MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXVII, číslo 8, cena 9,- Kč

SRPEN 2019

Lhenická „Svatojakubská pouť“ připadá vždy na první neděli po Jakubovi (25.7.) – letos tomu tak bylo 28.7.
Více o letošní pouti uvnitř listu.

SRPEN
ŽE PRÝ SVATÁ MARKYTA
KDO BY TEĎ DBAL O STVOLY,
SRPEN SRPEM PŘIVÍTÁ,
KDYŽ NEMUSÍ DO ŠKOLY,
KDYŽ O STVOLY ZAZNÍ
KDYŽ SE TEĎKA NEJVÍC CENÍ
VPROSTŘED LETNÍCH PRÁZDNIN.
PRÁZDNINOVÉ LENOŠENÍ.
„Ze Šumavy špalíček, pohádek a básniček“ – autoři O.Fibich, P.Štěpán

-

-

Ze srpnových pranostik
Když jsou v srpnu ráno rosy, mají z toho radost vosy - Co srpen neuvaří, to už září neusmaží
Příliš hub srpnových, příliš vánic sněhových - Vavřineček ukazuje, jaký podzim nastupuje (10.8.)
Bartoloměj svatý odpoledne krátí (24.8.)

ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 9
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 02.07.2019
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. K. Bican, F. Bláha, DiS., P. Boška, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota, Ing. M. Kabátová, Ing. V. Michálek,
I.Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Omluvena: Mgr.M.Grillová
Zapisovatelka: O. Ambrožová

Přijatá usnesení:

Ad 1) Usnesení č. 98/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
9 PRO
Ad 3a) Usnesení č. 99/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht pozemku
parc.č. 89/9 o výměře 3.877 m2, k.ú.Třešňový Újezdec s p. P. S., Lhenice za cenu 2.301,--Kč/ha/rok na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO
Ad 3b) Usnesení č. 100/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice nedoporučuje pronájem pozemku parc.č. 143/1 o výměře
4.907 m2, k.ú. Lhenice.
9 PRO
Ad 3c) Usnesení č. 101/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č. st.
5 o výměře 27 m2 a pozemku parc.č. 1102 o výměře 289 m2, k.ú. Dolní Chrášťany za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
9 PRO
Ad 3d) Usnesení č. 102/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
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a) zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1360/3 o výměře 30 m2 před domem čp. 116, k.ú. Lhenice za
údržbu a investici vloženou vlastníky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
b) zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1360/3 o výměře 88 m2 před domem čp. 115, k.ú. Lhenice za
údržbu a investici vloženou vlastníky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
9 PRO
Do jednání se dostavil P. Pořádek.
Ad 3e) Usnesení č. 103/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemku parc.č.
385/5 o výměře 30.636 m2, k.ú. Horní Chrášťany ve vlastnictví Městyse Lhenice za pozemky parc.č. st. 488/2 o výměře 160
m2, parc.č. st. 596 o výměře 43 m2, parc.č. 908/24 o výměře 893 m2, parc.č. 908/35 o výměře 3.273 m2, k.ú. Lhenice ve
vlastnictví fyzické osoby. Směna je realizována v rámci majetkového vyrovnání pozemků v areálu bývalého ACHP ve
Lhenicích. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. Jedná se o strategické pozemky v rámci využívání areálu
bývalého ACHP ve Lhenicích.
9 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE (Trnka)
Ad 3f) Usnesení č. 104/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc.č.
357/3 o výměře 856 m2, k.ú. Vodice u Lhenic za minimální nabídkovou cenu 2.200,--Kč/ha/rok na dobu určitou do vyřešení
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vodice u Lhenic.
10 PRO
Ad 4a) Usnesení č. 105/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na realizaci stavby s názvem „Lhenice – kabel NN, u čp.53“. Jedná se o síť technického vybavení (umístění
nového sloupu, kabelu NN, přeložení venkovního vedení NN do nové trasy (bod E01 až ES02)) na pozemku parc.č.
1414/11, k.ú. Lhenice. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu vyhotoveném po umístění
distribuční soustavy. 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 4b) Usnesení č. 106/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci
stavby s názvem „Hrbov kabel NN, Podlaha, Slavík“. Jedná se o síť technického vybavení (nové kabelové vedení NN,
kabelová skříň) na pozemku parc. č. 552/1 v k.ú. Hrbov u Lhenic. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.:
207-1580-123/2019 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 1.300,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
10 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 107/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek na VZMR na
akci „Rekonstrukce školní kuchyně a výměna VZT zařízení ZŠ Lhenice“, kdy se na 1. místě umístila firma SURA & CO
s.r.o., Ktiš s nejnižší nabídkovou cenou 3.966.832,--Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vítěznou firmou byla podepsána.10 PRO
Ad 5b) Usnesení č. 108/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek na VZMR na
akci „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Lhenice – gastro vybavení“, kdy se na 1. místě umístila firma SALMON-GASTRO
s.r.o., České Budějovice s nejnižší nabídkovou cenou 1.169.511,--Kč bez DPH. Smlouva o dílo s vítěznou firmou byla
podepsána.
10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 109/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje přijetí úvěru ve výši cca 6.500.000,--Kč od
Komerční banky, a.s., dle Indikativní nabídky ze dne 24.05.2019 na financování akce „Rekonstrukce školní kuchyně“.
10 PRO
Ad 7) Usnesení č. 110/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu z 2. jednání kontrolního výboru ze
dne 24.06.2019.
10 PRO
Ad 8a) Usnesení č. 111/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje demolici objektu bývalé márnice za kostelem
parc.č. st. 2 o výměře 46 m2, k.ú. Lhenice.
9 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE (Bican)
Usnesení č. 112/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu z jednání stavební komise ze dne
17.06.2019.
10 PRO
Ad 8b) Usnesení č. 113/9/2019: Zastupitelstvo městyse Lhenice bere na vědomí zprávu z jednání komise pozemkové a
životního prostředí ze dne 24.06.2019.
10 PRO

INFORMACE OBČANŮM
UPOZORNĚNÍ

Oznámení MUDr. Filipové Evy
12.-16.8. 2019 DOVOLENÁ v ordinaci dětského lékaře ve Lhenicích a Netolicích.
Akutně nemocné ošetří MUDr. Šímová, Česká 674, Prachatice, tel. 388 316 820.
Ordinace MUDr.Cahákové oznamuje, že v době od 12.8. do 23.8.2019 bude probíhat DOVOLENÁ.
12.-16.8. – zastupuje MUDr.Vojtíšek (13.00 - 18.00 / út – pá 7.30 – 12.00 – Neumannova 153, Prachatice);
19.-21.8. – zastupuje MUDr.Klapetková (8.00 – 12.00 –Netolice); 22.-23.8. – zastupuje MUDr.Mach (8.00 – 12.00 – Dubné)

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola
Milí rodiče a zákonní zástupci!
Nezapomeňte na platby školkovného, od 1.8.2019 se mění číslo účtu pro posílání plateb převodem:
Číslo účtu pro platby Základní školy a Mateřské školy Lhenice:
661176329/0800
Pro platbu obdržíte ve třídě variabilní symbol dítěte pro školní rok 2019-2020, do poznámky ještě
uvádějte jméno dítěte. Platby musí proběhnout do 15. příslušného měsíce. (Můžete vše zaplatit i
najednou v předstihu).
Pro děti písemně přihlášené na červenec, srpen a první týden v září:
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- červenec – 100 Kč; srpen -110 Kč; 1 týden září 72 Kč
Pro všechny školkové děti kromě předškoláků od 9.9-30.9. – 228 Kč:
- říjen 300 Kč - listopad 300 Kč - prosinec 300 Kč - leden 300 Kč - únor 300 Kč - březen 300 Kč - duben 300 Kč - květen
300 Kč - červen 300 Kč.
EŠ

Základní škola
O „vagacích“ pracovní klid ve škole nenastal
Prázdninový čas je totiž v jednom ze školních pavilonů využit k adaptaci školní kuchyně. Dochází v ní
ke kompletní rekonstrukci vzduchotechnických, elektrických, vodovodních a odpadních rozvodů.,
k úpravám podlahy i zázemí pro kuchařky a k instalování jejího gastro – vybavení dle platných
hygienických předpisů. Vzhledem k rozsáhlosti prováděné přestavby a technologických postupů s tím
spojených bylo ředitelkou ZŠ vyhlášeno na první záříjový týden ředitelské volno a zahájení nového
školního roku bylo tak tím posunuto na pondělí 9.9. 2019. Z tohoto důvodu byl i provoz mateřské školy
(ve stejném pavilonu v poschodí nad školní jídelnou) ke stejnému termínu (9.9.) přemístěn do prostorů
školní družiny (v pavilonu 1. stupně ZŠ).
JB, JM

Fota z adaptace školní kuchyně

LHENICKÉ STŘÍPKY
Jaká byla naše „Svatojakubská 2019“

Proběhla tentokrát po parných dnech, kdy teplota atakovala „třicítku“, ba je i překračovala, aby o pouťovém
víkendu (27.7. a 28.7.) se přece jen o něco málo ochladilo díky sobotním dešťovým přeháňkám, i když za
projasnění oblohy se opět teplota „šplhala“ k tropické „třicítce“, avšak v neděli, za zatažena a občas polojasna,
se přece jen držela na vcelku příjemných dvaceti šesti stupních…
Lhenická pouť 2019 se nijak nelišila od těch předešlých. Probíhala za zábavných pouťových atrakcí na nově
upraveném náměstí a jarmarku se stánky i v zrekonstruované a již otevřené Krumlovské ulici, avšak méně
početných než obvykle tomu bývává, stejně tak, jako i návštěvníků pouti ubylo (kdeže tentokráte zůstalo
prodírání se davem náměstím či Krumlovskou – že by konkurence v blízkých holašovických slavnostech,
probíhajících ve stejný čas, zapůsobila?), též se tradičně odvíjela za sváteční mše svaté v kostele sv.Jakuba
k oslavě patrona našeho (o nedělním dopoledni), za tradiční chovatelské výstavy a nezbytného pouťového
fotbalu s následnou pouťovou zábavou na hřišti pod širým nebem, jakož i té další pořádané v bývalém objektu
Fruty, za plných hospůdek a náleven po celou pouť a za koncertu country skupiny „Vodáci“ na dvoře „Pivnice u
Vašků“, tradičně u nás pouťový „mumraj“ uzavírající.

K pouťovému dění podrobněji
Pouťová propagační výstava drobného zvířectva – areál ZO ČSCH – neděle 28.7. od 8.00 do 13.00 hodin.
Její návštěvníci, v počtu pěti set dospělých, stovky školáků a desítek předškoláků, mohli vidět šedesát vystavovaných
králíků, sto holubů, devatenáct voliér drůbeže a šedesát exotů, za možnosti některé z nich si i zakoupit, k prodeji byly i
akvarijní rybičky. Připravená bohatá tombola s třemi sty padesáti cenami byla pro návštěvníky velkým lákadlem, neboť již
v 10.30 hodin byla vyprodána! Přímo ve výstavním areálu a i před ním měli možnost se také občerstvit klobásami,
grilovanými přímo na místě, dále pivem, kávou a nealkoholickými nápoji. Z ohlasů početných návštěvníků možno usuzovat,
že se výstava líbila. Chovatelé děkují všem sponzorům za finanční podporu a dary do tomboly.
Fotbalový turnaj a pouťová zábava – fotbalový stánek SK Lhenice – sobota 27.7. odpoledne, večer a v noci
Fotbal ke lhenické pouti patří od nepaměti. V posledních létech je v jejím rámci pořádán Memoriál Vojtěcha Marka a Milana
Kvěcha k uctění památky těch, jejichž jména ve svém názvu nese (Milana Kvěcha od loňského roku), jakož i dalších
zasloužilých o lhenický SK.
Tentokrát úvodní ceremoniál, jeho již 20.ročníku, narušil prudký déšť v přeháňce, aby se poté vyjasnilo a již opět za horka
probíhaly turnajové zápasy i s peckářsko-buchtářským derby, které také k pouti patří (více o průběhu memoriálu v rubrice
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„Co nového ve lhenickém SK“ tohoto vydání ML). Po skončení turnaje proběhla od 20.hodin ve fotbalovém areálu pod širým
nebem pouťová zábava se skupinou „Jiří Schelinger memory band“, při které si přítomní zatancovali a ti o něco dříve
narození si spolu s kapelou i zazpívali nestárnoucí hity tohoto zpěváka.
Pouťové dostaveníčko s „Vodáky“ na dvoře „Pivnice u Vašků“ – neděle 28.7. – v podvečer a večer.
Nejenom příznivci country muziky měli zde možnost příjemně strávit závěr letošní pouti a za občerstvování si vyslechnout
písňový repertoár „Vodáků“ a mnohé z něho si s nimi i zazpívat.
JB, JM
Taková byla naše Svatojakubská pouť LP 2019. (viz i fota)

Ulice „Na Sušárně“ má nový asfaltový koberec
Po předání rekonstruované Krumlovské ulice do předčasného užívání v konci června (zkolaudována bude po dokončení
celého průtahu městysem společně s Netolickou ulicí) došlo na úpravy ulice Na Sušárně, která po celou dobu uzávěrky
„Krumlovské“ posloužila jako objížďková trasa a byla tak velkým vytížením poškozena.
Po vložení kabelového elektrického rozvodu do země ke zdejším domkům (sloupové elektrické vedení bude zrušeno), též
kabelu pro místní rozhlas a místy i po výměně některých dalších inženýrských sítí, došlo na vyfrézování povrchu vozovky a
poté na položení nového asfaltového koberce na úroveň domů čp.307 a 348. Práce byly dokončeny k pátku 26.7., aby ulice
Na Sušárně byla opět využita jako objížďková trasa – tentokrát „pouťová“. Nutno dodat, že někteří bezohlední řidiči ji jako
„zbrusu“ novou vůbec nešetřili. Hned v pondělí 1.8. byly dokončeny úpravy krajnic vozovky a i jejího nejbližšího okolí. Snad
až do příští pouti 2020 dojde již Na Sušárně k dopravnímu zklidnění.
Foto vlevo - připojování kabelového elektr. rozvodu k domkům; fota vpravo - pokládání asfaltového koberce Na Sušárně
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Netolická ulice nadále v rekonstrukci a uzavření
Po vyfrézování asfaltového povrchu pokračovaly zde výkopové práce především na inženýrských sítích, na
rekonstrukci vozovky a i přilehlých chodníků za uzavření „Netolické“ s určenými objížďkovými trasami – viz fota
z prováděných prací.
JB, JM

Letní kino na lhenickém náměstí
Lhenický filmový „Kino klub“ připravil na letošní prázdniny, pro jejich
zpestření především mladým, tři představení pod širým nebem se
začátky od 21 hodin 30 minut i s možností občerstvení. V sobotu
20.7. přítomní diváci (cca v počtu padesáti) zhlédli film „Skleněný
pokoj“ a ve čtvrtek 1.8. další s názvem „Mikulášovy patálie“ (s
diváckou návštěvností o něco nižší). Do třetice lhenické náměstí
večer filmově ožije v sobotu 24.8., kdy je pro produkci nachystán
známý „biják“ „Cesta do pravěku“. Jste zváni!
JB, JM

Divadelní představení „Holka odjinud“
V pátek 19. 7. 2019 od 19 hodin ve lhenickém kině sehrála společnost NeoM (divadlo neomezených možností)
z Prahy divadelní komedii „Holka odjinud“. Děkujeme všem mladým a nadaným hercům za moc hezký a
zábavný večer plný smíchu, který přinesl milé osvěžení do letních podvečerů.
Vybíráme z reakcí diváků na facebooku:
Václava Janota Vaníčková: „Divadlo NeoM mi nachystalo krásný podvečer. Lhenice a jejich kinosál a krásná
hra. Martinovi Staňkovi (režisér a odchovanec netolických Tyláků – pozn.red.) moc děkuji za krásný
zážitek.Tak mě to naladilo, že jsem sjela ještě do Dobčic a pobavila se ještě nad „Saturninem“ netolických
Tyláků.. Další hra, která se mi nikdy neokouká „
Jiří Ruffing: „ Děkuji za krásný večer a zábavu v divadle panu režisérovi Martinu Staňkovi a jeho hereckým
kolegům, byl to úžasný zážitek…“
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Prostředí zahrady U Štěrbů máme my, netoličtí Tyláci moc rádi, jezdíme
sem s velkým potěšením. Hlavně jsme rádi, že tradice jede dál a že se ve
Vadkově divadlo hraje! Klukům Hambergerům a všem, kdo se na konání
kulturních akcí v krásném prostředí podílí, patří veliký dík a uznání!
Letos v sobotu 20. července to myslím „klaplo“ na všechny strany –
nádherné počasí a vynikající publikum, které „šlo s námi“ a byla ho plná
zahrada. Jirotkův SATURNIN je u diváků známá věc z knihy i z televizního
filmu, mnohdy by dokázali sami citovat různé repliky. Ale myslím, že jsme
obstáli se ctí, odměnilo nás mnoho potlesků a smíchů v průběhu hry a na závěr dlouhá děkovačka. Je to krásný pocit vnímat
úsměvy na tvářích diváků, pro nás, ochotníky veliká odměna. Moc děkujeme za vlídné přijetí a za krásně prožitý večer!!!
Zuzka Leherová, principálka Spolku divadelních ochotníků TYL Netolice

Báječný čas prázdnin ve lhenických příměstských táborech
MYSLIVECKO – HASIČSKÝ
Příměstský tábor ve Lhenicích, konaný ve dnech 15.7. - 19.7. 2019 v počtu neuvěřitelných 56 dětí ve věkovém rozmezí 3,5
až 14 let !!!, opět zorganizoval a připravil Ing. Richard Štengl ve spolupráci s paní učitelkou Marií Zámečníkovou, Peťou
Amchovou,
Jindrou
Grillem,
Valérií
Vincikovou,
Gabrielou
Pospíchalovou
a
Lenkou
Hromadovou.
Omlouvám se, ale bohužel jsem "válčila" s nemocí a nebyla schopna psát denní zprávy, takže teď to napravím a sepíši
souhrn z celého týdne.
Začali jsme v pondělí ráno v 6.15 hod. a všichni s
úsměvem, neboť většina dětí s námi byla po několikáté.
Ihned jsme se vrhli na potisk kšiltovek, které dopadly na
jedničku, a dle reakce dětí bylo vidět, že je to baví,
kreativitu v tvoření jsme ponechali jen a jen na nich.....
Mezitím byla polovina účastníků krmit zvířectvo, z čehož
byli též velmi nadšení.
To byla hlavní náplň pondělí, přičemž den utekl velmi rychle
a my už připravovali program na den druhý.
Úterý bylo pro všechny velmi emotivní, většina táborníků již
nemohla dospat, protože na 9. hod. ranní k nám dorazili
psovodi PČR se 4 psy a ukazovali nám výcvik psů pro
nasazení při hledání drog, výbušnin, nábojů a ostatních
pachů při dopadení pachatele. Pro děti to byl neuvěřitelný
zážitek, mnohé si vyzkoušely střílení z pistole, navlékly si
ochranné vesty, hledaly nábojnice ( snad to píši správně,
odborníci mi to jistě odpustí ), zkoukly, co má policista psovod ve výbavě, taktéž si pomazlily štěňátka ovčáků a
padlo nemálo dotazů, které nám policisté s ochotou a
radostí zodpověděli. Myslím, že udržet pozornost 56 dětí
téměř 2 hodiny není zrovna jednoduché......ale povedlo se a
my dostali pochvalu, jak šikovné osazenstvo máme. Po
obědě byla procházka, také jsme společně hráli fotbal,
floorbal a prováděli jiné aktivity na zahradě.Ale to už nám
dospělákům běhala hlavou organizační strategie na středu.
Středa byla totiž výletní. Mnohé z dětí ještě nikdy nejely
vlakem, takže jsme vymysleli výlet do Černého Kříže a
odtud pěšky nádhernou Soví stezkou do Stožce na vlak.
Ze Lhenic jela jedna skupina v 8.00 hodin, druhá, ti menší v

9,34 hod.( protože bychom se do jednoho autobusu nevešli)
do Prachatic, odtud všichni vlakem společně. Trasa byla
dlouhá se vším všudy cca 10 km. V Černém Kříži byla
hodinová pauza na oběd, pití a čůraní, poté jsme vyrazili na
túru. Bylo docela teplo, začala se hlásit únava,
ale "naštěstí" Ríšu po nějaké době napadlo, že se krátce
zastavíme u Studené Vltavy, kde se nám nechtěně většina
odvážných dětiček "vykoupala". No, co vám budu
povídat.....popůjčovali jsme si náhradní oblečení, jak jen to
šlo ( děkuji úžasným maminkám, které myslí i na tuto situaci
), děti se převlékly a opět jsme všichni vyrazili na stezku.
Musím říct, že výlet byl naprosto luxusní, nádherné počasí,
skvělá atmosféra a úžasné děti!! I ti nejmenší to dali
naprosto v pohodě! Bez řečí, remcání a s plným batůžkem.
Pro nás všechny to byl nádherně strávený den, byť
náročný, ale snad se všem líbil. Návrat do Prachatic v
přeplněném vlaku ( i když jsme měli objednanou dopravu
pro 60 lidí , bohužel jsme se museli nacpat do dvou plných
vagonů) , byl zážitek pro všechny účastníky, chtěli totiž
spinkat a odpočívat, ale bohužel, nešlo to. Museli vydržet
až na nádraží, kde si nás báječní rodiče vyzvedli a tím
pádem nám pomohli s bezproblémovou dopravou zpět do
Lhenic!
Moc
vám
všem
děkujeme!!!
Unavení, ale šťastní jsme se večer chystali na den
čtvrteční. Ve čtvrtek jsme pochodovali opět, ale tentokrát
trochu méně, bylo vidět, že většina dětiček je unavená,
takže jsme vyrazili na středověké hradiště ( tímto moc
děkuji Peťovi Trnků za rychlý odvoz dvou děvčátek, kterým
se udělalo špatně) . Po obědě byla zábava na hřišti a na
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školní zahradě, také nechybělo krmení zvěře ( Ríšova
oblíbená činnost a dětí také). A hlavně.....příprava na
hasiče a nocování ve vadkovském sále, opékaní buřtů a
stezka odvahy. Na 18.30 hod. byla naplánovaná hasičská
ukázka, která byla úplně bombastická! Přijela dvě houkající
auta, což většina dětí nečekala, a přivezla s sebou vodu! A
víte, jak to dopadlo??
Téměř všechny děti byly mokré ,protože stát pod stříkající
hadicí se jim jen tak nepoštěstí. My v obavách, že jim bude
zima a že nemají nic na převlečení......prý to uschne. Ale
obavy byly brzy ty tam a šlo se na buřty. Po setmění byla
připravena stezka odvahy ,u které i ti nejodvážnější pustili
slzičku, ale jen do té doby, než došli do cíle ( pak už zase
machrovali)
.

Okolo půlnoci jsme je zahnali do spacáků a troufám si říct,
že
plní
emocí,
radosti
a
zážitků
usnuli.
První ranní ptáčata vstávala už v 6 hod. ráno a netrpělivě
čekala na vynikající snídani - palačinky (za pomoc a 5 hodin
pečení moc děkujeme báječné Jagga Bohemia Abakan,
palačinky opět nezklamaly ) a ovocný čaj, buchty, ovoce,
zeleninu....prostě na co kdo měl chuť. V 10 hod jsme se
vypakovali a vydali pěšky do Lhenic přes Brabce.
Po výtečném obědě a zmrzlině jsme dorazili na školní hřiště
a většinou odpočívali a čekali na příchod rodičů.
Za mě a za celý náš organizační tým bych moc chtěla
poděkovat báječným rodičům, kteří nám děti svěřili.
Při takové spolupráci a se skvělými dětmi je radost
pracovat!

Děkujeme vám všem a už teď chystáme a připravujeme srpnový tábor, který bude o trochu jiný než tento.
Bude v duchu cestovatelském a poznávacím.
Krásné léto a 12.8. 2019 se na vás těšíme ve stejné sestavě jako v červenci.

Šárka Soukupová - Amortová

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Výjezdy zásahové jednotky lhenického SDH
za průběhu letošního léta
30.6. – k hořícímu autu v lese u Olšovin
1.7. – k technické pomoci při odstranění padlého stromu přes vozovku u Dobčic
31.7. – k požáru komína ve Ktiši – jednotka při cestě k zásahu odvolána
31.7. – k technické pomoci při likvidaci vosího hnízda v sídlišti ve Lhenicích u čp.420
Informace poskytl velitel zásahové jednotky SDH Lhenice – F.Fencl

JB, JM

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

Jak zastara lheničtí farníci v procesích
se na poutní místa vydávali
(volně podle Kolářovy kroniky vadkovské – ze zápisů za rok 1931 a 1935)

Pouť na Svatou Horu
Na svátek Nanebevstoupení Páně jsou Lheničtí na Svaté Hoře, kam se vydali automobily ve středu 13.5. LP 1931
s oslavným návratem domů v neděli 17.5., aby se po seřazení pod městečkem u prvních domků odebrali i s hudbou
a doprovodem pana faráře do našeho kostela sv.Jakuba ke mši svaté…
To už není ta pouť na Svatou Horu jako zastara, kdy se pěšky v procesí s mariánskou korouhví vyšlo ze Lhenic
v úterý v prosebních dnech záhy ráno o půl sedmé po mši svaté a na noc dorazilo se do Písku za vedení, pokud paměť
sahá, Kozla – Kalíška z Mičovic, co modliče a zpěváka.
A jak tedy tomu „tehdá“ bývávalo?
Ráno, po mši v Písku, vyrazilo se dále do Milína, kde se přenocovalo, aby o čtvrtečním pozdním ránu na posvátné
místo Svatou Horu se dorazilo. Tam poutníci byli uvítáni tamním jedním z řádových kněží v kostele před hlavním oltářem
s následnou uvítací pobožností, aby poté do nedaleké Příbrami se odebrali, by svá zavazadla – rance v některém místním
hostinci, kde k nocování ohlášeni, odložili. Dále hned pokračovali účastí na kázáních a mších, mezi kterými každý z poutníků
zpověď a svaté přijímání vykonal, a zúčastnil se též, po společné pobožnosti, tamní křížové cesty. V pátek ráno po
„rozlučních“ pobožnostech, obyčejně za doprovodu řádového kněze (za to se platilo), navraceli se poutníci opět v procesí
domů a ten den dorazili na noc až do Vráže u Písku. Odtud vydali se hned po ránu do Písku na mši svatou a též na nákupy
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dárků pro své drahé a známé na památku, pokud tak na Svaté Hoře již neučinili. (Vetšinou je obdarovali svatými obrázky,
růženci, suvenýry atd.) Též korouhev opatřena byla novou stuhou, pentlí a věnečkem kol „vrcholního“ křížku a dívka každá
nesla si voskovou korunku, zelenou se zlacenou okrasou, kterou po příchodu domů ve sv. Jakubovi v oběť na oltář
pokládala, pokud pannou byla. Do Protivína procesí dorazilo o sobotním popoledni na oběd a odtud do Vodňan, kde svačina
v některém z hostinců se podávala a pobožnost poutní se u sochy sv. Jana u kostela konala. Sem obyčejně již povozy
z kraje našeho naproti poutníkům přijely. Kde nebyl koňský potah, tak souseda či známého „koňáka“ o svezení požádali a tu
a tam i Lheničtí přisedali, v ústrety i povozníci naši jím vyjížděli, takže celé procesí z Vodňan domů povozy přepravili.
Druhý den, v neděli ráno, sešli se poutníci pod městečkem u Čížků kapličky ve svátečním obleku, s korouhvemi a
nesenou sochou Panenky Marie, kde uvítáni byli lhenickým knězem s ministranty a za zpěvu mariánské písně odebrali se
do chrámu Páně. Po mši svaté zanotoval zpěvák s modličem obvyklou píseň a uvedl ji slovy: „Přistupte nyní, mládenci
panny, budeme obětovat Marii Panně“, a při tom zpěvu vzpomínané korunky a věnečky družičky v oběť na oltář kladly.
O příští neděli byla poutníky svatohorskými křížová cesta vykonána, když dívky s věnečky na hlavách v slavnostním
průvodu opět co by družice…
Tak poutníci u nás od nepaměti za Panenkou Marii Svatohorskou v procesích putovali.

Poutní místo Svatá Hora
Svatá Hora je významný barokní areál a poutní místo na vrchu (586 m) u Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří obdélný
komplex ambitů o rozměrech 80 × 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický
kostel Nanebevzetí Panny Marie, přestavěný a rozšířený v letech 1660–1673 za účasti architekta Carla Luraga. K
severnímu křídlu ambitů přiléhá bývalá jezuitská rezidence a klášter a od severozápadního rohu komplexu vedou do
Příbrami kryté schody. V letech 2015 a 2016 prošla Svatá Hora rozsáhlou rekonstrukcí. (podle Wikipedie)

Foto z Wikipedie - Svatá Hora – pohled od sousoší

Pouť do Kájova
Pouť do Kájova ze Lhenic koná se obyčejně v sobotu po Havelském posvícení, což letos připadlo na den 13.10. (LP 1935).
Děje se snad tak proto, že později je již velice chladno a Kájov neposkytuje teplých noclehů. V sobotu po mši ve lhenickém
sv.Jakubovi vyjde procesí ze Lhenic a dále připojují se poutníci z Mičovic a dalších obcí z této strany, všichni pak pod
vedením Hálkovým – vůdcem procesí z jednoty u Mičovic. Ve Smědči připojují se lidé z Újezdce, letos tak posílili poutní
procesí na 120 osob. Ve Chvalšinách pozastaví se, aby v tamním kostele na bohoslužbě pobyli a též v místním hostinci
poobědvali, načež aby asi po hodině a půl poutního chrámu Mariánského v Kájově již dostihli. Farní správu, jakož i
bohoslužby obstarávají zde od nedávna řeholní kněží a farní budova jest nyní též co klášter, jehož kněží jsou povětšině
Němci a správa duchovní německá. Leč pro častá početná procesí česká jsou pořádány české bohoslužby i s českými
kázáními. Od dob republiky jest v Kájově zřízena pro českou menšinu dvoutřídní škola česká. Železná dráha tudy vedoucí
od Krumlova na Želnavu se zbudovaným kájovským nádražím přispěla k oživení tohoto poutního místa. Procesí poutníků,
z nichž snad každý vykoná po příchodu a po uvítací pobožnosti zpověď, zúčastní se po přenocování zde též na druhý den
(v neděli) i přijímání a následné české mše s českým kázáním, aby poté v Mariánském kostele se rozloučili a na zpáteční
cestu se vydali. Zastavení a odpočinutí děje se opět ve Chvalšinách, kde oběd v témže hostinci jest podáván, aby poté za
modlení a zpěvu již cesta bez zastavení poutníky ve zdraví domů zavedla. O mariánském starobylém kostele budiž
poznamenáno, že jest ve vzorném pořádku a že je vyzdoben i uměleckými sochami a obrazy, jež zaručují krásnou
podívanou. Též hra varhan a i zpěv zde provozovaný tamními kněžími jsou sluchu lahodící.

Poutní místo Kájov
Leží čtyři km západně od Českého Krumlova. Nachází se na
mírném návrší nad obcí (s cca 1800 obyvateli). Podle legendy na
tomto místě jakýsi poustevník prý založil dřevěný kostelík, kam
přicházelo mnoho poutníků vykonat pokání. Poutní areál tvoří
kostel „Nanebevzetí Panny Marie“ ze 14.století s pozdně
gotickým síňovým dvoulodím (sklenuté síťovou hvězdovou
klenbou), zakončeným presbytářem a se zbarokizovanou věží
v jihozápadním nároží lodi. Se sákristií je spojen s ranně
gotickým kostelíkem „Smrti Panny Marie“ z 2.poloviny 13.století.
Další budovou souboru je vestavěná kaple sv.Jana
Nepomuckého z roku 1699 a hřbitovní kaple s kostnicí z roku
1752. Viz fota
Podle internetu–Český Krumlov–světové dědictví Unesco – poutní kostel Kájov
JB, JM
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NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
O zahraničním vítězi 20.ročníku Memoriálu V.Marka a M.Kvěcha
- na fotbalovém turnaji o lhenické pouti 27.7.2019 –

(více o jeho průběhu v rubrice „Co nového ve lhenickém SK v tomto vydání ML)
Rakouský Union Oberneukirchen byl ve dvacetileté historii memoriálu, jako vítěz, druhým zahraničním účastníkem po
rovněž rakouském Unionu Neustift, startujícím v něm v samém počátku – v ročnících 2000 a 2001.
Fotbalový klub Union Oberneukirchen byl založen v roce 1965 a v současnosti je jeho A tým
účastníkem horno-rakouské soutěže I. třídy – sever (kvalitativně na úrovni našich I.A tříd). Nejvyšší
soutěž jakou kdy Union hrál, byla „Bezirksliga“ (na úrovni KP u nás) v sout.roč.2008/09. Má též
rezervní tým a šest družstev mládeže, svědčících o velké pozornosti, která je ji v klubu věnována.
Dres Unionu Oberneukirchenu oblékali i dva
odchovanci našeho lhenického SK – bratři
Bumbovi – Pavel 12 mistr.sezón (2007/08 až
2018/19 – podzim) a ke konci fotbalové kariéry i Jan – 5 mistr. Sezón
(2008/09 až 2012/13 – podzim). V současnosti za Union hrají také
dva Jihočeši – Václav Suchý (gólman) a Miroslav Kučera (na
memoriálu, kde oba startovali, vyhlášen nejlepším hráčem).
Něco málo o městysi Oberneukirchenu
2
Leží v nadmořské výšce 774 metrů, na ploše 35 km , v půvabné
kopcovité, lesnaté krajině Horního Rakouska, v okrese Urfar –
Umgeburg, jehož okraj zasahuje až k hranici s Českem – k Lipensku.
Oberneukirchen je vzdálen od českých hranic přibližně 15 km a od
našich Lhenic cca 80 km, má 3191 obyvatel, jeho starostou je pan
Josef Rathgeb. Městys má pěkné okolí s výletními místy, jako je např.
zřícenina hradu Waxnberg.
JB, JM
Oberneukirchen

Mladí Tatraňáci opět vyrazili na soustředění do Lhenic

Podle PT deníku z 1.8.2019
Letos již po několikáté se mládežnická družstva
prachatického Tatranu připravovala v prázdninovém
čase, tentokrát v týdnu od 19.7. do 2.8., na novou
sezónu ve Lhenicích. Patnáct starších žáků,
krajských přeborníků
sout.roč.2018/19 ještě
v kategorii nižší (žáků mladších), opět spolu
s mladšími dorostenci využívali k ubytování a
stravování pohostinnosti
„Penzionu Ingrid“ a
kvalitních podmínek k přípravě fotbalového stánku
lhenického SK pod vedením trenérů Puchingera,
Kováře a Pravdy.

Foto - pozdrav ze Lhenic od mladých Tatraňáků

Noví nájemníci

Již po několik let sledujeme přílet a poté i pobyt poslů jara – čápů na jejich hnízdišti na
kostele v Dubném. A tak nás zaujal článek v Deníku z 31.7. „V čapích hnízdech na jihu
Čech bylo těsno“ a v něm část týkající se rodinky dubenských čápů pod názvem „Noví
nájemníci“ (viz text níže).
Živo je už zase v Dubném. Po tom, co vloni zahynul původní nájemník, čapí
samec Max, sice nový čapí pár hnízdo obsadil, mladé ale nevyvedl. Letos je tomu úplně
jinak. Čapí dvojice, jež podle Boženy Kudláčkové, starostky Dubného, neřeknou lidé
jinak než Vlastík a Vlastička, přiletěla 28.dubna, 11.května samička snesla vejce, za dva
dny druhé. Nakonec přežilo jen jedno mládě. „My jsme rádi, je to veselejší než se dívat
na prázdné hnízdo“, míní starostka.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Příroda není lidem lhostejná

Otevřený dopis zastupitelům:
Lheničtí zastupitelé, děti vás proklejí.
Je tomu pár století nazpět a na stole v sednici hořela lampa s velrybím tukem, světlo se libě rozlévalo po místnosti a nikdo
se nepohoršoval nad smrtí velryb. Z pohledu dneška pro mnohé odporný čin. Co vám asi tak děti řeknou za pár let na to, že
jste nechali zničit lesy a dali přednost krátkodobému prospěchu a maření peněz i energie za nesmysly?
Byl pátek a poslední den našeho příměstského tábora a vracíme se z nocování ve Vadkově. Já jdu poslední za velkou
skupinou veselých radostných dětí, za jednu ruku vedu tříletého chlapečka a druhou hladím pětiletého. „Ríšo, potřebuju
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nutně klacek“, volá ten starší. „Zaběhni do lesa“, odpovídám. Po chvilce lámání slyším zvolání: „Rychle sem pojď, něco se tu
děje, na zemi je zelené jehličí“. Kluk sedí pod stromem, ručičkama z jehličí dělá hromádku. „Co to je?“, stále se ptá. „Ten
strom umírá“, musím mu přiznat hořkou pravdu. „Zachraň ho, pofoukej mu to bebínko, jako jsi včera pomohl mně“, usilovně
prosí. „Už je pozdě, ale o záchranu dalších jeho kamarádů se musíme pokusit“, slibuji mu.
Pětiletý chlapeček poznal, že je něco špatně! Proč to nevidíte vy? Co vás přiměje konečně tomu lesu pomoci? Odchovna
lýkožroutů v lesích městyse Lhenice běží na plné obrátky, opatření pro jeho zastavení nikde! Čekáte snad na to, až les
nebude a přívalový déšť vám na slavné náměstí přižene ze Stráže horu bahna? To už ale bude pozdě.
Les má pro nás mnoho funkcí a když nebudou lesy, nebudeme ani my. Z lesů se léta jen sálo, teď je potřeba mu to vrátit a
pomoci. Já jsem magor, co kupuje lesy, aby zůstaly stát, kupuji holiny a sázím stromky, z kterých já nikdy finanční prospěch
mít nebudu. Dělám to ale pro ty děti a teď jsem dal tomu klukovi slib, tak ho musím dodržet. Moje možnosti jsou ovšem
malé, proto za ty děti prosím vás. Nikdy jsem na úřadech nežaloval, ale teď už to asi nutné je a třeba hrozby sankcí za
porušování lesního zákona vás rozhýbou.
Vymlouvat se na to, že támhle je to také a že je sucho, nejsou lidi a hledání dalších důvodů, proč to nejde, je obrovský
zločin, který tu pácháte na dalších generacích. Ono to totiž jde, ale je nutné začít konat hned. Ne zítra, ne za hodinu, ale
hned. Přiznejte si tu zodpovědnost, kterou máte, a opravdu začněte hned, než bude pozdě. Ty děti nás opravdu proklejí, co
jsme to s tím SVĚTEM provedli. Richard Štengl
Reakce na tento otevřený dopis je v bohaté diskuzi na facebooku LHENICE, kde byl též uveřejněn.
Dále nám Ing.Jan Štrobl z Vadkova zaslal varovné zamyšlení…
Jak bude Kozí kámen vypadat příští rok v červenci?
Na počínající plošný žír kůrovců na Kozím kameni jsem se byl podívat 30.7.2019. Situaci důvěrně znám - loni v srpnu se
tam pod vrcholem objevil jeden strom, proti kterému se nezasahovalo - dívám se na to z okna svého baráku. Zjara koncem
dubna 2019 tam bylo napadených cca 4 - 5 stromů, opět bez zásahu, proběhlo první vývojové stádium kůrovců (zhruba do
konce června) a následovalo druhé rojení, jehož vývojové stádium probíhá nyní. Napadeno je již zhruba 300 kubíků na ploše
cca jednoho hektaru, z toho na jedné třetině jsou stromy zelené, ve kterých se množí brouk. Do konce srpna tento brouk
vylétne a napadne další stromy. Reálný předpoklad pro rok 2020 - pokud Městys Lhenice nebude opět zasahovat (nestačí
jenom pokácet a odvézt, nutno učinit obranu), lze předpokládat, že v červenci 2020 bude v okolí Kozího kamene uschlých 5
- 7 ha smrkových lesů. Nebylo jednodušší loni v srpnu (2018) pokácet ten jediný strom a vychytat malé množství brouka,
než kůrovce záměrně pěstovat? To chcete o své lesy přijít?
„Stoleček“ (o neutěšené situaci v této lokalitě jsme informovali v minulém vydání ML) měl před 2 roky v červenci celkem 5
ohnisek se 105 napadenými stromy - spočítejte si to na webu - mapy.cz. Jsou tam letecké snímky z července 2017.
Nezasahovalo se - výsledek je 22 - 24 ha uschlého lesa a stále to pokračuje – lesy zde cca z 5% vlastní městys Lhenice
(obecní lesy), zbytek z cca 95 % město Netolice (městské lesy).

Fota - letecký snímek z července 2017, kdy tam není jediná souška a pak snímek, kde je zakreslený rozsah napadení
dneska - zhruba 1 hektar a 300 - 350 kubíků. To vzniklo za jediný rok. Červeně je vyznačený rozsah napadení dneska.

JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO DĚNÍ
POZVÁNKA DO KINA:
Letní promítání na lhenickém náměstí :
24.8. – CESTA DO PRAVĚKU – dobrodružný, fantazy, sci-fi – od 21.15 hod.
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Jarmark na svatého Jiljí
21. ledna LP 1544 český král Ferdinand I. vydal v Praze listinu, kterou
povýšil dosavadní vesnici Lhenice na městys, za udělení mu znaku,
práva pečetit zeleným voskem a svobody trhu a povolení konání
výročního trhu vždy na sv. Jiljí – 1. září. V posledních létech je v
obnovené tradici pořádán každoročně i s bohatým kulturním programem
– letos tomu tak opět bude na lhenickém náměstí 7.9. od 8.00 do 20.00
hodin -viz plakátek na poslední straně tohoto vydání ML.
Výstava ovoce – 20. výročí výstavy a zahradnického oboru
Opět v letošním roce v říjnu (11. 10. – 15. 10. 2019)
se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a
zahradnické a Jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky, Rudolfovská 92 v Českých
Budějovicích regionální výstava ovoce. Tato
výstava má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník
je ročníkem dvacátým. Každým rokem mnoho
pěstitelů z Čech, regionální zahrádkářské svazy
Českobudějovicka
a
širokého
okolí,
také
zaměstnanci a žáci školy vystavují exponáty ovoce,
a to odrůdy jablek a hrušek, dále broskve, hroznové
víno, mišpule, kdouloně a další plody podzimu.
Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a
Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne, v první den výstavy. Přípravu celé výstavy mají na starosti
především studenti zahradnického oboru. Během výstavy studenti také prezentují své maturitní projekty.
Výstava bude nesena v duchu 20. výročí založení zahradnického oboru a také 5. výročí oboru Rostlinolékařství. Oba obory
jsou čtyřleté a zakončeny maturitní zkouškou. Získáním maturitního vysvědčení získávají absolventi také II. stupně
způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Mezi odborné předměty patří např. dendrologie, ovocnictví,
zelinářství, květinářství, školkařství, rostlinolékařství, floristika, zakládání a údržba zeleně, právo a předpisy v
rostlinolékařství, hygiena potravin. Absolventi tak mají širší uplatnění na trhu práce a samozřejmě mohou i dále pokračovat
ve studiu na VŠ.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od
9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství,
Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko praxe se svými obyvateli – domácími
zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět studenty školy při různých činnostech a aktivitách.
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Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na
motokárách, jízdu traktorem a kombajnem, projet se na koních.
Na dvacátý ročník naší výstavy ovoce jste všichni srdečně zváni. Mgr. Olga Cahová

SPORT NA LHENICKU
Co nového ve lhenickém SK
Úspěšná „nováčkovská“ sezóna v I. A třídě je minulostí.
Stojí za statistické ohlédnutí.
„Statistika nuda je, má však cenné údaje“
Trenéři: do počátku října Václav Mareš, poté (od 9.kola – 6.10.) Ivo Čech. Vedoucí týmu: Pavel Boška
Kapitáni týmů: Tomáš Tůma (pro zranění pouze na podzim), poté (jaro) Jindřich Dvořák
Konečné umístění v I.A třídě ve sk.A v sout.roč.2018/19
3.místo – 26 zápasů -14 výher, 5 remíz, 7 proher – skóre 60:41 – 47 bodů
Konečné umístění v tabulce mistrovského podzimu
5.místo – 13 zápasů – 6 výher, 2 remízy, 5 proher – skóre 34:30 – 20 bodů
Doma: 6 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 1 prohra – 13 bodů. Venku: 7 zápasů – 2 výhry, 1 remíza, 4 prohry – 7 bodů
Konečné umístění v tabulce mistrovského jara
2.místo – 13 zápasů – 8 výher, 3 remízy, 2 prohry (obě doma) – skóre 26:11 – 27 bodů
- za 1. FK Lažiště – 28 bodů !
Doma: 7 zápasů – 4 výhry, 1 remíza, 2 prohry – 13 bodů. Venku: 6 zápasů – 4 výhry, 2 remízy, 0 proher – 14 bodů
jaro venku bez prohry bodově lepší než doma !
Umístění v tabulce ze zápasů doma – venku v mistr.sezóně 2018/19
Doma: 4.místo – 13 zápasů – 8 výher, 2 remízy, 3 prohry – skóre 33:17 – 26 bodů
Venku: 4.místo – 13 zápasů – 6 výher, 3 remízy, 4 prohry – skóre 27:24 – 21 bodů
- na jaře venku bez prohry !
Zápasy bez obdržené branky – celkem 7
Na podzim: 2 – v 5.kole v Nové Vsi 0:0, v 8.kole doma s Vimperkem 6:0
Na jaře: 5 - v 16.kole doma se Slávií ČB 2:0, v 17.kole na Loko ČB 0:0, v 19.kole v Bavorovicích 0:5, v 21.kole ve Vimperku
0:1, ve 22.kole doma se Semicemi 2:0
Zápasy bez vstřelené branky – celkem 6
Na podzim: 3 – v 5.kole v Nové Vsi 0:0, v 7.kole v Lažištích 4:0, ve 13.kole doma se Strakonicemi 0:2
Na jaře: 3 – v 17.kole na Loko ČB 0:0, ve 20.kole doma s Lažištěmi 0:2, ve 24.kole doma
s Planou u ČB 0:1
Nejpřesvědčivější výhry:
Na podzim: v 8.kole doma s Vimperkem 6:0 (3:0). Na jaře: v 19.kole v Bavorovicích 0:5 (0:3)
Největší prohra: na podzim – v 7.kole v Lažištích 4:0 (4:0)
Zápas nejbohatší na branky: na podzim – ve 12.kole v Trhových Svinech 6:5 (2:3)
Průměr vstřelených a obdržených branek na zápas ve 26.mistrovských utkáních
Vstřelených: celkem 2,30 – na podzim 2,6 – na jaře 2,0. Obdržených: celkem 1,57 – na podzim 2,3 – na jaře 0,8
Střelci 60 branek ve 26 zápasech mistrovské sezóny 2018/19
(vysvětlivky – celkem – v závorce z toho na podzim/na jaře)
R.Iliev 16 (10/6), P.Prenner 16 (7/9 – z toho 6x z 11), R.Pořádek 8 (6/2 – z toho 2x z 11),
M.Mahák 5 (3/2), T Balica 4 (2/2), J.Beran 2 (1/1), M.Chromý 2 (0/2), Dom.Kiš 2 (1/1), T.Tůma 2 (2/0), Dav.Kiš 1 (0/1),
J.Málek 1 (1/0), J.Mrkvička 1 (1/0)
Mezi nejlepšími střelci I.A třídy sk.A sout.roč.2018/19
1.– 2. – 20 branek – T.Vokatý ( FK Lažiště) – G.Gutheis ( SK Větřní)
3. – 19 branek – A.Procházka (TJ Nová Ves)
4. – 5. – 16 branek – shodně R.Iliev a P.Prenner (oba SK Lhenice)
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Hráčský kádr v mistrovské sezóně 2018/19
Počet startů jednotlivých hráčů ve 26 mistrovských zápasech
(vysvětlivky – celkem – v závorce z toho na podzim/na jaře)
P.Prenner 26 (13/13), M.Mahák 25 (12/13), T.Balica 24 (11/13), J.Beran 24 (12/12), R.Iliev 24 (11/13), Dav.Kiš 24 (13/11),
J.Málek 24 (12/12), J.Dvořák 22 (11/11), Dom.Kiš 22 (12/10), R.Pořádek 22 (11/11), L.Kopf 20 (10/10), D.Trojan 19 (12/7),
D.Lukač 15 (11/4), F.Funda 13 (0/13), J.Pokorný 12 (5/7), T.Tůma 12 (12/0), P.Bumba 10 (0/10), M.Chromý 9 (0/9),
R.Sura 8 (6/2), D.Kolář 5 (5/0), J.Mrkvička 5 (5/0), J.Schön 5 (0/5), Vl.Burda 2 (1/1), P.Dušek 2 (2/0), D.Rapčan 2 (0/2),
K.Muška 1 (1/0), P.Vincik 1 (0/1) – celkem 27 hráčů – z nich na podzim 21 – na jaře 22
Přišedší hráči do kádru A týmu
J.Málek – 1.7.2018 z FK Tatranu PT, P.Dušek – 10.8.2018 z FK Vodňany (gólman),
P.Bumba – 15.12.2018 z Unionu Oberneukirchenu (Rakousko), F.Funda – 7.2.2019 z Unionu Bad Kreuzeru (Rakousko),
M.Chromý – 5.3.2019 z TJ Sedlec, D.Rapčan – 7.3.2019 z FK Dynama Vyšší Brod (gólman)
Odchody – po mistr.podzimu
P.Dušek – návrat do FK Vodňany, J.Mrkvička – do FC Nové Hodějovice
Sestava mistrovského podzimu a jara – I.A třída sk.A – sout.roč.2018/19
- v rozestavení 4-4-2
- poskládáno na základě počtu startů ve více než polovině 13 zápasů (podzimu – jara)
v jejich základních sestavách
Mistrovský podzim 2018
J.Dvořák 11x
D.Trojan 10x
T.Tůma (K) 12x
L.Kopf 10x
Dav.Kiš 11x
J.Málek 9x
P.Prenner 12x
J.Beran 12x
M.Mahák 12x
(T.Balica 8x)
R.Iliev 11x
R.Pořádek 11x
Mistrovské jaro 2019
J.Dvořák (K) 11x
F.Funfa 11x
Dav.Kiš 11x
L.Kopf 9x
P.Bumba 9x
T.Balica 8x
P.Prenner 11x
J.Beran 9x
M.Mahák 12x
(J.Málek 8x)
(M.Chromý 7x)
R.Iliev 11x
R.Pořádek 9x
Četná zranění hráčů na mistrovském jaře vedla v zápasech k častějším obměnám základní sestavy a i k větší rotaci na
hráčských postech.

Na prahu nové mistrovské sezóny 2019/20 v I. A třídě ve skupině A
Jaká bude?

Změny v hráčském kádru
Oproti té v loňské sezóně jen s malými obměnami (viz statistika výše)
Odchody: Lukáš Kopf k 1.7. – ukončení aktivní činnosti (zejména pro časté obnovující se zranění) – za dlouholeté
poctivé a kvalitní hráčské působení v týmu mu patří poděkování
Petr Dušek (gólman) k 1.7. – zpět do FK Vodňany
Příchody: Kamil Ryšánek k 1.7. z FK Tatranu Prachatice
Tomáš Plojhar (gólman) k 1.7. z FC Netolice

O loňské fotbalové sezóně a především o té nové, nastávající s trenérem Ivo Čechem

Foto – Ivo čech, trenér
Jak hodnotíš minulou , na nováčka úspěšnou mistrovskou sezónu v I.A třídě?
Podle mého názoru byla minulá sezona opravdu úspěšná. Na jaře jsme navázali na slušný podzim a
hráči zúročili to, co si zejména během zimní přípravy odpracovali. V průběhu jara už jsem měl určité
výhrady, ale vzhledem k pracovním a dalším povinnostem se absence daly ve většině případů pochopit,
navíc, výsledky jsme, i přes ne vždy uspokojivý herní projev, dělali.
S jakými představami a cíli vstupuje tým pod Tvým vedením do nového sout.ročníku 2019/20
v I.A třídě ve sk. A?
Upřímně, tady skoro nevím co odpovědět, opravdu. Důvodem je to, že příprava začala 15.července a
někteří hráči se z různých důvodů ještě nezapojili, jiní to ani neplánují, aniž by to dopředu avizovali.
Myslel jsem si, že přeneseme euforii z úspěšné sezony do přípravy na tu následující, bohužel i díky
několika zraněním situace v hráčském kádru ideální zdaleka není. Ti co chodí, ode mě ví, jak si toho vážím a myslím, že se
v rámci možností připravujeme kvalitně, ve výborných podmínkách našeho areálu, ale k fotbalu nestačí 10 lidí. Takže
představy a cíle moje, případně vedení SK, jsou jedna věc a představy hráčů o fungování věc druhá, upozorňuji, že ne
všech hráčů, ale fotbal je hra kolektivní. Myslím si, že I.A třída je každopádně pro Lhenice krásná soutěž a bylo by hezké ji
hrát pravidelně, to znamená uhrát potřebný počet bodů pro udržení a pokud možno předvádět takový fotbal, který bude bavit
nás i naše fanoušky.

Jubilejní 20. ročník Memoriálu Vojtěcha Marka a Milana Kvěcha
-

o tradiční lhenické pouti – v sobotu 27.7.2019
Vítězný pohár tentokrát putoval za hranice
Domácí, Lheničtí po páté v řadě a celkově po desáté prvenství na turnaji neobhájili.
Účastníci memoriálu
Union Oberneukirchen – 1.třída – Sever – Horní Rakousko; 1.FC Netolice – 1.B tř.sk A; SK Lhenice – 1.A tř.sk. A
Turnaj odehrán systémem „každý s každým“ ve třech zápasech na 2 x 30 minut
Roman Mráz, Milan Pánek, Marek Mráz
s přehledem je odřídili sudí:
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Turnajová utkání
SK Lhenice – 1.FC Netolice 0:2 (0:1) - sled branek: 18´. – J. Lukáš 0:1, 40´. – J.Variš z 11 0:2
1.FC Netolice – Union Oberneukirchen 1:4 (1:2) - sled branek: 3´. – A. Enzenhofer 0:1, 9´. – J.Variš 1:1,
24´. – A. Enzenhofer 1:2, 49´. – M. Kučera 1:3, 58´. – O. Wolfmayr 1:4
SK Lhenice – Union Oberneukirchen 2:2 (1:0)
v úvodu s minutou ticha k uctění památky V.Marka a M.Kvěcha, jako i dalších zasloužilých o lhenický SK
sled branek: 7´. – M. Mahák 1:0, 42´. – M. Mahák 2:0, 47´. – A. Enzenhofer 2:1, 53´. – M. Kučera 2:2
Konečná tabulka turnaje
umístění - tým
Z – V – R – P – skóre – body
1. místo – Union Oberneukirchen – 2 1 1 0
6:3
4
2. místo – 1. FC Netolice
- 2 1 0 1
3:4
3
3. místo – SK Lhenice
- 2 0 1 1
2:4
1
Nejlepší jednotlivci turnaje
hráč: Miroslav Kučera – Union Oberneukirchen - střelec: Alex Enzenhofer (3 branky) – Union Oberneukirchen
gólman: Tomáš Kabelka – 1. FC Netolice
Na piedestal velkého poháru vítězů Memoriálu V. Marka a M. Kvěcha tak přibylo další jméno šampióna, a to 20. ročníku
- tentokrát zahraničního: Unionu Oberneukirchenu (Rakousko).

Foto vlevo: vítěz 20.ročníku Memoriálu V.Marka a M.Kvěcha Union Oberneukirchen (Rakousko) – vpravo: z převzetí poháru
za 3.místo pro domácí lhenický SK Pavlem Prennerem – předávající – prezident SK Pavel Boška (vzadu), Jana Kvěchová
(vlevo), starostka městyse Marie Kabátová (vpravo).

Přípravný zápas - v neděli 4.8. – SK Jankov (KP) – SK Lhenice (I.Atř.) 1:1 (1:0)
Branka za Lh.: M.Mahák (82.´); br.za Jankov: T.Smékal (16.´)

Nejbližší mistrovská utkání lhenického SK – v srpnu a v počátku září

A týmu v I. A třídě ve sk. A
2. kolo – So 17.8. v 13.30 – Roudné – Lhenice – mistr. premiéra
3. kolo – So 24.8. v 17.00 – Lhenice – Čtyři Dvory
4. kolo – So 31.8. v 17.00 – Prachatice – Lhenice
5. kolo – So 7.9. v 17.00 – Lhenice – Planá u ČB
6. kolo – Ne 15.9. v 16.30 – Kaplice – Lhenice
B týmu v OP Prachatice
1. kolo – Ne 11.8. v 14.00 – Strunkovice B – Lhenice B – mistr. premiéra
2. kolo – Ne 18.8. v 14.30 – Lhenice B – Dub
3. kolo – Ne 25.8. v 17.00 – Zbytiny – Lhenice B
4. kolo – Ne 1.9. v 14.30 – Lhenice B – Netolice B
5. kolo – Ne 8.9. v 14.30 – Lhenice B – Nebahovy
Přípravky ml. v OP Prachaticka
1. kolo – Čt 5.9. v 17.00 – Lhenice – Zdíkov/Stachy – mistr. premiéra
2. kolo – Ne 8.9. v 13.30 – Vacov – Lhenice

Poháry a ceny předány na
memoriálu – 20.ročníku
JB, JM

INZERCE
PRACOVNÍ NABÍDKA
Zeelandia rozšiřuje výrobu! Do naší provozovny v Chelčicích u Vodňan, kde vyrábíme vařené ovocné a zeleninové náplně,
proto hledáme nové kolegy a kolegyně
· na dělnické pozice: OPERÁTOR VÝROBY, VAŘIČ, PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY;
· na vedoucí a specializované pozice: VEDOUCÍ ÚDRŽBY, ÚDRŽBÁŘ – ELEKTRIKÁŘ, PROVOZNÍ KVALITÁŘ.
Pro získání bližších informací o podmínkách se obracejte na personální oddělení: Ing. Michala Raganová,
prace@zeelandia.cz / +420 381 791 824
Informace o zpracování osobních údajů kandidátů naleznete na našich webových stránkách www.zeelandia.cz.
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● 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
● 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

15

„Moje Lhenicko“ vydává Městys Lhenice. IČO 250546. Redakční radu řídí Mgr.Jan Bumba.
Fota – není-li uvedeno jinak – J.Bumba, M.Jarošová, J.Klein. Příspěvky a inzeráty přijímáme do uzávěrky nejpozději
poslední den v měsíci. Adresa redakční rady: Úřad Městyse, 384 02 Lhenice,
e-mailová adresa: kultura@lhenice.cz.
Webové stránky: www.lhenice.cz . Povoleno MK ČR E 12493. Cena 9,- Kč; náklad 250 ks

16

