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MOJE LHENICKO
MĚSÍČNÍK PRO JEHO OBČANY A PŘÁTELE

Ročník XXXIX, číslo 7, cena 9,- Kč

ČERVENEC 2021

Vydáno v době navracení života k normálu, ale v reakci na obrat ve vývoji epidemie covidu dochází k úpravě
některých protiepidemiologických opatření, především v přísnějším prokazování bezinfekčnosti z důvodu obav
z mutací – zejména delta varianty koronaviru – od 9.července (více uvnitř listu)

„Jó, třešně zrály, zrovna třešně zrály“ – tentokrát o něco později pro chladnější a deštivější jaro. A tak právě
nyní probíhá lhenická třešňová sezóna. Jaká celkově byla - v příštím vydání ML.
(koláž - snímky ze lhenických třešnic)

Červenec
HOUBY, KVÍTÍ, JAHODY,
V EVROPĚ I AFRICE
BOSÉ NOHY U VODY.
LÍBÍ SE NÁM VELICE.
POD NOHAMA TEPLÁ ZEMĚ, DOMA SI HNED RADY VÍME,
VOLAJÍ NÁS CIZÍ ZEMĚ,
ZÁŽITKY SI ZAVAŘÍME
SETKÁNÍ A NÁHODY…
DO POŘÁDNÉ SKLENICE.
- „Ze Šumavy špalíček, pohádek a básniček“
– Ondřej Fibich; Petr Štěpán

Z červencových pranostik
Pranostiky pro celý měsíc
Červencové silné bouřky - napáchají velké škody
Pranostiky pro jednotlivé dny
4.7. – na svatého Prokopa vody plná příkopa
6.7. – na Mistra Jana z Husi – sedlák šelma co nebrousí kosy
- na Mistra Jana z Husi obilí těžknou klasy
13.7. – svatá Markéta hodila srp do žita
22.7. - svatá Máří Magdaléna bývá uplakána
25.7. – prší-li na svatého Jakuba – spadnou ořechy z ořecha
26.7. – svatá Anna chladna zrána
25.7.-26.7. – svatý Jakub nažne – svatá Anna sváže
31.7. - na svatého Ignáca – léto se už obráca
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ZPRÁVY Z RADNICE
Výpis ze zápisu č. 29

ze zasedání Zastupitelstva městyse Lhenice, konaného dne 24.06.2021
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na Úřadu městyse Lhenice - § 95 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Mgr. K. Bican, P. Boška, F. Bláha DiS., Mgr. M. Grillová, Ing. M. Hölcl, Ing. J. Janota,
Ing. M. Kabátová, Ing. V. Michálek, I. Pavličová, P. Pořádek, P. Trnka
Hosté: Mgr. Vladimíra Trnková – ředitelka ZŠ a MŠ Lhenice
Zapisovatelka: O. Ambrožová
Přijatá usnesení:
Ad 1) Usnesení č. 341/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje předložený program zasedání.
9 PRO
Ad 3) Usnesení č. 342/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje závěrečný účet městyse Lhenice za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Lhenice za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením městyse Lhenice, a to bez výhrad
b) přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Lhenice za rok 2020; jednotlivá přijatá opatření jsou přílohou zápisu
c) schvaluje účetní závěrku městyse Lhenice za rok 2020
d) schvaluje převedení výsledku hospodaření městyse Lhenice ve výši 17.746.281,55 Kč na účet 432 – Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období
9 PRO
Ad 4) Usnesení č. 343/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Lhenice za rok 2020
b) schvaluje celoroční hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Lhenice za rok 2020, a to bez
výhrad
c) přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě nezávislého auditora o prověrce
účetní závěrky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Lhenice za rok 2020 s tím, že bude vydána nová
zřizovací listina
d) schvaluje použití výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lhenice ve výši 24.332,48 Kč převedením do
fondu oprav na realizaci nutných oprav vnitřních prostor školy
9 PRO
Ad 5a) Usnesení č. 344/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice neschvaluje prodej ani pronájem pozemku parc.č. 1639 o
2
2
výměře 762 m a části pozemku parc.č. 1250 o výměře cca 1.936 m , k.ú. Dolní Chrášťany.
9 PRO
Do jednání se dostavila Mgr. Grillová.
Ad 5d) Usnesení č. 345/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemku
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parc.č. 439/2 o výměře 57 m , k.ú. Dolní Chrášťany za údržbu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
10 PRO
Ad 5e) Usnesení č. 346/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků parc.č.
2
2
2
1108 o výměře 133 m a parc.č. 1100 o výměře 307 m , k.ú. Dolní Chrášťany za minimální nabídkovou cenu 100,--Kč/m +
náklady s tím spojené.
10 PRO
Ad 5f) Usnesení č. 347/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
2
a) schvaluje případný nákup lesního pozemku parc.č. 534/9 o výměře 1.224 m , k.ú. Horní Chrášťany od Obce Chvalovice
do vlastnictví Městyse Lhenice
b) pověřuje finanční výbor stanovením maximální kupní ceny
10 PRO
Ad 6) Usnesení č. 348/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci
stavby s názvem „Horní Chrášťany rek. NN, U cihelny“. Jedná se o umístění distribuční soustavy – nové kabelové vedení
NN, kabelových skříní NN a uzemnění na pozemcích parc.č. 427/3, 427/5, 429/4, 433/1, 476, 478/1, 741 a 862/1 v k.ú.
Horní Chrášťany. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č.: 152-95/2021 zhotovený firmou Ging 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 21.000,--Kč bez DPH. K této částce bude připočítána
platná sazba DPH.
10 PRO
Ad 7) Usnesení č. 349/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SK Lhenice, z.s.,
Lhenice na spolufinancování projektu „Úpravy vnitřních prostor kabin SK Lhenice“ v částce 250.000,--Kč.
9 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE (Boška)
Ad 8a) Usnesení č. 350/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na VZMR na akci „Výměna vodovodu a výstavba parkovacích ploch Lhenice“, kdy
se na 1. místě umístila firma STRABAG a.s., PJ Prachatice s nejnižší nabídkovou cenou 3.982.425,35 Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou STRABAG a.s., PJ Prachatice
10 PRO
Ad 8c) Usnesení č. 351/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice
a) schvaluje výsledek hodnocení nabídek na VZMR na akci „Prachatická ulice VO – rekonstrukce“, kdy se na 1. místě
umístila firma OMEXON GA Energo s.r.o., Plzeň s nabídkovou cenou 1.006.508,--Kč bez DPH
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou OMEXON GA Energo s.r.o. Plzeň
10 PRO
Do jednání se dostavil Ing. Michálek.
Ad 9) Usnesení č. 352/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice - a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 ze dne
20.05.2021; b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v položkách 1 – 5.
11 PRO
Ad 10) Usnesení č. 353/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje
a) prodloužení ulice Bavorovská od „Čeňků“ kapličky směrem ke kapli Panny Marie („Čížků“ kapličce) k Rapačovskému
potoku dle zákresu v mapě
b) prodloužení ulice Netolická od kaple Panny Marie („Čížků“ kapličky) směrem k „Čeňků“ kapličce k Rapačovskému potoku
dle zákresu v mapě
9 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE (Janota, Pořádek)
Ad 11a) Usnesení č. 354/29/2021: Zastupitelstvo městyse Lhenice schvaluje zvýšení nájemného v bytovém domě čp. 301, v
bytě domu čp. 284 a v bytě domu čp. 293 o 20 %.
11 PRO
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Co schvalovali a o čem jednali lheničtí zastupitelé před 100 lety
na pokračování

Jedním z následků předcházející pandemie bylo i uzavření státních archivů. Tím byl mimo jiné i
znemožněn přístup k informacím, tedy i k zápisům z jednání obecního zastupitelstva před sto lety. Až v
červnu tohoto roku došlo k omezenému otevření archivu a tak můžeme díky tomu opět pokračovat v této
pravidelné rubrice. A protože se v červenci 1921 žádné zasedání obecního zastupitelstva nekonalo,
vrátíme se o pár měsíců zpět, konkrétně do dubna téhož roku.
Dne 12. dubna roku 1921 vydal obecní
stavební úřad povolení k výstavbě
nové kaple v Brabcích. Stará kaple,
kterou nechal vystavět v roce 1866
místní lékař František Nemastil, nechal
strhnout koncem Velké války, nebo
krátce po ní, místní farář. Na základě
uvedeného stavebního povolení se
zdá, že kaple se rozpadla v důsledku
vlhka a také použitím nekvalitního
stavebního materiálu částečně sama.
Jistě nebude na škodu si připomenout
vydané rozhodnutí v plném znění:
„udělení povolení ku výstavbě nové
kaple v Brabcích. Předložen nový plán,
který se přijímá a povolení ke stavbě
se udělí. Stavba musí přesně
předloženému
plánu
odpovídati,
zejména jelikož stavební materiál je
špatný, při klenutí musí býti založeny

pilíře hned ze základů a klenuto
dobrými cihlami. Z netolické cihelny
koupené cihly mohou pouze na stavbu
zdí upotřebeny býti, nikoliv ale na
klenutí. Základy musí býti dostatečně
hluboké a vykopané pevnou hroudou
dobře vyplněné. Po docílení rovnosti
základů, před upotřebení cihel musí
býti na všechny zdi položena
dostatečně silná lepenka tak, aby vlhko
do cihel vzhůru prorážeti nemohlo.
Navrhovaná předsíň, kteráž v plánu
není vyznačena, stavěti se nesmí.
Dveře musí se otvírati na venek a
podlaha, která ve staré kapli byla
kamenná, musí opět kamenná býti,
popřípadě, když by podnikatelé z toho
výhodu měli, může býti zaměněna za
vkusné a trvanlivé šamotové dlaždičky.
Jelikož kaple v menších rozměrech se

staví a v plánu zakreslená okna by
snad kapli na vkusu ubírala, bude
záhodno, aby dle možnosti jedno
dvojité
okno
postaveno
bylo.
Doporučuje se, aby okenní rámy byly
dány železné v předpokladu, že
dřevěné vlhkem brzo zničeny by byly.
Podlaha musí býti vyvýšena tak, aby
předloženému
plánu
odpovídala.
Těsně vedle základů musí býti ze
strany západní, jižní a severní v
jednotě provedeny, spíše hlubší než
základy,
trativody
dobře
skalou
vyplněné tak, aby mezi základy a
trativodem žádná zem nezůstala a
vlhko nepropouštěla. Stavební úřad
vyhrazuje sobě vrchní dozor, jehož
pokynů
je
třeba
bez
námitek
uposlechnouti. V opačném případě jest
oprávněn stavbu zastaviti.“

Neméně zajímavé bylo i jednání zastupitelstva obce o pět dní později, dne 17. dubna, jehož hlavním programem
bylo odtržení osady Brusná od obce Lhenice a následné vytvoření samostatné obce Brusná. Tímto problémem, hlavně pak
rozdělením majetku, se zabývala v březnu i politická správa okresu Prachatice. Po dlouhé debatě zastupitelů obce byl
učiněn závěr, že rozdělit tento celek na dvě samostatné obce tak, aby byly uspokojeny požadavky obou stran prostě nelze.
Kupodivu hlavní příčinou tohoto stavu nebylo rozdělení majetku, na kterém by se obě strany zřejmě shodly. Ale nedošlo k
dohodě, jak rozdělit chudé příslušníky obce a to jak doma, tak i v cizině. Zatímco se zástupci Brusné chtěli postarat pouze o
chudé ze své osady, zástupci Lhenic požadovali poměrné rozdělení. A tak při následném hlasování se zástupci Brusné
tohoto hlasování nezúčastnili a k rozdělení obce nakonec nedošlo.
Ing.Jindřich Bukovský

INFORMACE OBČANŮM
Stručně o pandemických opatřeních, která platí od 9.7.2021

Bezinfekčnost
Jedna dávka očkování proti covidu-19 už nebude stačit pro prokázání bezinfekčnosti, nutný bude odstup dvou
týdnů od druhé dávky. Doklad o bezinfekčnosti musí mít například lidé při návštěvě restaurace či kulturní akce,
lidé s jednou dávkou tedy budou muset mít test. Všichni, kdo mají dvě dávky, budou dále považováni za
chráněné.
Ochrana dýchacích cest
Respirátor, nanorouškA nebo šátek z nanomateriálu - JIŽ NYNÍ pouze ve veřejných vnitřních prostorách
(obchody apod.) a v MHD.
Služby a kultura
Do restaurace, kina či na koncert - prokázání bezinfekčnosti, bezinfekčnost nemusí prokázat lidé 14 dní po
kompletním očkování. Prokázání bezinfekčnosti = prokázat, že je maximálně 180 dnů po nákaze koronavirem,
nebo předložit platný test. U antigenních testů nesmí být starší 72 hodin, u PCR testů je pak platnost 7 dnů.
Návrat z dovolené
Nově je potřeba absolvovat test při návratu z jakékoliv země světa, i z těch takzvaně zelených, tedy
s malou mírou rizika. Zelené a oranžové země: vyplnit příjezdový formulář a mít buď maximálně 48 hodin starý
antigenní test, či maximálně 72 hodin starý PCR test. „Test může proběhnout před příjezdem nebo nejpozději
5 dnů po příjezdu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Osvobozeni od testu jsou lidé s více jak
14 dnů starým plným očkováním či lidé, kteří v uplynulých 180 dnech covid-19 prodělali. Příjezdový formulář
vyplnit musí. U červených a tmavě červených zemí stále platí i 5 dnů samoizolace následovaných PCR
testem. Novinkou je, že každý, kdo se vrátí ze zahraniční dovolené, se bude moct vrátit do práce pouze
v případě, že zaměstnavateli předloží negativní test. Bez něj ho zaměstnavatel nesmí vpustit na pracoviště.
V případě návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem bude možné do doby prokázání se negativním testem
docházet, avšak pouze v respirátoru.
Obchody
Do obchodu je nutné vstupovat v respirátoru třídy minimálně FFP2 nebo obdobné ochraně dýchacích cest
2
(nanorouška, nanošátek). 10 m na osobu zůstává.
JB, JM
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Z NAŠICH ŠKOL
Zcela mimořádný školní rok 2020/21, probíhající v „zajetí covidu“,
proběhl v jeho závěru již v rozvolněných
protiepidemiologicklých opatřeních téměř standardně – v MŠ – od 10.května s návratem dětí ze všech tříd (i z těch pro
věkově mladší) – bez testování i užívání roušek – v ZŠ – od 24.května již pouze za prezenčního vzdělávání všech žáků (z I.
i II.stupně) – při testování antigenními testy 1x týdně a používání roušek jen mimo vyučovací hodiny a pobytu venku
v uzavřených prostorech s větší koncentrací žáků z různých tříd (při možném jejich promíchávání). O návratu k běžnému
školnímu životu svědčí i navýšené množství akcí v rámci vyučování i mimo něj (viz „červnové kalendárium“)

Mateřská škola
Zprávičky z naší mateřinky
Nejmladší Motýlci si v červnu povídali o rodině, zažili Šmoulí den a hledali poklad. Opakovali si známé
pohádky a procvičili si tělo v námořnickém týdnu. Červen přičaroval Broučkům namísto křídel kolečka.
Rozjeli se po okolí, seznámili se s novými místy a naučili se tak něco nového. Třeba jaké to je cestovat
vlakem a pak se pěšky přesunout z Chrobol do Frantol
nebo se vydat do kopce pod Libínem do Areálu lesních her
a pořádně si to tam užít. Ale ani namáhavá chůze nebo
celodenní pohyb je neunavily a rodiče o nich až do večera nevěděli.
Rybičky si zpívaly, že „V moři je místa dost“. Četly si o mořích a
oceánech a hledaly odpovědi na zajímavé otázky. Povídaly si o vodě, a třeba i o
tom, kudy se dostane do vodovodního kohoutku. Při letním slunovratu si venku
postavily sluneční hodiny. A hodně se věnovaly také ochraně planety, třídění
odpadů. Také se vypravily na tajný výlet.
Žabky si užily téma Máme rádi zvířata a mnoho se dozvěděly i o
cizokrajných zvířatech, která u nás můžeme vidět v ZOO. Podívaly se také do
hmyzí říše a zjistily třeba to, jakými fázemi vývoje prochází například mravenci. A
než se vymotaly ze zamotaných pohádek, už začaly přes rameno nakukovat
prázdniny. Ještě však proběhly ve všech třídách rodičovské schůzky, na kterých
se rodiče seznámili s malou ochutnávkou naší celoroční práce. Proběhly také
schůzky pro rodiče nově přijatých dětí. A také všemi očekávaná pohádka
divadélka Kos spojená s pasováním na školáky. Pro nás byla radost vidět a
slyšet předškoláky – partu dětí, kterým ten čas tak rychle letí, kteří se vůbec
nebáli stát na podiu a vykročit pravou nohou do nového života.
Tak ať jim vše vychází! A krásné letní dny vám všem! Kolektiv učitelek MŠ
Foto – Rybičky staví stan

Foto vlevo – pasování na školáky ve lhenickém kině; vpravo jedna „prázdninová“ fotečka

Ředitelství ZŠ a MŠ informuje

Omezení provozu MŠ v době hlavních prázdnin
Oznamujeme, že ve dnech 19. 7. – 13. 8. 2021 bude provoz mateřské školy zcela přerušen.
V období 1. – 16. 7. a 16. – 31. 8. 2021 bude provoz MŠ omezen na jednu třídu mateřské školy v Mičovicích
z důvodu rekonstrukce podlahových krytin ve třídách MŠ ve Lhenicích.

Základní škola

ČERVNOVÉ KALENDÁRIUM

V měsíci červnu se nám podařilo uspořádat akce, které k závěru školního roku patří. Většina z nich byla
věnována obnovení a upevňování pozitivních vztahů ve třídních kolektivech.
1. 6. Vycházka do okolí Lhenic - II. tř.
1. 6. Vycházka do okolí Lhenic - IV.A
1. 6. “Tajemný ostrov” - preventivní program - IV.B
2. 6. “Tajemný ostrov” - preventivní program - IV.A
4. 6. Dětský den pro 1. stupeň - připravila IX.tř.
7. 6. “Tajemný ostrov” - preventivní program - V. tř.
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8. 6. Fotografování třídních kolektivů
9. 6. Exkurze III.A – Vodňany „Stezka čápa Vodňana“ + putování mezi vodňanskými rybníky
3. - 10. 6. Třídní schůzky ve všech třídách – hodnocení školního roku (prezenčně nebo on-line)
10. 6. Exkurze III.B – Prachatice „Areál lesních her“
10. 6. Dětské divadlo z bedny – pro děti v ŠD
11. 6. Školní výlet I. + II. tř. – Vodňany „Stezka čápa Vodňana“ + Selibov „Pohádková kovárna“
11. 6. Výuka na dopravním hřišti DDM Prachatice – V. tř.
11. 6. Beseda s Mgr. M. Grillovou – Světová náboženství – IX. tř.
11. 6. Den pro třídu VII.A + spaní ve škole
14. – 18. 6. Turistický kurz IX. tř. – Horažďovice a okolí
14. 6. Beseda s Policií ČR – VI. tř.
15. 6. Školní výlet IV.A – zámek Kratochvíle
15. 6. Projekt – „Jak se jedlo ve středověku“ – VII.A
15. 6. Projekt – „Jak se jedlo ve středověku“ – VII.B
16. 6. Putování kolem Zlatého potoka – III.A
16. 6. Projekt – „Starověké hodování“ – VI. tř.
16. 6. Preventivní program pro 7. + 8. roč. - „Bezpečný internet“ – p. kpt. Piksa
16. 6. Projekt přeshraniční spolupráce „Společná budoucnost“ – on-line setkání dětí z kroužku Nj s žáky GS Lalling
17. 6. Exkurze I. tř. – Prachatice „Areál lesních her“
17. 6. Školní výlet VII.A – Český Krumlov
17. 6. Škola nanečisto - “Náhradní zápis do 1. roč.”
18. 6. Školní výlet IV.B – Prachatice - Rohanov - Libín
18. 6. Školní výlet VII.B – ZOO Dvorec u Borovan
18. 6. Beseda s Mgr. M. Grillovou – J. A. Komenský – V. tř.
18. – 23. 6. Projekt „Dnes jím jako …“ – 5. – 7. ročník
21. 6. Putování mezi vrbenskými rybníky – III.B
22. 6. Exkurze II. tř. – Prachatice „Areál lesních her“
22. 6. Školní výlet V. tř. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
22. 6. Pedagogická rada - hodnocení 2. pol. školního roku 2020/21
23. 6. Celoškolní sportovní den + vyhlášení výsledků výzvy „TOKIO 2021“
24. 6. Putování mezi vrbenskými rybníky – III.A
24. – 25. 6. Školní výlet VIII. tř. – Nová Pec + splouvání Vltavy z Pěkné do Nové Pece
24. 6. Rozloučení s vycházejícími žáky
25. 6. Školní výlet VI. tř. – České Budějovice „Budějovické pověsti“
28. 6. Pasování na deváťáky
28. 6. Den pro VIII. třídu + spaní ve škole
29. 6. Společné putování III.A + III.B mezi hrbovskými rybníky
29. 6. Setkání a hry s rodiči – III.A
30. 6. Slavnostní předání 1. vysvědčení – I. třída s rodiči
30. 6. Závěrečné vysvědčení + Poslední zvonění pro IX. tř.

Popis fotografií: vpravo zcela nahoře z exkurze v areálu „Lesních her“ pro 1.třídu ; foto vpravo uprostřed ze školního výletu
1.a 2.třídy ; dole vlevo z rozlučky deváťáků; vpravo dole z turistického kurzu 9.třídy.

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2020/2021
K 30. 6. bylo v naší základní škole zapsáno 100 chlapců a 102 dívky. Povinnou školní docházku ukončilo 10
chlapců a 8 děvčat, 2 žáci přestupují z 5. ročníku na víceleté gymnázium. Na konci letošního školního roku prospělo 102
žáků s vyznamenáním. Ve 2. pololetí bylo zameškáno celkem 5 062 vyučovacích hodin, což je průměrně 25,06 hodin/1
žáka. Z důvodu neúčasti některých žáků na povinné distanční výuce vzrostl počet neomluvených hodin na celkových 456.
Koronavirová doba bohužel neumožnila realizaci většiny pravidelných vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží.
Proto bylo uděleno pouze 6 pochval ředitelky školy za reprezentaci či úspěšnou reprezentaci (pro porovnání ve 2. pololetí
školního roku 2018/2019, který byl „poslední normální“, bylo uděleno 115 pochval).
Právě končící školní rok byl prvním školním rokem v dějinách našeho školství, kdy se žáci povinně vzdělávali
distančně a kdy naprostou většinu vyučovacích dnů strávili doma. Jsem ráda, že jsme společně zvládli nástrahy kladené
„protikoronavirovými“ opatřeními = náročnou distanční výuku, dodržování nařízení o ochraně dýchacích cest (zvládnout
celodenní výuku v respirátoru či roušce bylo vysilující) i pravidelné antigenní testování. Za to patří velké poděkování všem
zaměstnancům školy, pilně studujícím dívkám i chlapcům, a především pak jejich rodičům, prarodičům a všem, kteří dětem
s učením doma pomáhali.
Přeji Vám, aby nadcházející dva prázdninové měsíce byly klidné, příjemné a pohodové a všichni jste si je ve zdraví
užili. Mgr.Vladimíra Trnková – ředitelka ZŠ a MŠ
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Vyhodnocení „Výzvy TOKIO 2021“
8. ročník s počtem 6694,56 km. Tyto dvě třídy jako odměnu
za svůj výkon získaly poukaz na zářijový výlet do Dolní
Vltavice k vodní záchranné službě – den plný aktivit. Dále
byli vyhodnoceni nejlepší 3 účastníci z prvního a druhého
stupně. Obsazení stupně vítězů byla následující:
1.stupeň: 1. místo: Hůrská Ellen 1 191 km; 2. místo: Stehlík
Tomáš 915 km; 3. místo: Pöschlová Nikola 852 km.
2.stupeň: 1. místo: Čechová Lenka 1278 km; 2. místo:
Ambrož Jakub 654 km; 3. místo: Mikešová Adéla 619 km.
Z řad zaměstnanců zvítězila Kunešová Soňa s 980 km.
Všem účastníkům ještě jednou děkujeme za jejich
aktivní přístup. V případě zájmu, jsou listiny výsledků k
nahlédnutí ve vstupním prostoru školy (za okny umístěna
tabule s výsledky Výzvy Tokio).

23.6.2021 proběhlo při lehkoatletické olympiádě pořádané
pro všechny ročníky zdejší základní školy, s výjimkou 9.
ročníku, který byl nedílnou součástí organizačního týmu,
vyhodnocení Výzvy TOKIO. Cílem výzvy bylo „rozhýbat“
všechny žáky a zaměstnance školy. Celkem se účastnilo
173 dětí a 16 zaměstnanců školy.
Na základě týdenních vyhodnocení bylo možné
konstatovat, že již v týdnu do 9. 5. 2021 dorazila celá škola
společnými silami do TOKIA. Protože u některých
jednotlivců bylo vidět velké nadšení a odhodlání, ponechali
jsme Výzvu běžet dál. Byli jsme zvědaví, zda se podaří,
aby do Tokia dorazila konkrétní třída naší školy. K 20.6. se
nejblíže přiblížila z našeho prvního stupně třída 5. ročníku,
která urazila 6490,27 km. Z druhého stupně zvítězil

Sportovní den na škole
Na stejném místě se můžete seznámit i s jednotlivými výsledky lehkoatletických disciplín ze sportovního dne.
Sportovní den vypukl souběžně startem sprintů, hodem kriketovým míčkem a skokem z místa snožmo. Kdo nebyl zrovna
přítomen na lehkoatletické disciplíně, mohl využít volnočasového sportovního koutku. Soutěžili sice jednotlivci, ale ve
výsledku všichni bojovali o medailové umístění v kategorii nejlepší třída.
Celkově se na 1. místě umístila na prvním stupni 2. třída a z druhého stupně 8. ročník.
Celé dopoledne nám krásně zpříjemnila vstřícnost místních dobrovolných hasičů, kteří ochotně přistavili
k nahlédnutí hasičský vůz a přívětivě odpovídali na dotazy. Tímto jim velmi děkujeme! Dopoledne proběhlo
v duchu vzájemné podpory a sportovního nadšení, a to nejen díky skvělému naladění dětí, ale i díky podpoře
a spolupráci celého pedagogického sboru. LH a ŠA

Foto vlevo – účast hasičů na sportovním dni – vpravo z vyhodnocení sportovních her

Přehled příměstských táborů u nás
7.- 9.7.2021 a 12.- 16.7.2021 - Elite Gym Lhenice - všestranně zaměřený příměstský tábor plný sportu,
sebeobrany, lezení na umělé lezecké stěně, zdravotní přípravy a vojenského přežití. Pod vedením
zkušených vojenských a civilních instruktorů.
26.- 30.7.2021 - ZŠ a MŠ Lhenice „Cesta za dobrodružstvím“ - tábor plný dobrodružství, poznávání
a zážitků.
9.- 13.8.2021 - Elite Gym Lhenice Elite „Bobkem“ - čeká na Vás kurz vojenského zdravotnického
záchranáře, horolezecký kurz, legionářský den, celotáborová hra, nová přátelství a spousta dalšího
programu.
9.- 13.8.2021 - Výtvarná dílna Lhenice - výtvarně-dramatický kreativní týden plný výtvarného tvoření.
Dále na Vás čeká příprava na divadelní představení, celodenní výlet a mnoho dalšího.

Pirátská lesní stezka
Městys Lhenice připravuje na druhou polovinu prázdnin (od konce července)
Pirátskou lesní stezku „CESTA NA OSTROV POKLADŮ“ (pro děti od 4 do 10 let).
Obsahuje pohádkový napínavý příběh s 11 stanovišti s úkoly vědomostními, pohybovými a luštěním šifry.
Za splněné úkoly účastníci získají ústřižky mapy, dva klíče a kompas – na konci stezky vyhledají poklad
v podobě zlaté mince, kterou si budou moci odnést domů.
JB, JM
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LHENICKÉ STŘÍPKY
Tropické dny přinesly silné bouřky
- na jižní Moravu s tornádem udeřícím silou nemající u nás dosud obdoby
Bouřky postupovaly Čechami a Moravou od západu k východu
- s prudkými přívalovými lijáky se silnými nárazovými vichry, kroupami, s mimořádně početnými blesky ozařujícími
nepřetržitě oblohu…
Západní Čechy byly zasaženy již ve středu 23.6. v podvečer a večer, jižní Čechy hned poté v noci (nad naším Lhenickem se
silná bouřka přehnala kolem půlnoci, mnoho škody nenadělala, krom popadaných větví a někde i vyvrácených stromů). A
bouře táhly Českem dál…
V plné permanenci byli hasiči, železničáři, silničáři, energetici, odstraňující především větve a padlé stromy z komunikací,
železničních tratí (místy za ochromení dopravy), z elektrických rozvodů (někde za vzniknuvšího bezproudí), jakož i likvidující
další škody způsobené bouřkami.

Na jihu Čech odstraňují následky silné bouřky

mimo jiných v Temelíně a v Dřítni
- od hejtmana Jihočeského kraje, MUDr.Martina Kuby
Toto dokázala noční bouřka z 23.6. na 24.6. (viz snímky níže) udělat s vedením elektřiny z JE Temelín. Všichni energetici a
hasiči pracují na tom, aby všechny škody a výpadky elektrické energie byly co nejdřív odstraněny. Prosím všechny
Jihočechy o pochopení a trpělivost. Díky. (Posláno 24.6.2021)

REDAKČNÍ DOPLNĚK:
Neušetřena tu noc (z 23.6.na 24.6.) bouřkou a jejími následky byla i blízká Dříteň. Tam sčítají velké škody na objektech ve
středu obce a též na zdejším zámečku – především na poničených střechách.

Jižní Morava – zpustošená a těžce zkoušená země
Ve čtvrtek 24.6. se za večerní bouře Hodonínskem a Břeclavskem prohnalo tornádo a zanechalo za sebou apokalyptickou
spoušť. Šokující snímky, objevivší se druhý den ve sdělovacích prostředcích, připomínaly válečnou frontovou linii právě tudy
prošlou. Pás území, kde tornádo řádilo, byl cca 25 km dlouhý a půl kilometru široký. V něm uvízly obce běsnícím živlem
nejvíce poničených, jejichž jména se vbrzku vryla (i díky právě médiím a jejich včasné informovanosti) do paměti soucítících
lidí:
Hrušky (779 obyvatel, okres Břeclav), Moravská Nová Ves (2613 obyvatel, okres Břeclav), Lužice (2950 obyvatel,
okres.Hodonín), Milkulčice (1596 obyvatel, okres Hodonín), Pánov (malá okrajová místní část Hodonína).
Kvůli ničivému tornádu zemřelo 6 lidí, desítky dalších utrpělo zranění, vznikly obrovské škody na soukromých i obecních
majetcích, infrastruktuře, komunikacích, železničních tratích, polnostech, vinohradech, lesích. Do postižených míst byli
okamžitě nasazeni záchranáři, hasiči (profesionální a dobrovolní), policisté, vojáci, zdravotníci, energetici, napomáhaly
různé organizace, spolky, firmy, zapojili se i dobrovolníci k likvidaci následků brutální pohromy, a to i za využití těžké
techniky. Zvedla se obrovská vlna solidarity. Pomoc tornádem zasaženým obcím mířila a míří ze všech koutů republiky.
Vznikly sbírky pro jejich postižené občany, na kterých se již hromadí stamilionové částky, jakož i sbírky materiální od lidí
dobré vůle. Významná finanční pomoc přichází i od státních orgánů. Jižní Morava nezůstala sama…

Snímky z jihomoravské apokalypsy způsobené tornádem
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Kromě jižní Moravy velkou silou udeřila bouře 24.6. i na severu Čech, na Lounsku
Foto vlevo – ze zdevastované obce Stebno

Podbořanskem se prohnala větrná smršť, která nejvíce
zasáhla vesnici Stebno (s cca 124 trvale žijícími
obyvateli – součást města Kryly) s obdobně
devastujícími následky jako na
Hodonínsku a
Břeclavsku. Dle meteorologů však tady nešlo o tornádo,
ale o náhlý rychlý spad studeného vzduchu, který
způsobil větrnou smršť (dosahující rychlosti přes 200
km/h), s kroupami a přívalovým lijákem – jednalo se o
jev zvaný „Downburst“. I sem přišla a přichází solidární
pomoc.
JB, JM

NEZAPADLO BEZ POVŠIMNUTÍ
85 let od rakvické tragédie při školním výletě na moravské řece Dyji

Když sdělovací prostředky koncem letošního května připomínaly onu neblahou událost i s pietním aktem konaným
v Rakvicích k tomuto výročí, nebylo zbla tušení, co se v tomto kraji na Břeclavsku a Hodonínsku vbrzku odehraje za
apokalypsu při večerní bouři ve čtvrtek 24.června s dosud nevídaným řáděním ničivého tornáda, co za sebou zanechalo
šest lidských obětí, četná zranění, pět nejvíce zdevastovaných obcí s nedozírnými škodami, a to i na polnostech, vinicích,
lesích, komunikacích, železničních tratích, což hned následně vyvolalo obrovsky vzedmutou vlnu solidarity po celé naší zemi
(více v článku na jiném místě tohoto vydání ML).
Zpět k oné rakvické tragické události. Psal se rok 1936. Blížil se konec školního roku a s ním nastal i čas školních
výletů. Ze školy v Rakvicích (v současnosti obec čítající 2199 obyvatel v okrese Břeclav, v kraji Jihomoravském) se toho
osudového dne 26.května vydalo 95 dětí se svými učiteli na Pálavu, na osmi vozech s koňskými potahy místních hospodářů.
Poté, co školáci brzy ráno dorazili do Nových Mlýnů na Břeclavsku, měli se nalodit na pramici a přejet řeku Dyji. Silně
rozvodněný tok po deštích se zvýšenou hladinou všechny překvapil, prámy navíc nebyly v dobrém stavu. Kvůli počátečnímu
strachu proto na první pramici nastoupilo jen několik dětí. Další se také na té druhé bez větších problémů přeplavily na
druhý břeh. Na tu třetí už se ale nahrnulo naráz hodně z nich, a to společně s koňským spřežením. Převoz se po několika
metrech plavby najednou naklonil, nabral vodu a všichni nalodění skončili ve vlnách Dyje a prudký proud řeky je stáhl ke
splavu. První obětí byl kočí, kterého topící se zdivočelý kůň kopl do hlavy. Protože málokteré dítko umělo plavat, vyvíjela se
náhle nastalá situace velice tragicky. Jednatřicet školáků utonulo, aby poslední tělíčko jednoho z nich vydala Dyje až po
deseti měsících (za celkem 32 dětských obětí)… V části obecního hřbitova v Rakvicích, kam při společném pohřbu byla do
hrobů uložena těla utonulých dětí, byl vsazen pomník, připomínající tuto neblahou událost, stejně tak jako i v místě tragedie,
který nechal vystavět prezident T.G.Masaryk. Pamětní deska se nachází i na staré rakvické škole.
Tragická událost v té době zasáhla nejenom Rakvicko, ale pro velkou početnost dětských obětí vlastně celé
tehdejší prvorepublikové Československo. Důkazem toho budiž i zápis za rok 1936 v Kolářově kronice vadkovské, v němž je
toto velké neštěstí popsáno. O této tragické události vznikla i píseň, kterou má stále v repertoáru „Malá moravská dechovka
Cyrilka“ pod názvem „Zrádná Dyje“. Úryvek z jejího textu:
„Na moravské Dyji sluníčko nesvítí,
vítr tiše přemlouvá vlny zrádné Dyje.
řeka tam pohřbila nejkrásnější kvítí.
Dvaatřicet dětí tam utonulo,
Tiše šumí lesy, zvonek v dáli bije,
matičku svou nikdy více nespatřilo.“
Podle článků z „Blesku“ z 26.5.2021 a dalších zdrojů

Fota: vlevo - pomník na místě rakvické tragédie, jenž nechal vystavět T.G Masaryk ; vpravo – s nebohými dětmi se přišly
rozloučit tisíce lidí (z dobového tisku ze společného pohřbu)
Redakční doplněk: Obec Rakvice se nachází v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji – v současnosti zde žije 2200 obyvatel
– je významným vinařským centrem. Podle Wikipedie.
JB, JM
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Z REDAKČNÍ POŠTY
PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bych chtěl ze srdce poděkovat za příkladnou a obětavou péči panu
doktorovi MUDr.Vítězslavu Pužejovi z Netolic, jeho zdravotní sestře Zuzaně
Jirouškové a také sestře domácí zdravotní péče Radce Prouzové.
Jiří Dvořák ze Lhenic i ostatní lheničtí klienti.

Z NAŠICH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Červnové výjezdy zásahové jednotky SDH Lhenice
Při současném extrémním počasí – častých bouřek je i lhenická zásahová jednotka v pohotovostním
spojení po telefonu s dispečinkem HSZ Jihočeského kraje.
24.6. – 2x výjezd k odstranění padlých stromů z vozovky při noční bouřce pod Lhenicemi (pod
Agromechanikou) – hned následně v ranních hodinách výjezd k velkému požáru zemědělské
usedlosti a skladu sena ve Chvalovicích – zasahovalo cca 10
jednotek profesionálních i dobrovolných – např. z Č.Budějovic,
Prachatic, Netolic, Křemže, Žabovřesk – zásahová jednotka SDH Lhenice byla
nasazena po celý den, když po 15.hodině došlo k prostřídání jejích členů (po návratu
ze zaměstnání) – zajišťovala především dodávku vody s cisternou CAS 15 MAN.
29.6. – výjezd k odstranění padlého stromu ze silnice Lhenice – Třešňový Újezdec.
František Fencl, velitel HZJ SDH Lhenice
Foto: zásahové vozidlo CAS 15 MAN

Nově vzniknuvší družstvo SDH Vadkov premiérově na soutěži v požárním sportu
V sobotu 5.6. se konalo okresní kolo v požárním sportu pořádané SDH Nebahovy.
Naše družstvo nakonec obsadilo konečné 4. místo s časem 28,50 a bedna nám utekla o malinký kousek.
Na vítěze jsme ztratili 5 sekund, které se budeme snažit vylepšit a nahnat při další se blížící soutěži, a to na noční ve
Vlachovo Březí na místním fotbalovém hřišti od 21:00.
Soutěž je zařazena do Prachatické hasičské ligy formou bodování, ale z důvodu vysokého počtu závodníků našeho
družstva,kteří jsou ze sousedního sboru, body nám nebudou připočítávány, ale budeme zařazeni pouze do místního poháru.
Náš tým hlavně běhá pro zábavu a s nejlepší partou kamarádů, a to je pro nás prioritou a radostí.
V červenci nás čekají celkově 2 soutěže - v Sudslavicích a následně ve Vitějovicích, kam máme zájem se podívat
a ukázat naše kvality, a to i na Strakonické lize. O výsledcích vás budeme informovat. Držte nám palce!
Sportovní tým SDH VADKOV

Léto u mladých hasičů

Foto z přípravy mladých hasičů na požární útok

Letošní rok byl pro všechny z nás náročný a možná o to více
byl náročný pro všechny děti. Naše hasičské děti toho
v letošním a ani minulém roce nestihly moc natrénovat, a proto
jsme se rozhodli ponechat hasičský kroužek i o prázdninách.
Děti tak mohou více trénovat v letním počasí a užít si čas
společně strávený s kamarády. O prázdninách také poprvé
zavádíme rozdělení tréninkové skupiny mladších a starších
dětí. Každý tým se schází v jiném čase a máme tak víc
prostoru na společné ladění závodnické formy. V nejbližším
čase nás čeká Prachatická hasičská liga, která je složena
z několika závodů. Začínáme 17. července v Sudslavicích, kde
budeme prvně v letošním roce závodit v požárním útoku. Poté
nás čeká 31.7. závod ve Vitějovicích. V měsíci srpnu a září nás
pak čekají další čtyři závody, které jsou součástí Prachatické
hasičské ligy.
V létě nás však nečeká jen práce a závody. Odměnou nám
bude každoročně společně strávená noc pod hvězdami. Letos
již třetím rokem budeme pro děti připravovat společné aktivity, jako je střílení ze vzduchovky nebo jízda na lodích. Držte
nám palce v našem snažení!!
Kolektiv mladých hasičů Lhenice

Jóga pro ženy

Po dlouhé přestávce začíná relaxační cvičení, na které zveme všechny ženy a dívky. Zkuste do
svého pravidelného cvičení zařadit i jógu – odbouráte stres, posílíte tělo a naladíte se
do pozitivní nálady..
Přijďte mezi nás společně si zacvičit, tentokrát i o prázdninách.
Scházíme se pravidelně každý pátek v 18,00 hod. na radnici
Podmínkou vstupu bude antigenní test ne starší než 72 hodin, případně PCR test, který nesmí být starší než týden.Test
nebudou muset dokládat lidé, kteří jsou alespoň 14 dnů po očkování, případě prodělali nejdéle před 90 dny covid-19.
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Letní výprava turistů na “Drahanskou vrchovinu” a “Moravský kras”
Dne 12. 6. uspořádal KČT Lhenice odpolední výlet na Ktišku. Autem jsme se nechali odvést do Tisovky
a odtud jsme se vydali po žluté značce k rozcestí pod Ktiškou. Po krátkém výstupu lesem nás čekala
prohlídka známé Křížové cesty a pěkný výhled na Ktiš a okolí. Lesními cestami jsme pokračovali k
vysílači na Ktišské hoře, odkud se nám naskytly krásné výhledy na Šumavu a Českobudějovicko.
Kolem kaple sv. Ondřeje jsme sestoupili na Ktišku. Po krátkém odpočinku u starých tisů nás cesta
vedla loukou a lesem k Příslopu. Prohlídka pěkně upravených obydlí a pak vzhůru kolem Vrat (856m)
ke slovanskému hradišti. Zarostlým skalnatým hřebenem jsme sešli k Poustevně a přes Borovku po 15
kilometrech došli do Lhenic. Výlet byl zakončen odloženou výroční členskou schůzí.
Ilustrační foto vlevo – Moravský kras, krápníkové jeskyně
I přes dobu koronavirovou pořádá letos KČT Lhenice společně s netolickými
turisty letní týdenní turistiku. Tentokrát je naším cílem ve dnech 7. - 14.8.
Drahanská vrchovina a Moravský kras. Ubytováni budeme v Holiday Hotelu
Macocha v Blansku a odtud vyrážet na turistické výlety. Kromě známých
Punkevních jeskyní nás čekají Sloupsko-šošůvské jeskyně, jeskyně Balcarka a
Výpustek, krasový systém Rudické propadání, světoznámá propast Macocha i
propast Malá Macocha a projdeme se krasovými kaňony Pustý a Suchý žleb.
Navštívíme národní kulturní památku Stará huť u Adamova, Máchův památník
nedaleko Olomučan, Skalní mlýn na Punkvě, Větrné mlýny u Rudic a Ostrova,
rozhledny Malý Chlum a Podvrší, Alexandrovu rozhlednu, zříceniny hradů Holštejn a Blansek, poutní místo Křtiny, hrad
Perštein a mnoho dalších zajímavostí a památek. Snad vše vyjde k naší spokojenosti a nepřijdou do té doby nějaké
koronavirové problémy.
Karel Majer

Umělé nory v Mysliveckém sdružení Lhenice
V měsíci červnu zakoupilo Myslivecké sdružení Lhenice dvě umělé nory. Tyto nory jsou složeny ze
sestavy betonových rour a již
mnoho let jsou osvědčeným
způsobem, jak regulovat
škodnou zvěř (liška, jezevec).
Tyto nory jsou hojně využívány
v mnoho sdruženích
především k usnadnění
procesu norování a zajištění
bezpečné práce psa norníka, který má za úkol lišku
z nory vyhnat. Liška obecná je hojně rozšířeným
druhem, který při přemnožení v přírodě decimuje
drobnou zvěř, tedy především zajíce, bažanty,
koroptve či kachny. Liška neloví jen zvěř v přírodě,
ale ráda zavítá i do domácích kurníků, kde za noc
zdecimuje i celé chovy drůbeže. Myslivecké
sdružení bude s výstavbou umělých nor pokračovat
i v dalších letech.
Myslivecké sdružení Lhenice
Fota – z budování umělých nor

NAPSALI O NÁS
Příjemné posezení ve lhenické kavárně „Darinka“
Jihočeský venkov Podkletí 21.6.21

Jsou to dvě milé dámy, jsou velmi ochotné a hlavně velmi šikovné, a tak si
otevřely kavárnu ve Lhenicích, ve které se dnes už netrhnou dveře.
Darinka a Darinka, maminka s dcerou, vždy snily o vlastní kavárně, až se
jim jejich sen jednoho dne splnil. Společnými silami opravily malebnou
památkově chráněnou chaloupku ve Lhenicích a 19. srpna 2020 svou
vysněnou kavárnu otevřely.
Přestože jejich podnikání po krátké době
narušila pandemie covid-19, Darinky se
nevzdaly a s velkou pomocí místních kavárnu
udržely.
Dnes v kavárně Darinka nabízejí úžasný
sortiment domácích výrobků. Nabídku v jejich
cukrárně kromě vlastních cukrářských výrobků
rozšiřují i makronky, muffiny a jiné skvěle vypadající pamlsky od místních cukrářek paní
Melmerové (Makronka Melmerová) a Dominiky Prennerové (Kousek dortu).
Darinky spolupracují také s místními proslavenými ovocnáři a do své kavárny vaří poctivé
domácí marmelády, které prý díky mnoha letům praxe udělají i poslepu.
Fota: Jihočeský venkov Podkletí – vpravo nahoře kavárna „Darinka“ v Krumlovské ulici –
v památkově chráněném objektu selského baroka, vlevo dole – Darinka ml. a Darinka st.
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Cukrárnu Darinka si za tak krátkou dobu oblíbili i cyklisté či kolemjedoucí turisté z Prahy, kteří se zde velmi rádi opakovaně
zastaví. A to nejen na zmrzlinu a zákusky, ale také na výbornou kávu, chlazenou limonádu či vínko a pivo.
Co více si ve Lhenicích přát než malebnou kavárnu s příjemným posezením. Tak dorazte ochutnat úžasné domácí
cukrářské výrobky se skvělou kávou a užít si malebné prostředí venkovské kavárny.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Časosběrné putování naším Lhenickem
tentokrát

O zaváděných opatřeních k ochraně
před ničivými požáry za stara
V minulém červnovém vydání ML byla tato rubrika věnována ničivým požárům v našem městysi za starých časů, jakož i
tomu nejničivějšímu z nich z roku 1861 (před 160 lety). Velké požáry s obrovskými škodami vznikaly i v osadách přilehlých
(viz záznam o jednom takovém níže). K ochraně před nimi byly proto v obcích postupně zaváděna protipožární opatření i
s pořizováním tehdy dostupné hasičské techniky k účinnějším zásahům proti ohňům. Postupně též byly v obcích zakládány
dobrovolné hasičské sbory...

Zaváděná protipožární opatření v městysi Lhenice v historickém sledu
Vydán první „protipožární řád“ – vzhledem k častým ničivým požárům vydán a schválen městskou radou 6.4.1789 –
znovu obnoven a doplněn 5.11.1790 – nařizující chování, povinnosti a úkoly lhenickým občanům při požárech.
Přestavba kašny na lhenickém náměstí – jako tolik potřebného zdroje vody
k hašení
Na náměstí byla původně kašna dřevěná, značně již zetlelá, špatně zadržujíc vodu,
tudíž její využívání při požárech seznáno jako nevyhovující. A tak v roce 1800 bylo
obecním nákladem přistoupeno k postavení kašny nové, čtyřhranné kamenné. Avšak
problémy s jejím naplňováním vodou přetrvávaly, neboť ta byla vedena již velice
zastaralými rourami z velkého „Vejrovského rybníka“ pod sv.Janem. Opravována proto
byla již v roce 1816 (zejména její přívod vody), ale problémy s jejím zásobováním vodou
přetrvávaly. A proto v polovině 19.století (v létech 1849 až 1851) byla kašna přestavěna
do nové podoby znovu i s řešením přívodu vody. Následně v roce 1853 bylo radními
rozhodnuto o jejím osazení sochou Karla IV.
Pořízení první ruční stříkačky – dodána do Lhenic roku 1860 – ještě před založením
SDH (sboru dobrovolných hasičů) v místě.
objednána v roce 1859 u firmy „Leopold Mauretter“ z Jindřichova Hradce a
předána 20.1.1860 – ruční, tříkolová – se 12 sáhy hadic za 419 zlatých a 40 krejcarů, s následným konkrétním určením její
obsluhy a údržby i s poskytováním koňského potahu při výjezdech k požárům. V roce 1860 též vystavěna kůlna pro její
úschovu.
O první lhenické hasičské stříkačce
zámečnický mistr z  Elhenic. Ten
19 zlatých 40kr. souhlasil a záruční
S dodanou
stříkačkou
byla
ve
lhůtu nové stříkačky prodloužil na
Lhenicích vykonána zkušební jízda,
samý také vázán jest čtyřikrát do roka,
další 3 roky.
při níž došlo k nehodě. Již 28.ledna
kdyby třeba po celý rok nikde
byli Lheničtí nuceni opět psát do
V roce 1862 byl sepsán protokol, který
nehořelo, stříkačku mazati a na den
J.Hradce, že po ujetí několika set
se týkal „ustanovení platu tomu, který
sv.Floriána tu samou na náměstí
se stříkačkou ku ohni jede, když mimo
kroků spadla nákolní obruč a brzy
zkoušeti. Za kteroužto práci, totiž za
potom po ujetí několika dalších metrů i
Elhenic na venku hoří a tomu, kdo
mazání a zkoušení, z obecní kasy
druhá u pravého předního kola a že
stříkačku řídí. Dle usnesení výboru má
obdrží 4 zlaté. V pádu, by se Václav
onen, který vlastní koně do stříkačky
zbývající zadní kola jsou vyrobena ze
Trnka roznemohl nebo jinou příčinou
špatného železa. Z tohoto důvodu
zapřáhne a ku ohni jede, třeba na
při vedení stříkačky přítomen býti
místo, kde hoří, nedojel, za každý
bylo nutné vyměnit všechny železné
nemohl, dostane odměnu 2 zlatý ten,
vyjetí z obecního důchodu 4 zlaté.
obruče. Lheničtí trvali na tom, že
který stříkačku u ohně řídí.“ Řádně
náklady si z ujednané ceny strhnou.
Také ten, který při ohni na venku
udržovaná
stříkačka
poskytla
Jindřichohradecký továrník se cítil
stříkačku řídí, má i také v tom pádu,
vydatnou pomoc při celé řadě požárů
kdyby se na místo, kde hoří, nedojelo,
dotčen a rozhořčeně uváděl, že
ve Lhenicích a okolí.
(Podle knihy „Lhenice – zahrada
stříkačky vyrábí již 30 let a během této
za každý vyjetí z obecního důchodu
jižních Čech“ – r.vydání 1983 – Václav
obdržeti 2 zlaté. Ku řízení stříkačky
doby nebyly zjištěny žádné větší
Starý a kolektiv.)
určen Václav Trnka, soused a
závady. Nicméně se stržením částky
Založení lhenického SDH nadvakrát
Poprvé tomu bylo již v roce1877, kdy se ustanovený přípravný výbor 8.3. tohoto roku obrátil na obecní zastupitelstvo o
udělení podpory na zakoupení potřebného hasičského vybavení. Též byly vypracovány stanovy a předloženy ke schválení
místodržitelství v Praze, které svým výnosem čj. 15687 z 15.8.1879 stanovy schválilo. SDH tím tak zahájil činnost a v roce
1881 předložil okresnímu hejtmanství v Prachaticích výkaz o prováděné činnosti. V roce 1882 ale tak již neučinil. Proto se
okresní hejtmanství v Prachaticích obrátilo 27.2.1882 na purkmistrovský úřad ve Lhenicích s dotazem, zda hasičský spolek
ještě vyvíjí činnost. Ze Lhenic přišla záporná odpověď. Lze tudíž předpokládat, že spolek se rozpadl. K ušlechtilé myšlence
založení sboru dobrovolných hasičů se Lheničtí opět navrátili v roce 1884. 27.dubna 1884 byl založen hasičský sbor
podruhé. Při valné hromadě, za účasti36 členů, byli zvoleni první funkcionáři spolku:
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Předsedou Arnošt Gregora, MUDr.Antonín Kőssl místopředsedou, Josef Hamáček jednatelem, Václav Majer pokladníkem,
Diviš Trenkvic kontrolorem a Jan Mařík prozatímním velitelem. Nově založený hasičský sbor ve Lhenicích přistoupil za člena
župní jednoty na Písecku se sídlem v Bechyni. Jejím členem byl až do prosince 1894, kdy přestoupil za člena nově zřízené
župní hasičské jednoty Pošumavské v Netolicích. Při příležitosti desetiletého trvání spolku se konala 3.června 1894
v dopoledních hodinách slavnost svěcení praporu sboru dobrovolných hasičů ve Lhenicích, jenž i v současnosti je cennou
historickou relikvií a chloubou sboru.
Od těch dob se již 137 let lheničtí hasiči řídí heslem na něm vyšitém: „Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě!“
V pořadí druhá ruční hasičská stříkačka – dodána do Lhenic roku 1920 – na základě velmi špatného technického stavu
stávající, seznána ta již za nevyhovující. Zakoupena proto nová – čtyřkolka dvouproudní od firmy Smékal na Smíchově
v hodnotě 2100 K s tím, že i odkoupena bude stříkačka stará.
VZNIK LHENICKÉHO HASIČSKÉHO OKRSKU
Sbory dobrovolných hasičů byly sdruženy v České zemské hasičské
jednotě a organizovány do jednotlivých žup. Ty na Lhenicku
organizačně začleněny do Župy hasičské Pošumavské č.75 se sídlem
v Netolicích. Od roku 1925 došlo k rozdělení žup do okrsků. V rámci
výše zmiňované župy vznikl i okrsek č.1 se sídlem ve Lhenicích, jehož
ustavující schůze se konala ve Lhenicích 21.5.1925 a patřily do něho
tehdy sbory dobrovolných hasičů Lhenice, Vadkov, Třešňový Újezdec,
Vodice, Mičovice, Jáma ( později vstupovaly další sbory).
Foto – požární zbrojnice u „Vejrovského“ rybníka
Zbudování hasičského skladiště (zbrojnice) – u „Vejrovského“ rybníka – dokončeno v roce 1927
Znovuvysvěcení renovovaného spolkového praporu SDH – při slavnosti „pětačtyřicátin“ lhenického SDH 16.6.1929 –
kmotrou praporu M.Zárubová – vynášen po současnost při slavnostech za tónů čs.hymny
VELKÉ NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ LHENICKÉHO HASIČSKÉHO OKRSKU Č.1 VE LHENICÍCH
(Podle publikace „70 let SDH v Ratiborově Lhotě“ – autor Fr.Zámečník – vydáno v r.2004)
Požární poplach ve Lhenicích dne 5.května LP 1935 uspořádán bratrem, župním náčelníkem Formánkem z Netolic, na
kterýž se náš sbor (SDH Rat.Lhota – pozn.red.) dostavil o půl páté hodině odpolední za účasti 19 členů – hasičů, kdy náš
sbor hájil lhenickou radnici, nový stroj byl v chodu čtvrt hodiny (míněna dvoukolová stříkačka o síle motoru 26 HP,
v zakoupené hodnotě 24 000 Kč – vysvěcena slavnostně v Rat.Lhotě 9.9.1934 – k vidění v současnosti i při hasičských
slavnostech ve Lhenicích). Poté byl náš sbor fotografován a na závěr cvičení účasten defilé se všemi sbory našeho
lhenického prvního okrsku.
První motorová stříkačka ve Lhenicích – dodána 17.9.1938 – (viz foto) o nutnosti jejího pořízení rozhodnuto v roce 1937
– vybrána výkonná, dvoukolová o síle motoru 40 koňských sil i s příslušenstvím od pražské firmy „Bohuslav Erbert“ za 5235
K. Slavnostně vysvěcena 29.5.1939. Na zakoupení hasičských stříkaček byly ve Lhenicích pořádány veřejné sbírky.

Vlevo: V pořadí druhá hasičská stříkačka, „čtyřkolka“ dvouproudní od firmy „Smékal Praha“ z roku 1911 (foto z oslav r.1994)
– vpravo:dvoukolová motorová stříkačka s příslušenstvím o síle 40 koňských sil od firmy „Erbert Praha“, vysvěcena
29.5.1939, nyní uložena v hasičském muzeu ve Stachách, dále ve vlastnictví lhenického sboru (foto z oslav r.1994)
POMOC LHENICKÝCH HASIČŮ PŘI POŽÁRECH V OKOLNÍCH OSADÁCH OD PRADÁVNA, a to již i v dobách, kdy ještě
lhenický SDH nebyl založen (definitivně ustaven v roce 1884), kdy ale Lheničtí již vlastnili stříkačku.
Velký ničivý požár ve Vadkově
(Podle publikace „100 let sboru dobrovolných hasičů ve Vadkově“ – vydána v r.2010).
Obrovský požár v roce 1876 popsal vadkovský rodák Alois Joun následovně (upraveno, kráceno): „Byl květen roku 1876,
kdy ve stodole u „Klečků“ č.7, v koutě při sousední stodole u „Hořilků“ vznikl požár a strávil nejen obě tyto usedlosti (č.6 a 7),
ale i další „Ševců“ č.8, „Nováků“ č.9, „Žemličků“ č.10 a „Brožků“ č.11. Zastavil se tudíž až u silnice od Lhenic do Vadkova
ústící, jejíž šířka pranic nebyla by bránila dalšímu zhoubnému jeho šíření, kdyby zděná chalupa „Brožků“ krytá taškami a
celé stavení „Kumharů“ č.12 rovněž zděné, taškami již kryté, s vikýřem nad stájemi plechem pobitými – nebyly pomohly
přítrž další jeho vládě učiniti. Ale šíření požáru mělo ještě volnou cestu z kůlny Brožků, kde týž měl vydatné potravy nejen
z hmotného dřevného trámoví jejího, ale i nahromaděného tam na blízku dříví palivového, jakož i zbytků píce a slámy –
odkud na chalupu Kumharů č.33 plameny přímo šlehaly, neboť stavení toto bylo nejen došky kryto, nýbrž i z větší části
dřevěné, resp. Takzvanými vepřovicemi obložené. Zde mezi touto chalupou a Brožků kůlnou zaujala místo ze Lhenic
dostavivší se stará stříkačka vozová (k níž jsme jako děti – vždy jen o Božím Těle, kdy bývala u kašny vystavena – přímo
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s posvátnou úctou pohlížely). Ale až do jejího příjezdu byla střecha Kumharů chalupy přímo poseta občany čilými, ze Lhenic
i z okolí se dostavivšími dříve než stříkačka, kteří nejen vodou sem donášenou, ale i rukama vznikající již plamínky a
přilétající oharky tlučením utlumili. Ale ani když stříkačka se dostavila, se střechy neslezli – i musila stříkačka k žádosti jich
pokropovati je, aby na střeše vydržeti mohli. To byli praví neohrožení hasiči, neboť každý z nich rozpoznal, že jen v tomto
místě další šíření požáru lze zameziti – přímo nadlidské úsilí na ukončení požáru tak již rozměrného – vynaložiti. Že střecha
chalupy této byla po té jako: „roztrhaná chalupa slunce do ní svítí“ jest nabíledni…“
Důkazem o pomoci lhenických hasičů osadám přilehlým při požárech je i zápis Tomáše Koláře, vadkovského kronikáře, u
příležitosti svěcení praporu lhenického SDH 16.6.1929 během konání okrskového sjezdu hasičského ve Lhenicích:
„Tento sbor dobrovolných hasičů ve Lhenicích je jeden z nejstarších hasičských spolků na bývalém netolickém
okrese, který byl založen 27.4.1884. Zejména v letech před rokem 1910, dokud ještě v okolních obcích nebyly
dobrovolné hasičské sbory ani požární stříkačky a jiné předměty potřebné k hašení požárů, čekali obyvatelé
Vadkova, ale i v jiných místech na Lhenicku, toužebně na příchod lhenických hasičů a ke cti jim slouží, že vždy
obětavě přispěchali s jejich tehdy jedinou požární stříkačkou, aby požár uhasili.“
Sbory dobrovolných hasičů byly v další létech rovněž zakládány v okolních obcích i s pořizováním hasičské
techniky
dokladem jsou snímky jejich dochovalých historických hasičských stříkaček
foto vlevo – první čtyřkolová ruční stříkačka z roku 1907 pořízená SDH Jáma (založen roku 1907)
foto uprostřed – první dvoukolová ruční stříkačka s příslušenstvím z roku 1910 pořízena SDH Vadkov (založen roku
1910)
foto vpravo – motorová účinná dvoukolová stříkačka z roku 1934 – první na Lhenicku – pořízena SDH Ratiborova Lhota
(založen roku 1934)

Čerpáno z publikací „Lhenice – zahrada jižních Čech“ (V.Starý a kolektiv), „100 let SDH ve Vadkově“ (autorský kolektiv), „70
let SDH v Ratiborově Lhotě“ ( autor Fr.Zámečník) a dalších zdrojů.
JB, JM

ZE SPOLEČENSKÉHO A KULTURÍHO DĚNÍ
Letos se Ovocnářský jarmark, pořádaný
v rámci Slavností plodů 2021, uskuteční 23.10.2021 v Chelčicích.
Lhenická pouť se bude konat opět v té podobě, jak ji známe –
připadá vždy na poslední červencovou neděli po svátku
sv.Jakuba (25.7.) – tentokrát na 25.červenec, přímo na Jakuba.
Srdečně zveme přátele, kamarády, rodáky na předpouťové
posezení - v pátek 23.7. od 20.00 hodin za sokolovnou – s hudebním uskupením lhenických přátel
„VESELÉ KALÍŠKY“
JB, JM

SPORT NA LHENICKU
Z aktivit Lhenického Sokola
oddílu stolního tenisu
Celkem šest jeho družstev odstartuje do nové sezóny 2021/22
-

-

podle sdělení starosty Sokola Václava Hůrského vstoupí do stejných příslušných soutěží jako doposud
– A družstvo žen do II. Ligy, B družstvo žen do divize, A družstvo (smíšené) do krajské soutěže,
družstva B a C (smíšená) do RP-I (regionálního přeboru) Prachaticka, D družstvo (smíšené) do RP-II
Prachaticka. Společná příprava na nový soutěžní ročník 2021/22 byla již zahájena!
Rozlosování soutěží i s účastníky, v nichž družstva Sokola startují, budou uveřejněna v příštích
vydáních ML (po provedených rozlosováních).

13

TTC Libín 1096 Prachatice se stal dvojnásobným Mistrem kraje ve stolním tenisu družstev.

PT deník 16.6.2021 - text i foto - Rostislav Horčica

Podíl na tomto úspěchu má i Milan Halabrín, hostující ze Sokola Lhenice
v prachatickém TTC Libín.
V sobotu 12. června a v neděli 13. června se konal přebor Jihočeského kraje ve stolním
tenisu starších žáků a dorostu. Prachatický TTC Libín 1096 v sestavě Michal Horčica,
Milan Halabrín a Miroslav Sova porazil v sobotu hráče Kaplice, Vodňan, Tábora a
Strakonic.
V neděli pak „Libíňáci“ v sestavě Michal Horčica, Milan Halabrín a Tomáš Kulhánek
porazili družstva Tábora, Jindřichova Hradce, Strakonic a dva týmy z Českých
Budějovic. Vítězstvím si zajistili nominaci na Mistrovství ČR družstev v Havířově v obou
kategoriích. Držme jim palce!
Oddíl TTC Libín nabízí všem zájemcům, aby se přidali a rozšířili základnu klubu.
Informace získají u Jiřího Čejky (606064344).
Foto – přeborníci kraje starších žáků. Zleva M.Halabrín, M.Sova a M.Horčica

Co nového ve lhenickém SK
Návrat po třech sezónách do I.B třídy skupiny B
- po dvou v I.A tř.ve sk.A a jedné v A skupině I.B
I.B třída sk.B – soutěžní ročník 2021/22

Účastenské týmy (pořadí podle nalosovaných čísel)
1. Sokol Stachy
6. Sokol Sedlice
11. Sokol Cehnice
2. SK Lhenice
7. SK Vacov
12. Slavoj Husinec
3. Sokol Bavorov
8. Slavoj Volyně
13. Junior Strakonice B
4. Tatran Prachatice C
9. FC Sousedovice
14. TJ Dražejov
5. Sokol Bělčice
10. Sokol Střel.Hoštice
Nastalé změny v I.B třídě skupině B oproti loňské sezóně 2020/21
Čkyně – zařazena z 1.místa I.B sk.B do I.A sk.A s největším ziskem bodů ze všech týmů v I.B třídách sk.A,B,C,D
Lhenice – přeřazeny z I.B třídy sk.A do skupiny B
Junior Strakonice B – zařazen z 1.místa OP Strakonicka
Kestřany – přeřazeny z I.B třídy sk.B do skupiny C
Osek B – odstoupil z I.B třídy sk.B
Prachatice B – po propojení Tatranu Prachatice a SK Lažiště startují v I.B ve sk..B jako Prachatice C (v KP jako Prachatice
A, v I.A tř.ve sk.A jako Prachatice B). FK Lažiště tím tak zmizel z fotbalové mapy.
Sousedovice – přeřazeny z I.A třídy sk.A do sk.B I.B třídy

Na třetí pokus to snad již vyjde
Glosa Vladimíra Klímy - "Prachatický deník" z 28.6.2021
Foto vlevo – sportovní redaktor Vl.Klíma
Když se přede dvěma lety konal lisovací aktiv krajských fotbalových soutěží, nikdo nemohl ani
náznakem tušit, že se sezóna 2019/2020 nedohraje. Loni již byl fotbalový národ opatrnější. Jedni
vítali to, že se na podzim 2020 znovu začne hrát a věřili, že byla předchozí sezóna jakousi anomálií.
Skeptici naopak upozorňovali na to, že by se možná ani neměla sezóna začínat, protože se stejně
nedohraje. FAČR to vymyslel kulišácky tak, aby i při polovině odehraných zápasů byly zachovány
postupy a sestupy. Ale ani to nestačilo a nedohrál se další sezóna.
A přišla na přetřes otázka, kolik klubů druhou nedohranou sezónu nepřežije a zanikne. Naštěstí je hlad po fotbale opravdu
velký, a tak se všichni oklepali a jedou dál. Po losovacím aktivu (24.6.) kromě drobných změn, kdy v KP klub z Lažiště
postoupil práva k soutěži Prachaticích, či týmy Sousedovice a Olešnice dobrovolně opustili A třídu a béčko Oseka B třídu, je
znám jízdní řád další sezóny. Držme si palce, abychom ji napotřetí již dohráli celou. Vždyť někteří soupeři se v těch dvou
předešlých, ač hrají stejnou skupinu, ani neviděli.
Zdá se to být až neuvěřitelné
- že v nastalé koronavirové době bylo v našem lhenickém fotbalovém stánku poslední utkání sehráno
12.září roku 2020 – tedy více než před 300 dny! Jednalo se tehdy o „mistrák“ I.B třídy sk.A – jejího 4.kola – SK Lhenice – FK
Boršov, který skončil smírně 0:0.
Fota z tohoto mistrovského zápasu ( Jan Klein)
vlevo – tento snímek pod názvem „Střídání“ – byl tehdy vybrán webem „Fotbal u nás“ za „TOP foto týdne“ s tímto popisem:
„Ani střídání nemusí být nuda!“- vpravo – z průběhu mače – domácí Lheničtí dobývají branku hostí - Boršovských
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Malé ohlédnutí za posledními čtyřmi fotbalovými sezónami lhenického SK
- dvě z nich „covidem“ odepsány!

Soutěžní ročník 2017/18 – za startu v I.B třídě ve skupině B s konečným umístěním na 2.místě (za postupujícím z 1.místa
FK Lažiště) – s přijmutím nabídnuté účasti v I.A třídě pro největší bodový zisk ze všech celků v I.B třídách
(A,B,C,D) umístivších se rovněž v konečných tabulkách na 2.místě
Soutěžní ročník 2018/19 – za startu v I.A třídě ve skupině A s konečným umístěním na 3.místě – historicky vůbec nejlepším
za působení v této vyšší krajské soutěži (z celkově 10 startů) i s neakceptovanou atraktivní nabídkou účasti v KP
z 3.místa v tabulce (pro méně početný a kvalitní hráčský kádr pro tak náročnou soutěž) – za postupu do KP
z 1.místa FK Lažiště, odmítnutého Novou Vsí z místa druhého a přijatého strakonickým Juniorem až ze 4.místa!
Soutěžní ročník 2019/20 – za pokračujícího startu v I.A třídě ve skupině A – za nastalých proticovidových opatření při pouze
odehraném podzimu, vůbec nerozehraném jaru a předčasně ukončených a anulovaných amatérských fotbalových
soutěží bez určení postupujících i sestupujících – s následnými nesnázemi ve lhenickém SK stran hráčského
exodu (7 hráčů z kádru ohlásilo ukončení dalších fotbalových aktivit v klubu), což vedlo vedení SK i týmu
k rozhodnutí o vystoupení z herně náročnější I.A třídy s přijmutím účasti v nižší krajské soutěži I.B třídě
Soutěžní ročník 2020/21 – za startu v I.B třídě ve skupině A – za vbrzku znovu nařízených proticovidových opatření – při
tentokrát pouze odehraných osmi podzimních kol ( Lhenickými pro karanténu jen šesti) – za fotbalového jara opět
vůbec nerozehraného, s opakovaně předčasně ukončenými a anulovanými amatérskými soutěžemi, zase bez
určení postupujících a sestupujících, i když k některým přesunům týmů mezi soutěžemi či jejich skupinami přeci
jen došlo (u našeho lhenického SK v I.B třídě přesunutí z A skupiny do skupiny B).

Lheničtí premiérově do nové sezóny doma s rezervou strakonického Junioru
Rozpis utkání SK Lhenice – I.B třída sk.B – sout.roč.2021/22
1.kolo – so 14.8. od 17.00 – SK Lhenice – J.Strakonice B
8.kolo – so 2.10. od 16.00 – Lhenice – Vacov
2.kolo – so 21.8. od 15.00 – Stachy – Lhenice
9.kolo – so 9.10. od 15.30 – Volyně – Lhenice
3.kolo – so 28.8. od 17.00 – Lhenice – Dražejov
10.kolo – so 16.10. od 15.30 – Lhenice – Sousedovice
4.kolo – so 4.9. od 17.00 – Lhenice – Bavorov
11.kolo – so 23.10. od 15.30 – Střel.Hoštice – Lhenice
5.kolo – ne 12.9. od 10.30 – Prachatice C – Lhenice
12.kolo – so 30.10. od 14.00 – Lhenice – Cehnice
6.kolo – so 18.9. od 16.30 – Lhenice – Bělčice
13.kolo – ne 7.11. od 10.30 – Husinec – Lhenice
7.kolo – so 25.9. od 16.30 – Sedlice – Lhenice¨
- případné změny hracích termínů možné!
Zahájení přípravy lhenického týmu na novou sezónu nadále pod trenérem Ivo Čechem zvoleno na 19.červenec
(pondělí) – o složení hráčského kádru v příštím srpnovém vydání ML.

Turnaj starých gard v Pěčnově

V neděli 20.6. uspořádali pěčnovští fotbaloví pořadatelé ve spolupráci se lhenickými kolegy již
tradiční vzpomínkovou akci na svého spoluhráče a kamaráda Jirku Zoubka st.
Prachatický deník 22.6. – Vladimír Klíma
Bohužel, tentokrát bylo jindy zajímavé fotbalové klání pro fotbalisty dříve narozené dosti znehodnoceno a to nejen
díky předcházející dlouhé koronavirové odmlce. V týdnu před turnajem se z důvodu nedostatku hráčů omluvil z účasti vítěz
posledních dvou ročníků turnaje vimperský Šumavan a v neděli před zahájením akce pak čekala marně na své kamarády
i hrstka domácích hráčů!!!
Pro jediné dva celky, jež se dostavily v plné síle, pro prachatický Tatran a lhenický SK bylo nasnadě, že si to
v souboji o pěkný pohár pro vítěze rozdají mezi sebou.
Prvním vážnějším momentem „finálového“ duelu na 2x35 minut byla pěkná střela nad Břicháčkovu šibenici po
standardce v podání Karla Mušky ve 12. min. Odpovědět mohli i Tatraňáci, když ve 26. min. nacentroval na zadní tyč
Boškovy branky M. Vorlíček, avšak Zd. Kučerovi chybělo k zakončení pár centimetrů. Většinu prvního dějství měli mírně
navrch evidentně věkově mladší hráči Lhenic, avšak svou převahu se jim dlouho nedařilo vyjádřit střelecky. To se mohlo
podařit L. Bauerovi, ale ten z hranice vápna o kousek přestřelil. Střeleckou sterilitu soupeře pak mohl potrestat Tatran, když
si svou slabší chvilku vybral lhenický gólman Boška, ale Vorlíčkův lob přes něho o pár centimetrů minul i levou tyč odkryté
branky. Rozdílový gól na konci první půle Lhenice přece vstřelily. Když běžela její poslední minuta, přebral špílmachr Lhenic
J. Růžička přesný pas před soupeřovou šestnáctkou a pak již jej ve skórování nezastavili oba beci ani brankář Břicháček.
Brzy po obrátce přinesla hra několik zajímavých brankových momentek. Již v první minutě řádně vystrašil ochránce
lhenické svatyně V. Šána, avšak i na druhé straně mohli střílet „do černého“ Krotký či P. Prenner, ale ani jeden výši skóre
neposunul. Prachatice měly za velkého vedra více hráčů na střídání, což mohlo nahrávat faktu, že postupně přebíraly otěže
hry. Zaslouženého srovnání stavu se Tatran dočkal v 50. min., když si prudký centr, před lhenickou branku agilního Zd.
Kučery srazil do vlastní sítě stoper L. Kopf. Pak sice mohl strhnout vedení zpátky na lhenickou stranu P. Pořádek, ale
nestalo se. Hráči zpod Libína zvyšovali obrátky a do vedení je mohl poslat B. Pravda. Ačkoliv běžel sám na vyběhnuvšího
gólmana soupeře, jeho lob zívající bránu těsně minul. O chvíli později však již byla útočná snaha Tatranu odměněna. Po
nájezdu důrazného Vorlíčka si nerozuměli stoper Kopf se svým gólmanem a tak prachatický útočník poměrně pohodlně
skóroval.

Společné foto
účastenských týmů
turnaje starých gard
v Pěčnově
– lhenického SK
a prachatického
Tatranu.

15

Fotbal o lhenické pouti 2021 bude !
- dle informace prezidenta SK Pavla Bošky budou práce na přestavbě kabin v ten čas již zdárně
dokončeny (rekonstrukce kabin podrobně popsána v minulém červnovém vydání ML)

Sobota 24.7. – od 17. hod.
SK LHENICE (účastník I.B tř.sk.B) – BLANÍK STRUNKOVICE (účastník I.A tř.sk.A)
Neděle 25.7.
– utkání staré gardy SK Lhenice – bude dodatečně upřesněno
- soupeř i čas výkopu mače
Z objektivních důvodů bylo od pořádání „Memoriálu Vojtěcha Marka a Milana Kvěcha“ upuštěno.

INZERCE

JB, JM

Soukromá výuka hry na klavír a klávesové nástroje - Mateřské centrum, Kino Lhenice.
Kontakt: markovec.jan@seznam.cz
Provádím výkopové a terénní úpravy minibagrem - vhodný i pro malé prostory
Více informací na telefoním čísle 704 582 276
!!! JARNÍ VÝPRODEJ EKOBRIKET !!!
NYNÍ NEJLEVNĚJŠÍ Z CELÉHO ROKU
Nabízíme Vám: • EKOBRIKETY (různé druhy)
• PELETY • MULČOVACÍ KŮRU – nejlevnější, čerstvá..
Balíčkový i paletový odběr. Dle počtu odebraných palet – možnost dopravy ZDARMA!
Přijďte vyzkoušet, rádi poradíme.
Briketárna Větřní u Č. Krumlova, Tel: 734 768 420 - Ekopalivo Bohemia s.r.o. - www.ekopalivo.cz
Prodejna v Č.B. na Dl. Louce vedle Kauflandu, Tel: 777 917 714
● 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.
TERMÍNY PRODEJE KUŘIC V ROCE 2021 - FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
LHENICE – 13,00 hod. - u MěÚ
DNE: 17.3./14.4./12.5./9.6./7.7./4.8./1.9./29.9./27.10./24.11.
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé, v nabídce též kohouti
stáří 20 týdnů
cena 195,- Kč/ks
tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz
● PŮJČOVNA NÁŘADÍ & STAVEBNÍ MECHANIZACE - Jan Mügl ul.Vodňanská, areál LAINKA Netolice, tel:
722 339 339 - www.pujcovna-netolice.cz Cyklo & Outdoor Sport Netolice - Obecní ul. 73 – Netolice.
Nabízíme sportovní vybavení a oblečení se zaměřením na outdoor, cyklistiku a lyžování.
Prodej, půjčování a servis jízdních kol. Tel. 775 449 723

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