MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 7, cena 9,- Kč

ČERVENEC 2019

Krumlovská ulice po rekonstrukci zprovozněna – ve zkušebním provozu o víkendu 28.6. – 30.6., poté 1.7.2019
v předčasném užívání. Kolaudace stavby bude provedena až po dokončení celého průtahu Lhenicemi,
včetně zrekonstruované Netolické ulice. (Více uvnitř listu)

ČERVENEC
- báječný čas prázdnin a dovolených „Houby, kvítí, jahody, bosé nohy u vody.
Pod nohama teplá země, volají nás cizí země,
setkání a náhody.
A pak zase domů, za blízkými a přáteli…“
„Ze Šumavy špalíček, pohádek a básniček“ – autoři O.Fibich, P.Štěpán
Z červencových pranostik
- Staví-li v červenci hromadu mravenci všude, tuhá zima bude –
4.7. – Svatý Prokop houby seje; 13.7. – Svatá Markyta vede žence do žita – zapláče-li Markyta, bude deště dosyta
- na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší; 25.7. – Je-li teplo na Jakuba, bude na vánoce velká zima
- na Jakuba hrom do duba; 26.7. – Svatá Anna – chladna zrána

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
na konci června byla konečně zprůjezdněna Krumlovská ulice, která byla předána do
předčasného užívání stavby. Kolaudace proběhne až po dokončení celého průtahu, tj. po
rekonstrukci Netolické ulice. Ta započala hned na začátku července.
Poslední den školního roku, tj. 28.6. byly započaty práce na celkové rekonstrukci školní
kuchyně, která bude stát cca 6,25 mil. Kč. Dojde ke kompletní rekonstrukci vzduchotechniky,
elektrických rozvodů, vodovodu a odpadů, podlahy, dojde i na zázemí pro kuchařky a také nové
gastro vybavení kuchyně, vše dle platných hygienických předpisů. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci
a technologickým postupům stavby bylo také vyhlášeno ředitelkou základní školy paní Mgr.
Vladimírou Trnkovou ředitelské volno a zahájení školního roku 2019/2020 bylo posunuto na 9.9.2019.
Od 1.8.2019 dojde ke sloučení našich příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) v jednu, a to Základní školu a
Mateřskou školu Lhenice, jak bylo schváleno zastupitelstvem městyse Lhenice ze dne 28.3.2019 usnesením č. 59/6/2019.
Koncem července tedy odejde z funkce ředitelky naší mateřské školy paní Mgr. Kateřina Vanková. Dovolte mi, abych paní
Kateřině Vankové poděkovala za její práci ve funkci ředitelky MŠ, kterou vedla 8 let. Naší mateřskou školu postupně měnila
a vedla k novým trendům výuky - ke vzdělávacímu programu „Začít spolu“. Jedná se o program, který je orientován na dítě,
jeho individualitu i zapojení rodiny. Děti jsou vedeny k samostatnosti, ke vzájemné spolupráci a naslouchání. Učí se vyjádřit
své myšlenky, třídit informace, zhodnotit svou práci. Jak důležité vlastnosti pro dnešní svět. Dnes se k tomuto vzdělávacímu
programu hlásí čím dále více mateřských i základních škol. Jsem moc ráda, že díky paní Mgr. Kateřině Vankové byla naše
mateřská škola jedna z prvních škol v Jihočeském kraji, která s tímto programem začala. Věřím, že započatá práce paní
Mgr. Vankové bude pokračovat i ve sloučené Základní škole a Mateřské škole Lhenice. Děkuji paní Kateřině za výtečnou
osmiletou spolupráci a přeji jí mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v jejím osobním i dalším pracovním životě.
Vážení spoluobčané, Vám přeji krásné léto, odpočinek o dovolených a dětem skvěle prožité prázdniny.
Marie Kabátová, starostka
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INFORMACE OBČANŮM
UPOZORNĚNÍ
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, bude se souhlasem zřizovatele
školní rok 2019/20 zahájen v ZŠ i MŠ o týden později, tj. v pondělí 9. září 2019.
Důvodem je rozsáhlá kompletní rekonstrukce školní kuchyně a s tím související úpravy školní jídelny.
V týdnu od 2. září do 6. září · Žáci ZŠ budou mít ředitelské volno.
· Školní družina bude pro předem přihlášené žáky 1. stupně v omezeném provozu (7:30 hod. – 16 hod.).
· Stravování žáků nebude zajištěno.
Děkuji za pochopení. Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola

Červen v naší mateřince

Červen jsme zahájili obvyklým kolotočem aktivit ke dni dětí ve třídách, kdy si každý připraví něco
zábavného pro druhé. Totéž odpoledne jsme ke hrám pozvali i naše rodiče na zahradu školky.
Rodinné týmy absolvovaly stanoviště s úkoly, v závěru děti obdržely malou odměnu a všichni se
občerstvili přinesenými domácími dobrotami – děkujeme za spolupráci! – užili jsme si společně
příjemný čas.
V pátek 7. jsme byli pozváni do kina na pohádkové představení sborů pod vedení p. uč. Sosnové,
mnohé děti se už těší, až se ve škole ke sboru přidají.
V pondělí 10. 6. podnikli předškoláci velkou výpravu, která začínala prohlídkou zámku Orlík plného
loveckých trofejí. Pod zámkem na nás čekala loď a okružní plavba po přehradě včetně obeplutí
legendárního Žďákovského mostu. Nakonec jsme doputovali do Zeměráje u Kovářova, kde děti ve
skanzenu zakoušely, jak se žilo dříve a pak se bosky prošly přírodním chodníčkem včetně potoka.
Plni zážitků si předškoláci cestou autobusem zdřímli, tentokrát dobrovolně…
Netradiční spánek nás také čekal ve školce, kde jsme s předškoláky a některými rodiči nejdříve poseděli u ohně na
zahradě, následovaly aktivity ve školce: povídání, zpívání, pečení perníku na snídani, noční prohlídka školky se světelnými
balónky. Všechny děti skvěle zvládly nocovat bez rodičů. Paní učitelky nocleh v MŠ zvládly také.
Tradiční sportovní den jsme vlivem tropických teplot proměnili na vodní hrátky, děti se na zahradě osvěžily u
vodních aktivit.
Ve středu 26. 6. proběhlo v kině představení divadla Kos spojené s pasováním předškoláků na školáky. Kromě rodičů přišla
dětem mnoho úspěchů popřát také paní starostka Kabátová. Děti skládaly slib a udělaly symbolický krok ke svému dalšímu
vzdělávání. K němu přidaly píseň „Před námi se cesta klikatí“, kterou doprovodily obrázkovými kulisami.
Při této příležitosti jsem se se svým osmiletým působením v MŠ rozloučila také. Ráda bych se opět vrátila ke
vzdělávání starších dětí. Na čas prožitý ve lhenické školce budu ráda vzpomínat, stejně jako doufám, že na školku budou
mít děti samé krásné vzpomínky. Těší mě, jaké kvality předškolního vzdělávání se nám společným úsilím podařilo
dosáhnout a věřím, že se bude dále rozvíjet a prohlubovat.
Děkuji za spolupráci všem kolegyním učitelkám a provozním zaměstnankyním, děkuji za výbornou spolupráci se
základní školou, naším zřizovatelem a samozřejmě za spolupráci s dětmi a jejich rodiči.
Přeji všem spokojené léto, plné příjemných zážitků s těmi, které máte rádi.
Za MŠ - ředitelka Mgr.Kateřina Vanková

Fota: vlevo na výletě – předškoláci v „Zeměráji“ u Kovářova (10.6.) – vpravo z pasování předškoláků na školáky
v sále lhenického kina (26.6.)
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Červen v mičovické školce
V tomto krásném měsíci, kdy jsme si všichni mohli s dětmi užívat energii nejdelších dní a přechod z jara do léta, prožily děti
naší školky mnoho zajímavých aktivit. První týden byl věnován sportovním zábavným hrám a činnostem, další týden děti
s námi navázaly na multikulturní program „Letem světem“. Seznamovaly se s existencí jiných kultur, kontinentů, zvířátek,
hudebních nástrojů (některé si mohly i vyzkoušet). Zpestřením tohoto týdne byla i krátká exkurse delegátů z komise
„Vesničky roku“, jejíž členové se přišli s panem starostou podívat na naši školku. V půli června jsme společně navštívili
ekofarmu v Chlumečku u Křemže, kde si děti mohly, kromě pěkného programu o racích, celou farmu prohlédnout
a největším překvapením byly pro nás dvě nádherné lamy, které zde chovají. Koncem června byla uspořádána besídka. Děti
předvedly velmi vydařené pásmo básní, písniček i tanců a rodičům předaly dárečky vlastní výroby. Poslední týden probíhal
ve velmi volném režimu nejen z důvodu vysokých venkovních teplot, ale i blízkého závěru školního roku. Letos se s MŠ
loučí jediný předškolák, Nelinka Marie Justová.
Přejeme vám krásné léto.
Za kolektiv MŠ Mičovice - Mgr. Petra Havlíčková

Fota z červnových aktivit v mičovické školce
Naše redakce ML se připojuje k poděkování paní starostky Ing.Marie Kabátové (v rubrice „Slovo starostky“) paní
ředitelce Mgr.Kateřině Vankové za osmileté působení v naší MŠ, a to i s díky za pravidelné příspěvky do rubriky
„Z našich škol“, jakož i do jiných.

Základní škola

Červnové kalendárium

V závěru školního roku, jak tomu už bývá, dosti obsáhlé
3.6. – beseda na téma „Nástrahy virtuálního světa“ – ve spolupráci s prachatickým Phenixem – pro
žáky 6.třídy
5.6. – účast na Atletické olympiádě žáků 2.stupně škol Prachaticka v Pt. – tentokrát bez umístění na
předních místech
6.6. – školní výlet do Týna nad Vltavou – s návštěvou tamního muzea a divadla s otáčivým hledištěm
na představení „Já padouch“ – pro žáky 2.a 3.třídy
6.6. – školní výlet do Jihlavy – rovněž s návštěvou muzea a také ZOO – pro žáky 5.třídy
6.6. – setkání škol v německém Lallingu (Lalling, Lhenice, Běšiny) – viz článek a foto níže
7.6. – vystoupení školních pěveckých sborů „Slavíčka“ a „Krákoráčka“ v sále lhenického kina s programem „Z pohádky do
pohádky“ – dopoledne v generálce pro 1.stupeň ZŠ a MŠ, v podvečer v premiéře pro veřejnost
10.6. – 11.6. – účast na nabídce sportovních aktivit v Prachaticích pod názvem „Pojď si vybrat, co tě baví“ – akce k rozvoji
sportování dětí – 10.6. pro žáky 3.třídy, 11.6. pro žáky 5.třídy
11.6. – školní výlet do Třeboně – s návštěvou zámku, hrobky Schwarzenberků s pěší trasou kolem rybníka „Svět“ – pro žáky
3.a 4.třídy
11.6. – setkání „osmáků“ s předškoláky v MŠ
11.6. – návštěva „Areálu lesních her“ v Prachaticích – pro žáky I.A třídy
13.6. – účast na akci „Dobrodružství s technikou“ na výstavišti v ČB – pro žáky 6.třídy
18.6. – návštěva Jihoč.muzea na výstavě „Svět kostiček“ (modelů ze 750 000 dílků stavebnice Lego) – pro žáky I.B třídy
19.6. – návštěva „Areálu lesních her“ v Prachaticích – pro žáky 2.třídy
20.6. – „Zahradní slavnost“ – v podvečer a večer na školní zahradě s programem a posezením u ohně s opékáním vuřtů na
rozloučenou se šk.rokem 2018/19 – pro žáky 8.třídy
21.6. – exkurze do firmy Elim s.r.o. ve Volarech – v rámci podpory technických oborů „Jihočeskou hospodářskou komorou“
21.6. – „Pohádková školní noc“ – s přespáním ve škole a s programem s jeho průběhem i na lhenickém „zámečku“ s defilé
pohádkových postaviček za svíček na tamní pavlači (ztvárněných šesťáky a některými rodiči ), též za hledání
pokladu – za podílu rodičů na přípravě i průběhu – pro žáky I.A třídy
24.6. – „Sportovní den“ na hřišti lhenického SK pro žáky všech tříd s atletickými disciplínami – sprintem (během na 60m),
vytrvalostním během (pro ml.žáky na 300 m, pro starší na 600 m), skokem do dálky z místa a s hodem míčkem
v kategoriích pro jednotlivé ročníky s vyhlášením vítězů a i dalších umístění
24. – 25.6. – putování po kraji okolím Prachatic – za postavení stanů k přespání a možnosti stravování – za výpomoci
některých z rodičů – pro žáky 6.třídy
25.6. – rozlučka paní učitelky třídní 3.třídy, Mgr.A.Bukovské s „třeťáky“ a jejich rodiči v podvečer na starém hřišti v lese
s posezením u ohně s opékáním vuřtů – od nového šk.roku přechází paní učitelka vyučovat do I.třídy
25.6. – výměna učebnic ve všech třídách
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26.6. – „Letní cvičení v přírodě“ – se zařazením branných prvků za spolupráce se lhenickým Elite gym – pro žáky všech tříd
26.6. – rozloučení se školním rokem 2018/19 žáků I.A a 7.třídy v podvečer v prostorné školní zahradě (každá třída
samostatně odděleně) za posezení u ohně a opékání vuřtů a přítomnosti některých rodičů
27.6. – rozloučení s vycházejícími žáky tentokrát ve lhenické sokolovně – více v článku níže
28.6. – předání vysvědčení ve všech třídách za posledního zvonění pro „deváťáky“
JB, JM
Fota z červnových aktivit
na lhenické škole
Foto vlevo – na družební
návštěvě v Lallingu (6.6.) –
vpravo z vystoupení „Z
pohádky do pohádky“ ve
lhenickém kině (7.6.)

Návštěva školy v Lallingu
Partnerské školy ZŠ Lhenice, ZŠ a MŠ Běšiny a Grundschule Lalling se dne 6. června opět sešly, tento rok v
bavorském Lallingu. Návštěvy se zúčastnila 4. třída, která uplatnila nejen znalosti němčiny, ale i angličtiny. Program byl
velmi zajímavý a děti si užily krásný den. Po malém občerstvení je čekal krátký program ve škole, po kterém se přesunuly
na nedalekou louku. Tam si s místním včelařem prohlídly včelín, dozvěděly se zajímavé informace o chovu včel a mohly si i
vyzkoušet, jak se stáčí med a samozřejmě ho i ochutnat. Každé dítě si domů odvezlo malý dáreček v podobě skleničky s
medem. Po obědě a krátkém odpočinku se děti přesunuly do ovocného sadu, kde si vyslechly základní informace o
ovocnářství, které pak vyplnily do závěrečného kvízu a také si prohlédly „hmyzí hotel“. Jeho malou obdobu dostala pak naše
škola jako dárek od pana ředitele školy v Lallingu. Děti si z tohoto dne odvezly opravdu krásné zážitky a vzpomínky.
Mgr. Martina Stehlíková

Rozloučení s vycházejícími žáky - poslední vysvědčení – poslední zvonění

Zcela výjimečně, tentokrát z důvodu rekonstrukce školní kuchyně, se i za
přítomnosti hostů, rodičů a přátel konalo ve lhenické sokolovně, nikoliv
v jídelně školy jako obvykle, o čtvrtečním podvečeru 27.června. Program
rozloučení se třinácti vycházejícími žáky proběhl standardně, v úvodu za
jejich představení třídním učitelem Mgr.Tomášem Trnkou i s tím, na jaká
další studia se vydají, u některých z nich i s udělením pochvaly za
reprezentaci školy v soutěžích, aby následně všichni převzali pamětní listy
– od školy z rukou paní ředitelky Mgr.Vl.Trnkové, od „Městyse“ z rukou
paní starostky Ing.M.Kabátové, a to i s knihou, dárky (psací potřeby) pak
od předsedkyně SRPŠ Mgr.M.Schwingerové, od všech předávajících
s popřáním šťastného a úspěšného vykročení do další etapy jejich života.
Poté loučící se „deváťáci“ s poděkováním obdarovali učitele, pedagogické
pracovníky i provozní zaměstnance školy, jakož i své rodiče, květinami. Po
oficiální části následovala volná zábava za připraveného pohoštění pro
přítomné.
Foto – poslední zvonění – loučení se školou (28.6.)
Poslední vysvědčení na naší lhenické ZŠ převzali vycházející, jako všichni ostatní žáci, ve své učebně od svého
třídního učitele Mgr.Tomáše Trnky první vyučovací hodinu v pátek, 28.června. Hned poté pro ně zaznělo poslední zvonění
za vytvořeného „špalíru“ všemi dětmi na škole i s jejich učiteli na schodišti hlavního pavilonu a potleskem je naposledy
vyprovodili ze školní budovy, jak to káže léty zavedená tradice.
JB, JM

Vybráno z hodnocení 2. pololetí školního roku 2018/2019
Školní rok 2018/2019 byl ukončen se 217 žáky. V 1. – 5. ročníku se vzdělávalo 136 chlapců a dívek, v 6. – 9.
ročníku 81 žáků a žákyň. Školní docházku ukončilo 5 děvčat a 8 chlapců 9. ročníku a 1 žákyně přestupuje ze 7. ročníku na
víceleté gymnázium. Ve 2. pololetí bylo zameškáno celkem 10 811 vyučovacích hodin, což je průměrně 54,6 hodin/1 žáka.
Na konci školního roku prospělo 134 žáků s vyznamenáním a bylo uděleno 115 pochval ředitelky školy.
K 1. 8. 2019 se vzhledem ke sloučení obou lhenických škol mění název školy na „Základní škola a Mateřská škola Lhenice“.
Přeji všem chlapcům a dívkám příjemné prázdniny a zaměstnancům školy klidnou dovolenou. Ředitelka ZŠ Mgr.Vl.Trnková

GRATULUJEME
paní učitelce Mgr.Evě Sosnové k ocenění
„Vynikající pedagog Prachaticka“
Slavnostní vyhlášení již 5.ročníku ankety „Vynikající pedagog Prachaticka
2019“ proběhlo ve středu 12.června v reprezentativních prostorech radničního
sálu v Prachaticích. Deseti pedagogům ze škol Prachaticka, mezi nimi i paní
učitelce Mgr.Evě Sosnové ze ZŠ Lhenice, toto ocenění s poděkováním a dárky
od města Prachatice a Jihočeského kraje předali starosta a místostarosta
Prachatic Martin Malý a Jan Klimeš.
JB, JM

4

LHENICKÉ STŘÍPKY
Tak jsme se dočkali

Krumlovská ulice byla po celkové rekonstrukci zprovozněna
Stalo se tomu tak po deseti měsících, po jejím uzavření 3.září 2018, hned po tradičním Jarmarku na sv.Jiljí (1.9.) za
stanovení objížďkových tras, se zahájením prací na skrývce vozovky s kompletní výměnou inženýrských sítí pod ní. Celková
rekonstrukce se s komplikacemi prodlužovala, a to přes zimu za jejího přerušení a pokračování až s příchodem jara i
s pokládáním nových chodníků, což po celou dobu vyžadovalo od obyvatel městečka, za vznikajících problémů, dosti
tolerance a trpělivosti, především těch bydlících v „Krumlovské“ a v místech objížděk. Lheničtí se tak mohli přesvědčit, jak
významnou dopravní tepnou je tato ulice procházející středem městyse. Koncem června se dočkali. Byla zprovozněna.
V pátek jednadvacátého byla na její vozovku, i s posledními úpravami jejího okolí, položena první podkladová vrstva asfaltu,
v pondělí (24.6.) a v úterý (25.6.) i ve středu (26.6.) druhá, s následným provedením dopravního značení a usazením
dopravních značek, aby o víkendu (28.6. až 30.6.) byla uvedena do zkušebního provozu, a poté již do běžného, ale
předčasného užívání. Kolaudace stavby bude provedena až po dokončení celého díla (II/122 - průtah Lhenice) včetně
zrekonstruované Netolické ulice.
„Krumlovská“ zkrásněla. I s nově vsazenými chodníky a s ostrůvky zeleně a malými parkovišti pro vozidla kolem nich se tak
stala nejenom vylepšenou dopravní komunikací procházející centrem našimi Lhenicemi a ústící do již pěkně zvelebeného
náměstí.
JB, JM

Fota – vlevo a uprostřed – pokládání vrstev asfaltu na vozovku (24.6. až 26.6.)
– vpravo – Krumlovská po rekonstrukci – zprovozněna 1.7.2019

Po „Krumlovské“ v návaznosti v rekonstrukci i Netolická ulice
Na základě vydaného stavebního povolení probíhá ve dnech od 1.7. do 15.11.2019 II. epata výstavby silnice (II/122 – průtah
Lhenice) a z tohoto důvodu je Netolická ulice pro vozidla kompletně uzavřena. Příjezd k benzínové pumpě je umožněn přes
Sídliště SNP a křižovatku u Flopu. Na staveništi v tomto termínu probíhají tyto práce:
- frézování asfaltu - výkopové práce – zatrubnění příkopu – celá rekonstrukce vozovky a přilehlých chodníků.
Objížďkové trasy viz mapka níže.
JB, JM

I Lheničtí na demonstraci na Letné
Po čtyřech protestních setkáních Lhenických na našem náměstí (cca
v počtu 30) po vyslyšených výzvách „Milionu chvilek pro demokracii“,
se poté v neděli 23.6. vypravili na největší protest od roku 1989 na
pražskou Letnou, kde spolu se čtvrt milionem demonstrantů z celé
republiky, za poklidného průběhu, žádali odstoupení premiéra vlády
Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové a
nezávislost justice – viz foto.
JB, JM
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Nebývalé velké kroupy „bombardovaly“ Lhenicko
Naštěstí v přišedší bouřce v pondělí 1.7. nepadaly naplno souvisle, ne „kobercovitě“, přesto škodu nadělaly, i když ne
takovou, jaká mohla nastat při jejich plném „vysypání“, neboť dosahovaly velikosti až 5 cm. Po jejich dopadu na trávníky a i
jinam připomínaly poházené tenisové míčky. I dříve narození potvrzovali, že takovou velikost krup ještě neviděli. Krupobití
v našem kraji, jako ovocnářském, vedlo i Čs.televizi, z důvodu zjištění jeho průběhu a případných vzniklých škod, k návštěvě
s natočením šotu, který hned v pondělí (1.7.) ve večerních zprávách na ČT 1 odvysílala.
Letošní červen byl s průměrnou teplotou +24,5°C vůbec nejteplejší za dobu měření v pražském Klementinu od roku
1775 a o dva stupně teplejší než ten doposud rekordní z roku 1811. Byl v něm letos zaznamenán i vůbec nejteplejší
červnový den s absolutně nejvyšší teplotou dosaženou na našem území, a to 26.6.2019 v Doksanech na Litoměřicku s
+38,9°C, která jen o jeden stupeň odolala té zaznamenané 30.6.2019 v Dobřichovicích u Prahy s +38,8°C. Denní teplotní
červnové rekordy padaly i pro jiná místa měření. Zaznamenáno bylo i několik červnových tropických nocí (teplota v nich
neklesne pod +20°C). Horký víkend v samém konci června (na Lhenicku v neděli 30.6. s teplotou kolem +35°C) přinesl
bouřky. U nás jedna z nich udeřila v pondělí 1.července popoledni o půl druhé ze směru západního (snad přesněji ze ZSZ),
po náhlém povětří s následným prudkým lijákem a v něm postupně i s dopadajícími, nebývale velkými kroupami. Podle
ovocnáře Ing.Pavla Frída, jak uvedl v televizním šotu pro ČT, nadělaly škody v sadech, a to především na jablkách, podle
peckářů sklízejících právě třešně, prý tak na jejich úrodě výraznější škody nenadělaly. Obří kroupy ale někde u nás např.
rozbily skleníky, někde se „podepsaly“ na karosériích aut. Na lhenickém Vejrově se tentokrát při bouřce proti kroupám
i troubilo na posvěcenou mušli jako zastara (viz článek v rubrice „Z redakční pošty“).
JB, JM

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Český svaz žen informuje
Tak jsme zase po roce vyrazili k moři. Tentokrát do Itálie do krásného městečka Caorle. Počasí nám
přálo, moře mělo 27 stupňů, a tak jsme si ho celý týden užívali. Ubytování bylo moc hezké, jídlo
skvělé a personál se o nás staral na výbornou. Bylo to zkrátka SUPER. Děkujeme p. Novotné a Schacherlové, které
každoročně vynakládají veliké úsilí, aby pro Lheničáky tento zájezd uspořádaly. Aďa Mikešová

Fota - u moře u italského Caorle

Informace z Mysliveckého spolku

V sobotu dne 8.června 2019 uspořádali lheničtí myslivci, jako každý rok ke Dni dětí, soutěž ve střelbě ze
vzduchovky na starém hřišti. Do deseti hodin se sešlo celkem 36 dětí. Letos poprvé byly rozděleny do
dvou věkových kategorii. Ve dvoukolovém střílení a vyhodnocení zásahů neúplatnou porotou, byli
vyhlášeni vítězové. Z mladších dětí vyhrál Honzík Veselý, druhá byla Terezka Fialová a třetí Markétka
Štenglová. Ze starších vystoupil na nejvyšší stupeň Jan Fiala , druhá byla o pouhý bod Alča Pořádková
a třetí Adam Kuneš. Vítězové obdrželi diplomy a medaile. Všechny děti, díky sponzorům, obdržely
dárky, ze kterých byly nadšeny. Po ukončení soutěže pro děti byla uspořádána střelecká soutěž i pro
rodiče a doprovod. Tuto soutěž vyhrála Petra Pospíchalová před Vítem Hlaváčkem a Mírou Štroblů, která si odnesla láhev
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Staré myslivecké . Všichni přítomní měli možnost si vyzkoušet své střelecké schopnosti i na mechanické střelnici s běžícím
divočákem. Vzhledem k vydařenému počasí, kdy na nás svatý Medard zapomněl a nezapršelo, se akce protáhla až do
pozdních odpoledních hodin, kdy se opékaly uzeniny a podávalo i jiné občerstvení, které připravily manželky myslivců.
Jednalo se o vydařenou akci kladně hodnocenou jak dětmi, tak i rodiči. Každá akce, která vytáhne děti od počítačů, třeba
jako tato, má smysl. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli.
Petr Pořádek st.

Foto ze Dne dětí s myslivci – horní hříště – společné foto účastníků a pořadatelů (8.6.2019)

Myslivecký spolek Lhenice realizuje prodej srnčí a černé zvěře spotřebitelům či restauračním
zařízením.Aktuální nabídka zvěřiny je k dispozici u hospodáře sdružení
ing. Vladimíra Michálka. mob.724166165.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

Báječný čas prázdnin a dovolených
v době ne až tak dávné
Právě nám opět nastal, a tak se ohlédněme a porovnejme s tím v létech šedesátých a sedmdesátých minulého století, jak jej
trávili našinci, ač ve srovnání s dneškem, kdy možno za svobody cestování vyrazit kamkoliv do světa, „tokrát“ tomu bylo za
omezených možností, avšak i přesto s prožitky krásnými a nezapomenutelnými…
Vydejme se ve vzpomínkách s tehdejší partou lhenických trampů - motorkářů (konkrétně jedním z nich, Janem
Machartem alias Šerifem) za jejich trampováním s dobrodružnými jízdami na motorkách:
„Většina z nás měla v té době již po vojně, někdo ještě před ní. Stabilní jádro tvořilo okolo deseti maníků, co
pravidelně vyráželi po vlastech českých, po celé tehdejší republice, ba i do blízké ciziny, do tzv. spřátelených zemí, a to
výhradně na motorkách Jawa ČZ „stopětasedmdesát“, které vlastnili Kuneš Bohumír, Fenigbauer František, Mášl Vojtěch,
Machart Jan ml., Machart Jan st., krom Michálka Rudolfa a Štaubra Václava, kteří upřednostnili silnější kubaturu motorů
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(350 cm ). Na všechny naše cesty, ať již to bylo kamkoliv, nasedali na tandemy našich motocyklů jako spolujezdci další
z nás – třeba Bukovský Jan, Kabát Jaroslav, Jaroš Václav, Kabát Rudolf, Kuneš Václav, Kindlman Vladislav, Machart Josef,
Podlaha Stanislav, Podlaha Pavel, Huleš Karel, Hart Jan a Grill Jan. Dříve narození si zřejmě pamatují, že všechny naše
„spanilé jízdy“ měly start od sochy sv.Vojtěcha na lhenickém náměstí. Všem letním výjezdům předcházela zimní příprava,
probíhající většinou u piva ve starém hotelu, při níž se vybíralo ze dvou či třech možných tras, aby se vybrala pro nás v tu
dobu ta nejpřijatelnější. Tak týden před tou vybranou a většinově schválenou nastaly přípravy. V nich se např. na motorky
namontovaly nosiče, na které se musely vejít poskládané stany, spacáky, náhradní ošacení atd. Jízda s takovým nákladem
byla dosti nebezpečná, a tak se třeba stalo při přehlédnutí rigolu na cestě, že motorka se zhoupla a postavila „na zadní“,
s vymrštěním motoristy do příkopu, jeho tandemisty do protilehlého, a to k radosti všech osádek, krom nějakých odřenin,
bez následků.
Tenkrát i značné dálavy absolvovali jsme bez větších průšvihů, ať to třeba bylo do Tater, na Duklu, do Polska či
Maďarska za „přehršle“ zážitků, které se po návratu domů stávaly po delší čas vděčnými tématy hospodských hovorů. Bylo
o čem vyprávět. (O ty se také Jan Machart v našem měsíčníku v minulosti rozdělil se čtenáři v ročníku 2001, v seriálku „Jak
jsme trampovali a cestovali“.)
Mnozí z té naší lhenické party již mezi námi nejsou. Odebrali se na věčnost. Kamarádi Štaubr Václav, Kuneš
Bohumír, Kuneš Václav, Mášl Vojtěch, Jaroš Václav, Machart Josef, Šíma Ladislav, Kindlman Vladislav, Fenigbauer
František, Podlaha Stanislav, Grill Jan. Ve vzpomínkách jsou stále s námi.
Čest jejich památce!
A z nás, žijících jsou už staří kmeti – z Michálka Rudolfa, Bukovského Jana, Podlahy Pavla,
Kabáta Jaroslava, Macharta Jana ml., Kabáta Rudolfa, Huleše Karla, jakož i ze mne,
Macharta Jana st. Léta neúprosně běží, vážení…“
Vlevo - Jawa ČZ 175 – „kejvačka“ – spolehlivě sloužila k dovolenkovým jízdám.
S Janem Machartem st. – JB, JM
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Foto vlevo – osádky motorek u sochy sv.Vojtěcha na lhenickém náměstí těsně před výjezdem na jednu z výprav za
dobrodružstvím – zde byla každá odstartována. Foto uprostřed – krátká zastávka na trase s odpočinkem, zatím co šéfové
výpravy upřesňují na mapě její další pokračování. Foto vpravo – návrat z výpravy domů, kam jinam zamířit, než na lhenické
náměstí – jako pokaždé…

Významný lhenický rodák Alois Elhenický

7.6.1844 – Lhenice
† 23.10.1915 – Praha, Smíchov
- na letošní rok 2019 připadá půlkulaté výročí od jeho narození – 175 let –

- podnikatel, architekt, stavitel, politik, na přelomu 19. a 20.století starosta Smíchova, koncem
19.století poslanec Českého zemského sněmu – tím vším byl Alois Elhenický…
Je vzácné, když se člověk jmenuje po místě, ze kterého skutečně pochází. Rodina Elhenických se
ale přesně tímhle mohla chlubit. Žila v jihočeských Lhenicích, které se kdysi nazývaly Elhenice…
Alois Elhenický se právě zde, v tomto malebném městečku, v rodině truhláře Kašpara Elhenického
7.června 1844 narodil. Podle místní kroniky byl ještě tentýž den pokřtěn a rodiče se těšili, že otcovo
řemeslo bude mít jednou kdo převzít. Mladý Alois ale k truhlařině nepřilnul. Zajímala ho architektura
a stavitelství a na tuto profesní dráhu se také opravdu vydal.
Alois Elhenický
Absolvoval reálku a pak roku 1869 pražskou techniku, kde studoval inženýrské stavitelství. Nastoupil do firmy E. Muzika a
spol., jež budovala železniční tratě. Zde působil do roku 1879. Vykonal stavitelskou zkoušku a od roku 1879 měl koncesi
stavitele a civilního geometra na Smíchově, kde také bydlel. Od 23. května 1888 působil ve Spolku inženýrů a architektů a
patřil mezi zakládající členy České matice technické. Roku 1898 mu byla na výstavě architektury a inženýrství udělena
stříbrná medaile hlavního města Prahy. Roku 1901 založil v obci Obrnice u Mostu továrnu na hliněné a cihelné zboží, která
vyráběla glazované střešní tašky.
Architektonicky tvořil v historizujících slozích, zejména neorenesance. Jeho dílem je komplex ústředních jatek v PrazeHolešovicích z roku 1893. Postavil rovněž budovu Hypoteční banky na Senovážném náměstí v Praze. Roku 1902 se podílel
na dostavbě Pražského soukromého ústavu pro hluchoněmé v Holečkově ulici. V roce 1904 postavil neobarokní kanceláře
pro Schwarzenberský sklad dřeva v Nádražní ulici na Smíchově. Je rovněž autorem projektu ústavu slepců na Horní Palatě
v Košířích, postaveného v letech 1891–1893 Leonardem Řepkou.
Angažoval se i ve veřejném a politickém životě. Od roku 1887 zasedal ve smíchovském obecním zastupitelstvu. V období let
1888–1906 byl starostou Smíchova. Za jeho působení v čele obce byl vybudován přístav na Císařské louce. V centru
Smíchova vyrostl Národní dům a tržnice.
Koncem 80. let 19. století se zapojil i do zemské politiky. Ve volbách v roce 1889 byl zvolen v městské kurii (volební obvod
Smíchov) do Českého zemského sněmu. Politicky patřil k staročeské straně.
Roku 1893 mu byl udělen Řád Františka Josefa. Roku 1907 se stal stavebním radou.
Alois Elhenický zemřel
na pražském Smíchově
23.října 1915. Pohřben
byl do rodinného hrobu
na „Olšanských
hřbitovech“ - viz foto
vlevo.
„Holešovická továrna
na maso“ – tento
rozsáhlý komplex
postavila firma Aloise
Elhenického – viz foto
vpravo.
Zpracováno podle
Wikipedie „Alois
Elhenický“, dále podle
článku autora Roberta
Šimka „Jak se staví jatky“ a dalších zdrojů.

JB, JM
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
Dva nadějní fotbalisté - elévové ze Lhenic u úspěchu svých týmů
Oba se počali zasvěcovat do základů fotbalové abecedy v mladší přípravce lhenického SK. Především z důvodu na ni zde
nenavazujících dalších následných mládežnických kategorií odešli jinam, aby dál měli možnost pokračovat ve fotbalovém
růstu.
Tomáš Dvořák - nejprve přešel do Tatranu Prachatice, poté do
českobudějovického SKP. A právě družstvo SKP U12 mladších žáků (ročníku
2007), jehož je Tomáš platným hráčem, dosáhlo velkého týmového úspěchu.
V letošním ročníku Ondrášovky 2019“, která je pokládána za neoficiální mistrovství
ČR v této věkové kategorii, a startovalo v ní celkem 90 týmů, se probojovalo mezi
24 nejlepších z nich, do celorepublikového finále a v něm do „zlaté skupiny“, do tzv.
„top osmičky“, s konečným umístěním na osmém místě..
Mirek Šístek - rovněž přešel do Tatranu Prachatice, kde v současnosti hraje v
„základu“ družstva U11 (ročníku 2008-2009), které v krajském přeboru v právě
ukončeném soutěž.ročníku 2018/19 přípravek starších suverénně získalo první
místo a stalo se v této věkové kategorii krajským přeborníkem.
Foto vlevo Tomáš Dvořák – vpravo Mirek Šístek.
Tomášovi a Mirkovi přejeme, aby ve fotbalovém snažení vytrvali. Další fotbalové úspěchy se tak dostaví.
Foto vlevo – tým SKPČB (U12) –účastník
finále „Ondrášovky
2019“ – Tomáš
Dvořák stojící první
zleva.
Foto vpravo – tým
Tatranu Prachatice
(U11) – „krajský
přeborník 2019“ –
Mirek Šístek stojící
druhý zleva.

„Lhenický zpravodaj“, v současnosti „Moje Lhenicko“, slaví 45.narozeniny
Neušlo nám v našem archivu toto „půlkulaté“ výročí, a tak stojí za připomínku, jak se náš zpravodaj rodil.
V roce 1974 (31.5.) vyšlo první číslo Lhenického
zpravodaje (viz foto). Píše se v něm o otevření nové
základní školy, dále také, že bychom se o lhenické pouti
chtěli sejít v novém hotelu, že žáci zdejší devítiletky
s jedním dospělým (Janem Veselým) nacvičili divadelní
hru „Jak děti zachránily svět“ v režii Jana a Jany
Bumbových a postoupili do krajského kola divadelní
soutěže, že TJ Sokol, oddíl kopané bojuje o postup do I.B
třídy a v současné době je v tabulce okresního přeboru na
2.místě, proč došlo ke sloučení JZD Lhenice a Mičovice a
řadu dalších informací. Tolik první číslo. Alespoň je tak
očíslované. Ale hned v úvodníku se dozvídáme, že
tehdejší MNV již místní noviny vydával dříve a že poslední
číslo vyšlo před 10 lety. A kolik jich bylo a jak vycházely,
se mi již nepodařilo zjistit. Od roku 1974 do roku 1983,
tedy 10 let, vycházel Lhenický zpravodaj v podobě novin
formátu A4, tištěných Jihočeskými tiskárnami v Prachaticích. Vyšlo nepravidelně asi 20 čísel. Vzpomínám si, s jakými
obtížemi jsme noviny vydávali. S fotografiemi se muselo jet do tiskáren v Č.Budějovicích, kde nám náš známý Zdeněk
Kofroň (tehdy hrál za Lhenice fotbal) zařídil zhotovení štočků pro tisk, ale výrobní doba novin byla hrozně dlouhá. Zprávy
tudíž nebyly z nejčerstvějších a byl to vlastně souhrn událostí třeba čtvrt či půl roku starých.
(Zavzpomínala Marie Jarošová)
V současné době, díky technickým vymoženostem, je naše práce úplně jiná…Přejeme Vám, našim čtenářům, aby
se Vám i následovník „Lhenického zpravodaje“, měsíčník „Moje Lhenicko“ líbil a nadále Vám přinášel užitečné informace
i zajímavosti ze života v našem městečku.
JB, JM

Naše lesy se ztrácejí…
O tom, že nejenom nás, ale celou ČR trápí nebývala kůrovcová kalamita, jsme již psali několikrát…
Takový velice smutný pohled (viz fota níže) se nám v současné době naskýtá z dronu na známý a Lheničáky
dříve hojně navštěvovaný les, tzv.“Stoleček“.
Viz fota na str.10 – brouk kůrovec požírá lesní porost na blízkém „Stolečku“ u městečka a nejenom tam – nutné vykácené
holiny stromů mají zabránit dalšímu šíření kůrovcové kalamity.
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Ve Lhenicích naplno nestlouklo – troubilo se na posvěcenou mušli
„Guadalajaru zasypal metr krup.
Šest čtvrtí města Guadalajara na západě Mexika pokryla silná vrstva ledu po prudké bouřce s intenzivním krupobitím. Na
některých místech se vytvořil půldruhého metru vysoký ledový krunýř, informovala stanice BBC.
Oblast Guadalajara se potila ve třicetistupňovém vedru, když se přihnala bouře a část druhého největšího města Mexika
během chvilky doslova zmrazila. Do ulic pětimiliónové aglomerace proto musela vyjít odklízecí technika.
Živel poškodil stovky domů a s desítkami aut si pohrály přívaly vody.“
Konec citátu z teletextu TV – uvedeného dne 1.7.2019
Ve stejný den odpoledne si bouře pohrály i s námi. O tom už se ale mnoho psalo, byla i reportáž v TV. Obří kroupy máme
poschovávané v mrazácích – že? Ale málokdo, či téměř nikdo nevíte, že po několika letech, kdy to nebylo potřeba, byla opět
v akci naše posvěcená mušle, se svým trubačem Fandou Fenclem nejmladším (Švábem po chalupě) z Vejrova. Zaslouží si
naše poděkování. Letos to asi hodně bolelo jak co do dechu, tak i do ran a vody ukázal srážkoměr 13 dílků tady na Vejrově.
Ale kroupy nezvítězily! Kdoví, co by nás čekalo, kdyby nebyl Fanda v tu chvíli doma a netroubil. I našim patronům
poděkujeme. Jana Vaněčková

STÍNY LHENICKA
V uplynulých dvou měsících jsme sdělovali podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
muži, který řídil osobní automobil, ačkoli mu byl úřadem i soudem uložen zákaz řízení motorových
vozidel. Vedli jsme i úkony trestního řízení pro podezření ze zanedbání povinné výživy, jelikož si matka
od začátku roku neplnila svou zákonnou vyživovací povinnost na svého syna. Tuto ale dodatečně
splnila, a proto byla věc dle příslušných ustanovení trestního řádu odložena.
Jednání muže, který řídil automobil po požití alkoholického nápoje a při dechové zkoušce mu byla
naměřena hodnota jedné promile, bylo k projednání postoupeno na Městský úřad do Prachatic. Tam
jsme oznámili i řidiče, který při kontrole předložil řidičský průkaz cizího státu, ačkoli má trvalý pobyt na území ČR a tedy i
povinnost si vyřídit v zákonné lhůtě výměnu tohoto dokladu. Navíc řídil osobní automobil bez platné technické prohlídky.
Městský úřad, který řeší "lhenické přestupky", by se měl zabývat i rušením nočního klidu v bytovém domě v ulici Tylova a
bohužel také napadení mezi spolužáky v místní základní škole, oznámené jedním z příbuzných.
Po důkladném šetření, vyhodnocení všech zjištěných informací i dostupných kamerových záznamů, jsme založili oznámení
o oslovení žáka základní školy neznámým mužem, neboť se žádné protiprávní jednání nepotvrdilo.
Pět přestupků v dopravě jsme vyřešili uložením příkazu na místě, třikrát oznámením správnímu orgánu, ve dvou případech
na provozovatele motorového vozidla z důvodu neověření technické způsobilosti vozidla pro provoz na pozemních
komunikacích.
Pravidelně se věnujeme dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, kontrole rekreačních objektů i pátrání
po osobách a věcech.
Npor.Ivo Čech, zástupce vedoucího oddělení PČR Netolice

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
POZVÁNKA DO KINA:
Letní promítání na lhenickém náměstí : 20.7.2019 - Skleněný pokoj ;
1.8.2019 - Mikulášovy Patálie; 24.8.2019 - Cesta do pravěku
19.7. – divadelní představení „HOLKA ODJINUD“ – info na str.11

10

POZVÁNKA DO DIVADLA

Divadelní soubor NeoM - Neomezené možnosti, Praha - vedoucí souboru: PhDr. Martin Staněk - uvádí
v pátek 19. 7. 2019, od 19 hodin v kinosále ve Lhenicích
divadelní komediální hru autora Rudolfa Trinnera

Režie, dramaturgie, kostýmy: Martin Staněk a Kristýna Dvořáková
Hrají: Alojz Veverka - Matyáš Merunka, Annežka - Lenka Juříková, Máňa Kateřina Cagalová, Jessie - Kristýna Dvořáková, Kateřina - Věra Misálová,
Alenka - Kristýna Míková, Matěj Kačaba - Michal Szabó, Pepan Haluška Martin Staněk, Evžen Srpa - Lukáš Chochlovský. Vstupné: 150 Kč
www.divadloneom.com
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POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
V SOBOTU 27.7. OD 20.00 HODIN
NA HŘIŠTI SK LHENICE

To nejlepší z repertoáru známého
českého zpěváka Jirky Schelingera
Nenechte si ujít !!!
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SPORT NA LHENICKU
Z aktivit lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu

Vydařený konec celkově úspěšné sezóny 2018/2019 naší mládeže

Shrneme-li tuto sezónu jedním slovem, tak jednoznačně vynikající. Nejen, že děti obsadily první příčky v krajských
soutěžích, ale vedly si velice dobře i ve svých kategoricíh na republikových turnajích. Velkým úspěchem byl i poslední turnaj
v Praze, kde se konal mezinárodní turnaj - na velké bedně stáli Aneta Dubravcová s Andreou Meškánovou a František
Traxler. S dorosteneckou soutěží se tam rozloučili Eliška Dubravcová a Radek Sivera.
Letos se na konci června koná v Liberci Letní olympiáda dětí a mládeže, kam jede 8 hráčů z jihočeského kraje a TJ Sokol
Lhenice má v obou kategoriích nejvíce zástupců. Za mladší žáky budou jižní Čechy reprezentovat Milan Halabrín ml.
a Tereza Novotná. Za starší žáky bude bojovat Adam Sivera a Aneta Dubravcová.
Rádi bychom poděkovali trenérovi Milanovi Halabrínovi za práci a čas, který dětem věnuje a který má velký podíl
na úspěších, dále městu Lhenice a panu Miroslavovi K., který se rozhodl sám podporovat nadějné talenty Lhenic.
S „nemalou“ radostí oznamujeme, že Adam Sivera odchází trénovat do Havlíčkova Brodu, do jednoho z předních českých
sportovních klubů – přejeme hodně úspěchů!
Jaroslava Novotná – článek již poslán před Olympiádou mládeže v Liberci

Talentovaní tenisté Sokola Lhenice úspěšně reprezentovali Jihočeský kraj
na „Letní olympiádě dětí a mládeže ČR – Liberec 23.6. – 28.6.2019
V kategorii mladších chlapců a dívek – Milan Halabrín, Tereza Novotná
V kategorii starších chlapců a dívek – Adam Sivera, Aneta Dubravcová
Jejich umístění na olympiádě
Mladší žáci – dvouhra: 3.místo – Milan Halabrín – bronzová medaile. Mladší dívky – dvouhra: 9.místo – Tereza Novotná
Starší chlapci – dvouhra: 9.místo - Adam Sivera. Starší dívky – dvouhra: 17.místo – Aneta Dubravcová
Smíšená čtyřhra – mladší dívky, chlapci: 9.místo – Tereza Novotná + Milan Halabrín
Smíšená čtyřhra – starší dívky, chlapci: 17.místo – Aneta Dubravcová + Adam Sivera
Družstva – mladší chlapci: 5.místo – Milan Halabrín (Sokol Lhenice) + Petr Hodina
Družstva – mladší dívky: 5.místo – Tereza Novotná (Sokol Lhenice) + Andy Petrů
Družstva – starší chlapci: 5.místo – Adam Sivera (Sokol Lhenice – Libín Prachatice) + Láďa Dobiáš
Družstva – starší dívky: 9. místo - Aneta Dubravcová (Sokol Lhenice) + Andrea Meškánová

Foto vlevo - reprezentanti Jihočeského kraje na olympiádě v Liberci ze Sokola Lhenice – zleva Milan Halabrín, Tereza
Novotná, Adam Sivera, Aneta Dubravcová. Foto vpravo – Milan Halabrín na stupni vítězů (první zprava).

Co nového ve lhenickém SK
ÚSPĚŠNÁ FOTBALOVÁ DOBA BRONZOVÁ
s umístěním „áčka“, „béčka“ i přípravky na konečných třetích místech
ve svých soutěžích v soutěž.roč.2018/19
A tým v I.A třídě ve sk.A – s historicky nejlepším umístěním
Když po skončení soutěžního ročníku 2017/18 v I.B třídě ve skupině B byl našemu lhenickém SK nabídnut postup
z druhého místa do I.A třídy, jeho vedení po zvážení rozhodlo, že to tedy s A týmem zkusí, že tím není co ztratit, naopak jen
získat na herních zkušenostech. A ejhle, z účasti na původní „zkušené“ nakonec vzešel historicky nejúspěšnější start, zatím
z deseti v této vyšší krajské soutěži s konečným umístěním na třetím místě, neboť to doposud nejlepší – na místě pátém,
nyní překonaném, mělo platnost od účasti v premiérovém ročníku 1993/94 v I.A třídě ve skupině A po prvním postupu z I.B
tř.ze sk.B v sezóně 1992/93, také tehdy „nováčkovském“….

13

Již samotným vydařeným vstupem do I.A třídy sk.A v sout.roč.2018/19, jakož i poté v průběhu celého mistrovského
podzimu, lhenický tým přesvědčoval, že v ní nebude hrát roli outsidera, což také umístěním po podzimní části soutěže na
5.místě (s 20 body) dokazoval. S doplněním kádru o několik zkušených hráčů, a po kvalitní zimní přípravě i se zápasy
s kvalitními soupeři, nastalo mistrovské jaro s počátečním vítězným tažením šesti utkáními pouze za jediné remízy v 17.kole
na Lokomotivě ČB 0:0, které zastavila až domácí prohra ve 20.kole od Lažišť 0:2. Tým tím pádem stoupal vyrovnanou
tabulkou, aby již po 15.kole poprvé obsadil její třetí příčku (s 26 body) a držel ji po celý zbytek jara, s výjimkou po 22.kole,
kdy se jen nakrátko (se 42 body) vyhoupl až na druhé místo za první FK Lažiště (tehdy s 53 body). Ač s blížícím se závěrem
soutěže jej pronásledovala zranění, přesto za příznivého vývoje v tabulce se mu v posledním 26.kole, krom obhajoby třetí
příčky v ní (se 44 body), nabídla i možnost ještě spolu s druhou Novou Vsí (se 47 body) a čtvrtými Strakonicemi (se 44 body
při horším skóre) usilovat o konečnou druhou pozici nejen na základě bodových zisků tohoto tria, ale i vzájemných zápasů, a
to pouze v případě jeho lhenického vítězství venku nad strakonickým Juniorem a za domácí prohry Nové Vsi se suverénně
prvními a již postoupivšími Lažišti. Ta se však v zápase hraném o den dříve (v sobotu 15.6.) nekonala, Nová Vest zvítězila
3:2, a tak lhenický tým o den později (v neděli 16.6.) hrál na strakonickém Junioru „už jen“ o uhájení konečného cenného
třetího místa, což výhrou 1:3 dokázal, aby tak konečnou „špici“ tabulky I.A třídy sk.A překvapivě obsadili tři nováčci –
1.Lažiště (s 57 body), 2.Nová Ves (s 50 body), 3.Lhenice (se 47 body).
(Konečná tabulka I.A tř.sk.A soutěž.roč.2018/19 níže).
Ač A tým lhenického SK byl velmi blízko ještě lepšímu konečnému umístění (na 2.místě), lze jím získaný „bronz“, a jako
nováčkem k tomu, i tak bezesporu považovat za nečekaný úspěch. Zcela zaslouženě jej hráči i vedení týmu, za převzetí
bronzových medailí a bronzového poháru, i za přítomnosti příznivců bujaře oslavili na „Posledním gólu“ (21.6.) ve svém
fotbalovém stánku (viz foto níže).
Více o úspěšné sezóně 2018/19 v I.A třídě ve sk.A v podrobném statistickém ohlédnutí, i s jejím hodnocením
prezidentem SK Pavlem Boškou a trenérem Ivo Čechem a i s výhledy do sezóny nastávající, v příštím srpnovém vydání ML.
B tým v OP Prachaticka mužů
V celém průběhu jeho soutěžního roč.2018/19 se pohyboval v popředí tabulky. Po mistrovském podzimu byl mezi 16
účastníky s 28 body na páté její příčce, aby na mistrovském jaře zlepšenými výkony a výsledky postoupil na tabulkovou
příčku třetí, kterou převážně držel až do konce soutěže, do 30.jejího kola, v němž ji měl obhájit v peckářsko-buchtářském
derby s netolickou rezervou, hraném z důvodu úpravy trávníku hrací plochy hlavního lhenického hřiště na záložním
ktišském. K uhájení konečného třetího místa (za zisku 56 bodů) mu stačilo s netolickým B týmem, jediným, který s 54 body
ještě ohrožoval jeho třetí tabulkovou pozici, uhrát alespoň plichtu. Těsnou výhrou 3:2 to dokázal a v úspěšné obhajobě
konečného umístění na třetím místě následoval A tým v I.A třídě, aby tak společně s ním oba získané bronzy (áčkem i
béčkem) hned po zápase na „Posledním gólu“ oslavil.
(Konečná tabulka OP Prachaticka soutěž.roč.2018/19 níže).
Přípravka mladší v OP Prachaticka
I ona se mezi deseti účastníky po celý soutěžní ročník 2018/19 pohybovala v nejvyšších patrech tabulky OP, aby v její
konečné podobě obsadila se 39 body třetí místo za prvním Tatranem Volary s 51 body, druhým Šumavanem Vimperk B
rovněž s 51 body (při horším skóre) a v zápasech dokazovala, jaké pokroky pod vedením trenérů Karla Mušky a Petra Trnky
v ní ve „fotbalové abecedě“ naši benjamínci dělají.

Červnové mistrovské zápasy lhenického SK

A týmu v I.A třídě ve sk.A
24.kolo – so 1.6. – Lhenice A – Planá u ČB 0:1 (0:1)
25.kolo – so 8.6. – Lhenice A – Trhové Sviny 1:1 (0:1) – br.za Lh.: P.Prenner z 11
26.kolo – ne 16.6. – Strakonice – Lhenice A 1:3 (0:1) – mistr.derniéra – br.za Lh.: Prenner z 11, Balica, Iliev
B týmu v OP Prachaticka – mužů
27.kolo – so 1.6. – Lhenice B – Borová Lada 1:1 (0:0) – br.za Lh.: Wimberský
28.kolo – ne 9.6. – Vacov B – Lhenice B 4:1 (1:1) – br.za Lh.: Krotký
29.kolo – so 15.6. – Šum.Hoštice/Lažiště B – Lhenice B 2:2 (1:2) – br.za Lh.: P.Pořádek, Pilát
30.kolo – pá 21.6. – Lhenice B – Netolice B 3:2 (3:2) – mistr.derniéra – br.za Lh.: Exner 2, Beran
Přípravka mladší v OP Prachaticka
17.kolo – st 5.6. – Lhenice – Strunkovice 14:6 (5:2) – br.za Lh.: T.Trnka 5, K.Muška 3, Schwinger 3, K.Trnka 2, Dolák
18.kolo – st.12.6. – Vimperk B – Lhenice 6:4 (3:1) – mistr.derniéra – br.za Lh.: Schwinger 2, T.Trnka, J.Muška
Konečná tabulka I.A tř.sk.A, sout.roč.2018/19
1 FK Lažiště
26
2 TJ Nová Ves
26
3 SK Lhenice
26
4 FK Junior Strakonice 26
5 SK Slavia Č.Budějov. 26
6 Spartak Trhové Sviny 26
7 FK Tatran Prachatice 26
8 SK Planá
26
9 FK Vodňany
26
10 FC Alko Semice
26
11 Šumavan Vimperk
26
12 Lokomotiva Č. Bud.
26
13 SK Větřní
26
14 FC Mariner Bavorovice 26

18
15
14
12
12
12
10
9
10
9
9
7
5
4

3
5
5
8
5
4
5
8
4
4
4
7
4
6

5 90:46
6 69:39
7 60:41
6 50:36
9 49:36
10 65:49
11 52:51
9 44:44
12 53:71
13 50:57
13 42:60
12 41:58
17 50:85
16 30:72

Konečná tabulka OP Prachaticka-muži, sout.roč.2018/19
57
50
47
44
41
40
35
35
34
31
31
28
19
18

1 SK Vacov B
30
2 Slavoj Husinec
30
3 SK Lhenice/Ktiš B
30
4 1.FC Netolice B
30
5 TJ Vitějovice
30
6 Tatran Volary
30
7 SK Čkyně B
30
8 FK BI STAV Nebahovy 30
9 Hraničář Borová Lada 30
10 FC Šum.Hoš./Lažiště B30
11 Blaník Strunkovice B 30
12 Sokol Zdíkov
30
13 TJ Dub
30
14 SK Sv.Maří Magdaléna 30
15 TJ Zbytiny
30
16 TJ Vltava H.Vltavice 30
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25
23
18
17
16
17
14
14
13
12
11
10
10
6
5
1

4
3
5
4
5
2
4
3
4
3
2
3
3
5
4
2

1 134:31
4 101:40
7 88:56
9 109:63
9 94:48
11 99:64
12 82:48
13 62:62
13 86:70
15 64:61
17 95:87
17 59:80
17 55:109
19 40:117
21 44:131
27 33:178

79
72
59
55
53
53
46
45
43
39
35
33
33
23
19
5

Třikrát zachycená radost v úspěšné sezóně v I.A na jejímž konci bral A tým „bronz“
- vlevo a uprostřed po vítězných zápasech na hřišti a v kabině; vpravo z bujaré oslavy při „Posledním gólu“ po převzetí
bronzových medailí a poháru (21.6.)

Nová mistrovská sezóna 2019/20 se již razantně ohlásila
A tým lhenického SK v I.A opět zařazen do skupiny A
- po vedením klubu s díky nepřijaté nabídce od JčFS k účasti v KP (krajském přeboru) z třetího dosaženého umístění v I.A
ve sk.A v jejím právě ukončeném ročníku.
Účastníci I.A třídy sk.A v sout.roč.2019/20 – za šesti nově zařazených týmů oproti loňské sezóně (v přehledu v pořadí
podle přidělených čísel jsou podtrženy).
1.Sokol Olešnice (vítěz I.B sk.D), 2.Šumavan Vimperk, 3.Westra Sousedovice (vítěz I.B sk.B), 4.TJ Nová Ves u ČB, 5.Alko
Semice, 6.FK Vodňany, 7.SK Lhenice, 8.FC Velečin (postup z 2.místa I.B sk.A), 9.Malše Roudné (sestup z KP), 10.SK Čtyři
Dvory (přeřazen z B sk.I.A), 11.Tatran Prachatice, 12.SK Planá u ČB, 13. Spartak Kaplice (vítěz I.B tř.sk A), 14. Spartak
Trhové Sviny.
Vstupní utkání do mistrovského podzimu soutěž.roč.2019/20 lhenického A týmu v I.A tř.ve sk.A - zahajuje venku
2.kolem – so 17.8. ve 13.30 hod. – Malše Roudné – SK Lhenice A.
– domácí premiéra – 3.kolo – so 24.8. v 17.00 hod. – SK Lhenice A – SK Čtyři Dvory
B tým lhenického SK nadále za startu v OP Prachaticka – mistrovský podzim sout.roč.2019/20 (za 14 účastníků) zahajuje venku 1.kolem . ne 11.8. ve 14.00 – Blaník Strunkovice B -. SK Lhenice B
- domácí premiéra – ne 18.8. ve 14.30 hod. – SK Lhenice B – TJ Dub
Celý rozpis zápasů mistrovského podzimu sout.roč.2019/20 A i B týmu a přípravky lhenického SK bude z důvodu ještě
možných dodatečných změn hracích termínů uveřejněn později.

FOTBAL O LHENICKÉ POUTI 2019
Memoriál Vojtěcha Marka a Milana Kvěcha – XX. ročník
- sobota 27.července – zahájení ve 14.00 hodin Účastníci:
Union Oberneukirchen (Rakousko)
I. FC Netolice
SK Lhenice
1.utkání – od 14.20 hod. – SK Lhenice – I.FC Netolice
2.utkání – od 16.00 hod. – I.FC Netolice – Union Oberneukirchen
3.utkání – od 17.40 hod. - SK Lhenice – Union Oberneukirchen
Závěr – v 19.00 hodin - s vyhlášením vítěze a umístěním dalších týmů, nejlepšího hráče, střelce, gólmana
Domácí lhenický tým bude obhajovat prvenství z loňského XIX.ročníku turnaje.

Tradiční „pouťák“ starých gard
SK Lhenice versus FC Vlachovo Březí
- o pouťové neděli 28.7. od 14.00 hodin

INZERCE
● PRODÁM DŘEVĚNÉ ŽEBŘÍKY různé délky na ovoce. Každý šprysel poddrátovaný. Cena dohodou.
Tel. kontakt: 728 648 015
● RODINNÁ FARMA JANOTA Lhenice - přijmeme pracovníka do zemědělské výroby.
Podmínkou řidičský průkaz skupiny T. Bližší informace na tel.: 721808421
● MALÍŘSTVÍ-NATĚRAČSTVÍ - Miloslav Pavel – 603 924 473 - MENŠÍ ZEDNICKÉ PRÁCE
- NÁTĚRY fasád,okapů,oken,dveří..... RESTAUROVÁNÍ DŘEV. NÁBYTKU
• Provádím klempířské, pokrývačské a tesařské práce, opravy střech
- Miloslav Špán č.tel. 607242463
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● Sháním staré profilované hoblíky a nebozezy pro mou truhlářsko-tesařskou dílnu.
Za nabídku předem děkuji. Robert Malý, tel. 777982638
● KOMINICTVÍ DUŠAN HILOVSKÝ – poskytuji kompletní kominické a zednické práce Tel: 720 054 060
www.kominictvihil.cz
● 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.
NABÍZÍM JEŽDĚNÍ NA KONI - tel.č. 603 801 657 - Jan Kolář
● 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

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
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