své známé, rodáky, spolužáky, kamarády a všechny přátele Lhenic! Těšíme se na Vás!
Podrobněji v příštím srpnovém vydání ML.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Když je zlato červeno-černé
Vážení!
Právě naplno probíhá sklizeň třešní. A je letos zase po létech slušná. Stromy jsou ovocem ověšené,
červené zlato, jak třešním říkáme, svítí do daleka, jen žebříků z alejí „čouhá“ stále méně. Staří peckáři ti
praví – tělem i duší – jak o sobě říkávali, pomalu ale jistě vymírají! A mladí? Generace jejich vnuků? Ti si dělají z ovocem
nabitých stromů „bžundu“. Marno říkat, že stromečky nabízejí slušné peníze. „Nojo, ale to se musí dělat rukama a lízt po
vejškách – a kdo by tam lez? Z toho bolí ruce, nohy a taky záda. A ta špína. Dnes trhají jenom chrti!“....
Nebo ti, které to baví. Nehledí na měšec, čas ani počasí a pohled přes vrchy stromů, přes to zelené a plody svítící moře, je
ten nejhezčí pohled na světě…jsou blázni?
Další limit je v době nákupu, který trvá poměrně krátce a co se v té krátké době nestačí sklidit, jde vniveč. Konzervárna
brala, dokud bylo co. Konzervárna, která zde byla a na kterou skládala finance generace
našich rodičů proto, aby byl snazší odbyt a aby se jejich nástupci nemuseli harcovat po
trzích, celkem v tichosti před lety zanikla. Škoda – umřela na nezájem. A chybí tu velmi….
A ještě krátce a nejen pro příznivce sportu.
Lhenické aleje jsou známé široko daleko. Kdo si jednou odveze naše ovoce do světa, ten
se vrací. Cizinci i naši.
Tak vám, vážení, s radostí oznamuji, že jednu z našich alejí dne 24.6.2018 po poledni,
poctil svou návštěvou hokejista NHL – Philadelphie Flyers a zároveň i obránce hokejové
reprezentace ČR pan RADKO GUDAS s rodinou, kterou už známe z minula. Při zhruba
hodinové návštěvě byly probrány rodinné vazby na Lhenice. Jeho manželka je vnučkou
paní učitelky v.v. Růženky Šamanové, rozené Houškové (po našem Růži Dominů). Probírali
jsme
i lední hokej.
Panu Gudasovi jsme na závěr jeho první návštěvy zde všichni popřáli hodně štěstí, zdraví a
všeho dobrého v osobním i profesním životě a budeme se těšit, že se o příští ovocnářské
sezóně ve Lhenicích zase shledáme.
PS: Pan Gudas po sobě ve Lhenicích zanechal velice dobrý dojem. Rádi jsme jej poznali a
rádi jej mezi sebou přivítáme kdykoli příště.
A pak že krátce….  Krásné léto všem. Jana Vaněčková
Foto Jiří Vaněček – hokejista Radko Gudas ve lhenické aleji
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Dovětek: Došlo v den uzávěrky červnového vydání ML
Moji milí, než se týden s týdnem sešel, musím upravit svá slova o letošní krásné, bohaté a úspěšné třešňové sezóně….Už
je minulostí…. Ne proto, že by všichni rázem opustili aleje. K tomu byli donuceni předlouhým a velmi vydatným deštěm
koncem měsíce. Zaplať pánbůh za něj, ale kdykoliv jindy. Ne teď. Třešničky, stejně jako všechna ostatní příroda pily a pily,
až se přepily a popukaly. Teď mohou peckáři tak akorát plnit sudy znehodnocenými plody a nechat „zlato“ ztekutět. Pokud
se to vůbec vyplatí. Nebo spíš vzývat hejna špačků a nabízet hostinu. Ti jsou ale nejspíš ještě někde jižněji, na žních.
Zato klíšťatům udělalo vlhko dobře! Z vlastní a letos už opakované zkušenosti vím, jak jsou hladová. Tak pozor na ně!
Jana Vaněčková
Otištěno, redakčně neupraveno.

NAPSALI O NÁS
Do I.A třídy postupují také fotbalisté ze Lhenic
Prachatický deník 23.6.2018 – autor Vladimír Klíma.
Článek neuveřejňujeme, neboť tomuto tématu se věnujeme v kapitole SPORT – „Co nového ve lhenickém SK“ v tomto
vydání našeho měsíčníku ML.

Bude Muž roku ze Lhenic?
Prachatický deník, Týden č.26/2018 – autor Leona Frölichová
Upraveno – kráceno.
Roman Pořádek, fotbalista, náš Lheničák bude za pár týdnů bojovat o titul nejhezčího chlapa v republice jako jediný
Jihočech.
Patří mezi 12 nejkrásnějších mužů letošního roku v ČR a za nedlouho bude jasné, zda se nakonec nestane Mužem roku
2018. Řeč je o Romanovi Pořádkovi ze Lhenic. Osmadvacetiletý obchodní zástupce se probojoval z několika stovek
kandidátů mezi dvanáct semifinalistů soutěže. Jak Roman přiznává, ve chvíli, kdy do soutěže poslal svoji přihlášku, vůbec
nečekal, že by mohl uspět. "Byl to v podstatě takový hec, abych ji poslal. Dokonce jsem se přihlásil na poslední chvíli a ono
to vyšlo," říká ještě teď trochu nevěřícně s tím, že vlastně chtěl udělat radost těm, kteří jej přemlouvali...
Přihlášených bylo přes sedm stovek. Do finále jich postoupilo pouhých dvanáct. O tom,
že byl na castingu v Praze úspěšný, se dozvěděl o jednom dubnovém víkendu v pět
odpoledne na fotbalovém trávníku. Hraje totiž fotbal za SK Lhenice. Od té doby
přizpůsobuje životní režim soutěži (úprava jídelníčku, cvičení...). Vzhled měnit nechce,
důležité je, dle jeho slov, charisma. V první polovině července jej čeká společné
soustředění a příprava na finále. Už nyní o zkušenostech ze soutěže říká, že jsou
příjemné. Soutěžícím přicházejí různé nabídky od firem či na modelingové akce.
Roman se jim rozhodně nebrání. Tak se můžeme těšit, že jej třeba brzy uvidíme na
různých plakátech, billboardech či v časopisech.
A jak se úspěch dotkne jeho osobního života ve vztahu k přítelkyni? „Strach a peníze
jsem nikdy neměl“, směje se Roman. Podle něj jsou věci, které nelze ovlivnit. Je to prý
zdraví a vztahy. „Záleží na každém a já sám se nebojím, že by nás soutěž s přítelkyní
nějak poznamenala,“ odpovídá a dodává, že má přítelkyni, která jej v soutěži podporuje
minimálně stejně, jako jeho rodina.
Titul by bral. Roman zároveň nezastírá, že v soutěži je proto, že by rád získal titul „Muž
roku 2018“. „Nebudu lhát, proto tam přeci všichni jsme. Tvrdit, že vyhrát nechci, by bylo
pokrytecké“, přiznává. Roman zatím nelitoval, že se do soutěže přihlásil. Co přinese
budoucnost, zatím neřeší. Spíše si užívá, co soutěž přináší. „Slavný nejsem, podle
fotky mě lidé nepoznávají,“ směje se Roman Pořádek. …

Foto převzato z oficielních stránek soutěže „Muž roku 2018“
Redakční doplněk ML :
Za nás, Lheničáky - držíme Romanovi palce a přejeme hodně štěstí v soutěži. Byla by to bomba, kdyby
MUŽ ROKU 2018 byl právě od nás, ZE LHENIC !!!!
JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Přestože dospělí už svoje soutěže dávno ukončili, dětské kategorie vyvrcholily až
koncem června. Lhenické mladé naděje opět potvrdily, že stále tvrdě pracují a na
výsledcích se to projevuje.
TOP starších žáků/žákyň:
Poslední turnaj sezóny se opět vydařil. Z 10ti nejlepších žáků si Adam Sivera přivezl
3. místo a z 8 nejlepších žákyň si Aneta Dubravcová vybojovala 3. místo a Tereza
Novotná 4. místo.
TOP mladších žáků/žákyň:
1. místo Aneta Dubravcová; 2. místo Tereza Novotná; 2. místo Milan Halabrín;
6.místo Lucinka Novotná.

BLAHOPŘEJEME !
Foto J.Novotná – zleva Adam Sivera, Milan Halabrín st., Aneta Dubravcová a Tereza Novotná.
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Richard Györi

Zdravotnicko-vojenský
a sportovní příměstský
tábor
z projektu
„Sokol Lhenice rodinám“ úspěšně
proběhl v prvním týdnu prázdnin od
2.7.do 4.7. pod vedením instruktorů
Jaroslava Duchoně (zdravotnického
záchranáře AČR) a Petra Kaňourka (z
Krav Maga České Budějovice).
Další turnus tohoto příměstského
tábora probíhá v termínu od 9.7. do 13.7.2018. Foto účastníků tábora s Jardou Duchoněm
Připomínáme, že další příměstské tábory z projektu SOKOL LHENICE RODINÁM se uskuteční: „Letem světem“ –
výtvarný tábor od 23.7. do 28.7.; „Zelený ostrov“ – od 6.8. do 10.8.; „Pohybové hry“ – od 27.8. do 31.8.2018.

Co nového ve lhenickém SK
Pod lhenickou svatojakubskou věží se bude opět hrát I.A třída
HODNOTNÝ TO DÁREK K PĚTAOSMDESÁTINÁM LHENICKÉMU SK
Stane se tomu tak po 15 letech (naposledy se u nás I.A hrála v sout.roč.2002/03), a to především díky úspěšnému jarnímu
tažení I.B třídou skupinou B v právě ukončené mistrovské sezóně 2017/18 za třicetibodového zisku při skóre 45:8 z dvanácti
zápasů (na podzim s jarní předehrávkou ze 14 zápasů za 26 bodů při skóre 38:15 a 4.místem v tabulce) při 10 jarních
výhrách a dvou prohrách (doma v 19.kole s Volyní 2:3, venku ve 22.kole ve Čkyni 1:0). Na velice vyrovnané špici tabulky,
krom suverénních Lažišť (za postupu z 1.místa s devítibodovým náskokem při 65 bodech), probíhal na dalších místech boj o
druhou tabulkovou příčku mezi Sousedovicemi, Lhenicemi a Čkyní. Na ni se lhenický A tým vyhoupl za lepšího skóre až po
24.kole, aby ve dvou posledních potvrdil 2.místo v tabulce přesvědčivými výhrami (ve 25.kole doma s Vl.Březím 3:0 a ve
26.kole venku s Vacovem B 0:11). Souboj vyrovnaného tria dopadl vítězně pro Lhenické, jak dokazuje jeho konečné
umístění v tabulce: 2.místo Lhenice – 56 bodů – skóre 83:23, 3.místo Sousedovice – 56 bodů – skóre 81:28, 4.místo Čkyně
– 54 bodů – skóre 48:27. Jít za 2.místem odhodlaně až do konce soutěže se Lhenickým vyplatilo, neboť Dobrá Voda
odstoupila od účasti v I.A třídě a lhenickému SK se tím tak otevřely dveře do vyšší krajské soutěže. Proč? Protože ze všech
týmů na 2.místech v tabulkách všech čtyřech I.B tříd měl nejvíce bodů (ve sk.A Kaplice 49 bodů, ve sk.B Lhenice 56 bodů –
postup do I.A, ve sk.C Putim 50 bodů, ve sk.D Lomnice 51 bodů).
Že postup Lhenických ze skupiny B při rovnosti 56 bodů se Sousedovickými byl zasloužený, dokazuje celkově lepší jejich
skóre (83:23 oproti 81:28) a především vzájemné jejich zápasy vyznívající jasně pro Lhenické - dva zápasy – 6 bodů při
skóre 6:1. Ty rozhodly o lhenickém postupu. A tak se lhenický A tým může do nového soutěž.ročníku 2018/19 těšit a
připravovat se na účast v I.A třídě ve sk.A a na následující soupeře: na Strakonice „Junior“, Vodňany, Větřní, Slavii ČB, Loko
ČB, Novou Ves u ČB, Trhové Sviny, Bavorovice, Lažiště, Vimperk, Senice, Prachatice, Planou u ČB.
Do I.A třídy odstartuje lhenický A tým v domácí premiéře v sobotu, 18.8. ve 13.30 hodin s SK Větřní.
Několik lhenických nej A týmu z mistrovské sezóny 2017/18 v I.B třídě ve skupině B
nejlepší tým jara (ve 12 zápasech) v I.B třídě ve skupině B s 30 body při skóre 45:8, druhé Lažiště s 29 body při skóre
58:15 (podle tabulky z jarních zápasů z webu „Jihočeský fotbal)
tým s nejlepší defenzivou na jaře (ve 12 zápasech) pouze s osmi obdrženými brankami v I.B tř. ve sk.B (s průměrem
0,66 branky na zápas) a spolu shodně s Novou Vsí u ČB (postupující z I.B tř.sk.A) s 23 obdrženými brankami s nejlepší
defenzivou ze všech 56 týmů ve čtyřech I.B třídách (ve skupinách A,B,C,D) za celý sout.roč. 2017/18 (s průměrem 0,88
branky na zápas)
lhenický tým „skokanem roku“, když oproti loňské mistrovské sezóně 2016/17 v I.B tř. ve sk.B s celkovým ziskem 28
bodů (s konečným 9.místem v tabulce) jich získal v té následující letošní 2017/18 přesný dvojnásobek – 56 bodů
(s konečným 2.místem v tabulce) – podle webu „Fotbal u nás“
Více údajů ze sout.roč.2017/18 lhenického A týmu v I.B třídě ve sk.B ve statistice v příštím srpnovém vydání ML.

-

Fota – „děkovačka“ hráčů A týmu lhenického SK příznivcům. „Těšíme se na vaši podporu i v I.A třídě“, vzkazují !
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Také rezerva SK Ktiš/Lh.B v OP Prachaticka dosáhla v mistrovské sezóně 2017/18
na konečné 2.místo v tabulce
A to za 57 získaných bodů při skóre 111:43 za prvním suverénně postupujícím Záblatím do I.B (s 65 body při skóre 139:18),
aby tak rezerva získala jedno z nejlepších umístění za dobu startů v OP. Po podzimu sice byla s 29 body při skóre 56:25
rovněž na druhé tabulkové příčce, ale na mistrovském jaře prohrou v 18.kole v Husinci 3:1 a nevydařenými květnovými
zápasy (ve 20.kole remízou ve Volarech 1:1 a 22.kole prohrou v Záblatí 3:0) o ni přišla. Avšak ve dvou posledních kolech,
při zaváhání druhého v tabulce Husince, se na druhé místo definitivně navrátila za jednoznačných výher – doma ve 25.kole
nad Borovou Ladou 4:1 a ve 26.kole venku nad Horní Vltavicí 2:8. Z hráčů, nastupujících za rezervu, vzešel jako „král
střelců OP Prachaticka sout.roč.2017/18“ Jarda Mrkvička s 36 gólovými trefami.

Rovněž naše minipřípravka ukončila start v OP Prachaticka v sout.roč.2017/18
Pod vedením trenérů Ing.Karla Mušky a Petra Trnky v zápasech dokazovala, jaké pokroky dělají její fotbaloví elévové při
zvládání „fotbalové abecedy“.
Přípravka lhenického SK na „LAFI CUPU 2018“
Za přítomnosti Davida Lafaty, jehož jméno „ve zkratce“ turnaj nese, proběhl 23.6. na hřišti v Dubném za účasti 10 týmů
mladších přípravek (Dubné I., Dubné II., Dynamo ČB, Nové Hodějovice, Trhové Sviny, Lhenice, Jankov, Mokré, Včelná,
Olešník). V této konkurenci obsadili lheničtí benjamínci pěkné 5.místo

Foto vlevo – David Lafata se lhenickou přípravkou a s jejími trenéry Karlem Muškou a Petrem Trnkou; vpravo – David Lafata
mezi lhenickými fotbalovými benjamínky – zleva s D.Hošnou, J.Tobiášem, T.Trnkou, K.Bukačem, P.Jaklem, Z Stauberem,
K.Muškou, M.Schwingerem a klečícím J.Muškou – na turnaji v Dubném 23.6.2018

Memoriál Vojtěcha Marka a Milana Kvěcha
XIX.ročník - o tradiční lhenické „Svatojakubské pouti“ v sobotu 28.7.2018
PROGRAM TURNAJE:
14.00 – zahájení
14.20 - první utkání – SK Lhenice – TJ Sokol Chvalšiny
16.00 – druhé utkání – 1.FC Netolice – TJ Sokol Chvalšiny
17.40 – třetí utkání – SK Lhenice – 1.FC Netolice
19.00 – závěr – vyhlášení vítězů a dalších umístění, předání cen

Po turnaji ve fotbalovém stánku lhenického SK od 20.00 hod. POUŤOVÁ ZÁBAVA
- jako předkapela zahraje místní skupina FLICKERS,
od 22.30 hod. „JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND“.
Za Pepou Machartů
(jak jsme mu říkávali)
15.června jsme se naposledy rozloučili s panem Josefem Machartem, bývalým dlouholetým funkcionářem
našeho lhenického SK a až do samého sklonku života velkým věrným příznivcem našeho týmu.
Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku…
ČEST JEHO PAMÁTCE !

O postupu lhenického SK do I.A třídy
s prezidentem klubu, Pavel Boškou
- z rozhovoru s ním pro týdeník „5plus2 – Šumava“ z 29.6., v článku
„Derby s Netolicemi je minulostí. Lhenice jdou o soutěž výš.“
Po patnácti letech se Lheničtí dočkali. Budou opět hrát I.A třídu!
„Splnilo se tím naše přání. Máme perspektivní mančaft a těší nás, že si zahrajeme o soutěž výš“, neskrýval
emoce vedoucí družstva Pavel Boška a dále dodal: „Chtěli jsme sezónu zakončit na druhé pozici v naší
skupině I.B, což se nám povedlo. Hlavně proto, kdyby se náhodou naskytla příležitost postupu, tak bychom do
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toho šli a využili možnosti startu v I.A třídě“, a pokračoval: „Oslovení od svazu přišlo v minulém týdnu. Zazvonil
telefon s tím, zda bychom chtěli hrát o kategorii výše. Dostali jsme na rozmyšlenou dvě hodiny. Zcela připraveni
jsme nebyli, ale díky rychlé komunikaci a domluvě jsme nabídku přijali. Myslím si, že jsme odehráli dobrý ročník.
Několik zápasů se nám opravdu povedlo, hlavně na jaře jsme dokázali odehrát kvalitní utkání. Se
Sousedovicemi to byl boj o druhé místo až do posledního kola. O vzájemně lepších zápasech s nimi při shodě
bodů jsme věděli (ze dvou zápasů šest bodů při skóre 6:1) a „zaplaťpánbůh“ ty rozhodly pro nás. Pozadu
nezůstala ani Čkyně, která nakonec na stříbrný stupínek ztratila jen dva body“.
Poté se již Pavel Boška vyjadřoval ke startu v silnější vyšší krajské soutěži, která na lhenický tým čeká:
„Zkušenosti s I.A náš hráčský kádr nemá. Už je to řada let, co se tu u nás hrála. Nějaké posily shánět budeme,
především pro defenzivu. A tak uvidíme, jak si povedeme. Bude to sice náročné, ale pro hráče s novou motivací
a pro příznivce změnou soupeřů atraktivnější“.
Tolik prezident našeho lhenického SK pro týdeník „5plus2“. Pro náš měsíčník „Moje Lhenicko“ navíc poskytl
informace o nutných opatřeních pro klub k účasti ve vyšší krajské soutěži:
„Pro krajský přebor a pro I.A třídy je od JčFS stanovenou podmínkou natáčet domácí
mistrovské zápasy na video. K tomu potřebnou kamerovou techniku máme od svazu již
zapůjčenou. Nyní sháníme někoho k její obsluze. Jinak náš zvelebený fotbalový stánek
zcela naplňuje žádané parametry. Co se týká finančních nákladů s tím spojených, tak ty
nijak zvlášť navýšeny nebudou. Již v I.B třídě byli k utkání delegováni tří rozhodčí a
někdy i delegát. Výdaje na dopravu budou rovněž obdobné jako doposud, neboť
vzdálenosti na hřiště soupeřů se nijak výrazně neliší od těch v I.B třídě ve skupině A,
kam jsme před oznámeným postupem do I.A měli být zařazeni“.
Díky a v I.A zlomte vaz !
Foto – prezident lhenického SK Pavel Boška
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.
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